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1. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, Baş-
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3. — Adana Milletvekili Timurçin Savaş'ın, içişleri Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/11) 

4. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ara
sında Dostluk, tyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uyguri 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/299) 

5. -— (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Başkan, Baskanvekiii, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına iliş
kin tezkeresi (3/304) 

6. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Başkan, Baskanvekiii, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına iliş
kin tezkeresi (3/301) 64 

7. — (10/5 - 8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Baskanvekiii, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına 
ilişkin tezkeresi (3/303) 65 

8. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Başkan, Baskanvekiii, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına iliş
kin tezkeresi (3/302) 65 

9. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, içtüzüğün 38 inci 
maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/8) (4/9) 66:72 

10. — Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonuna, TBMM'yi 
temsilen, savunma konularında uzman ve ingilizce veya Fransızca dillerinden 
birisini bilen, bir milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi "(3/300) 73 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 59 
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şılaştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) ' 59:61 

2. Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 61:64 

V. — ÖNERİLER 72 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 72 

1. •— (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesinde 
konuşma sürelerine ilişkin Danışma kurulu önerisi 72 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, 2981 sayılı İmâr ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 

Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanuna göre verilmesi gereken tapuların, mev
cut belediyeler tarafından birtakım bahanelerle geciktirilmesine ve gecekondulaşmanın önlen
mesi için alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, ülkemizde alkol tüketiminin artmasının mey
dana getirdiği sosyoekonomik sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 

Cevap verdiler. " 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürü
tülen kadastro ve tapulama çalışmalarında Türkiye genelinde meydana gelen aksaklıklar ile 
adı geçen teşkilatın daha verimli çalıştırılabilmesi halinde toprak reformu, terörün önlenmesi, 
mülkiyet kavramının yerleştirilebilmesi yönünde elde edilebilecek olumlu gelişmelere ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Değişen oranlar nedeniyle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bağımsızlara düşen 
bir üyelik için yapılacak başvurulara, 

Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak ted
birleri tespit amacıyla kurulan (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere, 

İlişkin, Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 
Sudan Kurucu Meclisinin açılış törenlerine TBMM'yi temsilen Başkanvekili Yasin Hati-

boğlu başkanlığında katılacak parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, "Mustafa Kalemli ve 5 arkadaşının, 15 İl ve 
2 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" nin (2/3) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedi
ği açıklandı. 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/334) (S. Sayısı: 18) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri
ne geçilmesi kabul edildi; 1 inci maddesi okundu. 

Çalışma süresinin dolmuş bulunması nedeniyle; 
18 Şubat 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.58'de son verildi. 

Ydmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Lütfü Esengün 
Manisa Erzurum 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 2 . 1992 Cumn 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 4 Arkadaşının; Organize ve Küçük Sanayi 
Sitelerine Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/175) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; Kalkınmada I. ve II. Derecede öncelikli İllerde 
Pratisyen Hekimlerin Çalışmasının Teşviğine Dair Kanun Teklifi .(2/176) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı tmar ve Gece
kondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/177) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.2.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü 

ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Semra Özal'ın, son A.B.D. gezisinde oğlu ve 

gelininin "Green Card" alıp almadıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/57) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.2.1992) 

2. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, son beş yılda Başbakanlık ve Devlet bakanlık
larına alınan demirbaş ve mefruşat alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (6/58) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1992) 

18.. 2 . 1992 Sah 
Tasarılar 

1. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Tasarısı (1/344) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

2. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı (1/345) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1992) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin İlke ve Amaç
ları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/346) 
(Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1992) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/347) (Dışişleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1992) 
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5. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
mun Tasarısı (1/348) (içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.1992) 

Teklifler 
1. •—Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 13 Arkadaşının; 5434 Sayılı Türkiye-

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/178) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 Arkadaşının; Şahıslar Hakkında Tutulan 
özel Kayıtların tmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/179) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.2.1992) 

3. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın; 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tera ve îflas Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/180) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1992) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 21 Arkadaşının; Ayasofya Camisinin İbadete 
Açılması Hakkında Kanun Teklifi (2/181) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.2.1992) 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 21 Arkadaşının; 1475 Sayılı İş Kanununun 14 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/182) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

6. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 7 Arkadaşının; Suşehri İlinin Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/183) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 13.2.1992) 

7. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının; 2004 Sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/184) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

8. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ile Konya Milletvekili Musa Erarıcı'nın; 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci Maddesinin (A) Fıkrası 2 ve 4 üncü Bentlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/185) (Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

Rapor 
1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/327) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma 
tarihi : 18.2.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip verilmeyeceği

ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 
2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yollarının yapımı 

için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 
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3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeyece
ğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.2.1992) 

4. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, Aralık - Dağ-
başı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araştırma Has
tanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.1992) 

6. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri 
İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağlanmasının 
nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş 
tarihî : 14.2.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

8.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının ne
denine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.2.1992) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'da kurulması planlanan Kocatepe Üni

versitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/59) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 14.2.1992) 

Meclis Arasttrması Önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştı
ğı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personeli
nin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP .ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır, 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.. 
(Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1, — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip Üye seçimlerini tamamlamak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, tüketiciyi korumakla ilgili olarak kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin, 19 Şubat 1992 Çarşamba günü saat 14.00'te 
2 nci kattaki Sanayi ve teknoloji ve Ticaret Komisyonunda toplanarak, Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip Üye Seçimini tamamlamalarını rica ediyorum. 

, B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — iran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'Turgut Özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâkt edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/298) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Tahran'da yapılacak olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Zirve Toplantısına katılmak 

üzere, 15-18 Şubat 1992 tarihleri arasında İran'a gideceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. ^ 
j Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. •—istanbul Milletvekili İsmail Cem'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/10) 
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BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sehven ismim üye olarak bildi
rildiğinden, Komisyon üyeliğinden ayrılmamı izninize ve bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
İsmail Cem 

İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Adana Milletvekili Timurçin Savaş'ın, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/11) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan istifa ediyorum. Gereğini diler, saygılar sunarım. 
Timurçin Savaş 

Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Dostluk, iyi Kom
şuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geri ve
rilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/299) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 9.5.1991 tarihli ve 101-156/03460 sayılı yazımız. 

b) 16.12.1991 tarihli ve 196-1311/06490 sayılı yazımız. 
İlgi (a) yazımızla Başkanlığınıza sunulduktan sonra Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci 

maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle ilgi (b) yazımızla yenilenmesi talep edilen "Türk
iye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Dostluk, İyi Komşuluk 
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın, anı
lan anlaşmada ülkemizin muhatabı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin hukukî var
lığının sona ermiş bulunması dolayısıyla, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre iade olun
masını arz ederim. 

Erdal İnönü 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Sakarya Milletvekili Cevat Aylıan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı sorunları araş-
. tırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 

ilişkin önergesi (10/24) 
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BAŞKAN — İki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde sınaî üretimin artması, ülkemizin zenginleşmesini, işsizliğin önlenmesini, çalı
şanların gelirlerinin artmasını sağlayacağına göre, sanayicilerimizin karşılaştıkları meseleleri 
araştırmak ve sınaî üretim ve yatırımı arttıracak tedbirleri tespit etmek üzere, Anayasanın 98 
ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ve talep ederiz. 

, Şevket Kazan 
Kocaeli . 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Abdullah Fırat 
Erzurum 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Ahmet Fevzi Inceöz 

Tokat 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Zeki Ünal 
Karaman 

('• AÇIKLAMA 

Sanayici, emek ve sermayeyi bir araya getirip, milletimizin ihtiyaçlarının karşılanması için 
mal üreten bir müteşebbistir. . * ' • ' . ' 

Kalkınmış ülkeler bugün ulaştıkları seviyeyi; kaynakları üretimle değerlendirip, mala çe
viren müteşebbislere borçludurlar. Bir ülkede müteşebbis insanlara imkân verildiği, önlerinde
ki engeller kaldınldıgı ve çalışmalan topluma faydalı olacak şekilde yönlendirildiği ölçüde üretim 
artmakta, yatırımlar çoğalmakta ve neticede buna, paralel olarak işsizlik azalmakta, çalışan
ların geliri artmakta, ihracat artmakta ve ülke zenginleşmektedir. 

Günümüzde sanayicileri yatırım ve üretimde isteksiz davranmaya sevk eden ve yeni müte
şebbisleri sanayici olmaktan caydıran sebepler gecikmeden ele alınmalı ve sanayici olmak, ya
tırım ve üretim özendirilmelidir. , 

Bu gerekçe ile aşağıdaki hususların incelenmesinde zaruret vardır. 
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Cevat Ayhan 
Sakarya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Musa Demirci 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

s Ahmet Derin 
Kütahya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 
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1. FAİZLER : 
Bugünkü uygulamada kısa vadeli kredilerin yıllık maliyeti yüzde 120 ile 130 arasında de

ğişmekte, teşvik belgeli yatırım kredilerinin yıllık maliyeti ise, yüzde 60 mertebesinde olmakta
dır. Bu maliyetlerle yatırım yapılması ve işletmenin ayakta tutulması mümkün olmamakta ve 
acil bir nakit sıkıntısı ile ucundan kenarından krediye bulaşan firmalar kısa sürede iflasa sü
rüklenmektedir. Bugün sanayicilerin en büyük engeli yüksek finansman maliyetidir. 

2. ENFLASYON: 
Son 14 yıllık oranı yüzde 30 ile 100 arasında değişen enflasyon, tasarrufları yatırım yeri

ne, spekülatif kazançlara yöneltmekte veya tüketimi kamçılamaktadır. Bunun sebebi, orta ve 
küçük sanayi için makul olabilecek bir kârın bile yüksek enflasyon karşısında erimesidir. Neti
cede sanayiciler üretim ve kâr yerine devamlı sıkıntılar ve küçülme problemleri ile karşılaşmakta, 
ayakta durma mücadelesi vermektedir. 

3. HAKSIZ VERGİLER : 
Enflasyon, genel istikrarsızlık yanında haksız vergiye de sebep olmakta, enflasyonla do

ğan gerçek olmayan kârın vergisi ödenmekte, bu da sermayenin erimesine sebep olmaktadır. 
Ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisine ilaveten alınan bir takım fonlar da taşınamaz yükler 

getirmektedir. 

4. İTHALATTA HAKSIZ REKABET : 
İthalatta alınan fon ve vergiler programsız ve keyfî olarak değiştirilmekte, yerli üretim it

hal mallarının f iat ve miktar olarak haksız rekabetine maruz kalmaktadır. Ayrıca, bazı sektör
ler ve imalat konuları özellikle Uzakdoğu ve Doğu Avrupa Ülkelerinden dampingle ithalat re
kabetine maruz kalmaktadır. 

5. İHRACATIN ZORLAŞTIRILMASI : 
İhraç ürünleri imalatında kullanılan enerji ve hammadde girdilerinin maliyetinin rakip 

ülkeler seviyesinde olması gerekirken bu sağlanmamaktadır. Aynca döviz kurlarının tespitinde 
gerçekçi kur yerine suni ayarlamalar yapıldığından enflasyon-kur makası açılmakta, içeride 
imalat giderleri enflasyon oranında artarken, ihracat karşılığı getirilen döviz aynı oranda de
ğer kazanmadığından ihracat zarar eder hale gelmekte ve caydırılmaktadır. 

Netice olarak sanayicinin karşılaştığı meseleleri araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı arttı
racak tedbirleri tespit etmek üzere, Anayasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır. 

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

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. —Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin içinde bulun
dukları sorunları ve bu konuda almacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) . 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tüm Kamu personelinin içinde bulundukları sıkıntıların tespiti, çarelerinin ortaya konul

ması, toplumda layık oldukları statüye kavuşturulmaları ve alınacak tedbirleri içeren yeni bir 
personel rejimini doğuracak reform önerilerini araştırıp tespit etmek üzere Anayasa'mn 98 in
ci, TBMM içtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Kazım Ataoğlu 
Bingöl 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 
Ali Oğuz 
İstanbul 

tsmail Coşar 
Çankırı 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Mehmet El katmış 
Nevşehir 

Abit Kıvrak 
Konya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Mustafa Baş 
tstanbul 

Zeki Ünal 
Karaman 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Hasan Mezarcı 
tstanbul 

Ahmet Fevzi Inceöz 
Tokat 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

ibrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

GEREKÇE 
Devletin yüklendiği kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi, hikmeti vücudu olan tüm görev

lerin başarılabilmesi ancak, çalıştırdığı memurlar eliyle olabilmektedir. 
Hukukî, idarî ve iktisadî boyutlarıyla devletle âdeta eşanlam taşıyan bir konu olan me

mur meselesi çok girift, son derece yaygın bir hale gelmiştir. 
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Cumhuriyet devrinde 788 sayılı Memurin Kanunu .ile 1926 yılından bu yana düzenlenen 
personel rejimi, 6 defa ek ve tadilleriyle, kâh tevhit ve teadül, kâh çeşitlendirme ve mevcut eşit
likleri de ortadan kaldıran K.H.K.'lerle aradan geçen 66 yıla rağmen güncelliğini daima muha
faza etmiştir. 

Her seferinde, dönemin siyasî ve ekonomik konjoktürüne göre memurların idarî ve malî 
statüleri düzeltilmek istenmiş, ama memur, KtT ve devlet işletmeleri personelleri için ayrı ayrı 
sistemler getirilerek yeknesaklık bozulmuştur. Hatta KİT personeli için ikramiye ve artı tazmi
natlar getirilirken; Devlet Memurlarına ise ancak geçinebileceği miktardan fazla bir gelir te
min edilmemiş, hele artı bir refah payı hiçbir zaman verilmemiştir. Bugün esefle ve hüzünle 
ifade edelim ki, devlet memurları bilhassa alt derecelerde bulunanlar geçimlerini maaş ile kar
şılayamaz hale düşürülmüşlerdir. 

Ana hukuk ilkeleri ve kanun tekniğine aykırı bir şekilde personel mevzuatında yetki kar
gaşası sebebiyle koordinatörlük ve denetmenlik birden çok kuruma dağılmıştır: Ücretlerin be
lirlenmesi, altyapının hazırlanması, aynı anda hem Maliye Bakanlığına, hem de Devlet Perso
nel Başkanlığına verilmiştir. Kadroların kurumlara tahsisi kullanılabilirlik izni, harcama için 
vize, bazen aynı bazen ayrı kuruluşlarda toplanmıştır. 

Temel kanun olan 657'ye göre memurlar T.C. Emekli Sandığına bağlanırken, sözleşmeli 
olanlar SSK'yla irtibatlandırılmış, istikbal güvencesi biraz ölçülerde farklılaştırılmıştır. 

Yapılan iş ve işi yapan elemanın niteliği aynı olduğu halde farklı statülerde memur-sözleşmeli 
ayrımına gidilmiştir. 

İşe ilk girişte bile bir unvar kargaşası mevcuttur. Eğitim durumları farklı olmayan iki şa
hıstan biri uzman, biri mühendis olarak istihdam edilebilmekte, tabiî bu durum da, farklı malî 
haklar doğurmaktadır. 

Memurların istihdamını gerçekleştiren 10 ayrı hizmet sınıfı kabul edilmiş, kimlerin hangi 
ölçüye göre bu sınıflara girebilecekleri ve tanınan haklar fam bir kargaşa ve adaletsizlik örneği 
sergilemiştir. 

Mesela : "Sağlık hizmetleri sınıfı" deyince ebe, hemşire, doktor, veteriner sağlık lisansi-
yeri ve benzeri bir arada mütalaa edilmişlerdir. Teknik hizmetler sınıfına lise mezunları da da
hil edilerek, emsalleri, düz lise mezunlarına kıyasla katlı ücret alabilmektedirler. Genel İdare 
Hizmetleri sınıfında genel müdürden uçtaki memura kadar olan bütün unvanlarda eleman is
tihdamını mümkün kılan bu sınıfı sarahatle tanımlamak pek zordur. 

10 adet hizmet sınıflarına tanınan haklarda da dengesizlikler meydana gelmiştir. Birinci 
derece mühendisin ek göstergesi 2 100 iken; yüksekokul mezunu genel idare hizmetlerinde bir 
şube müdürünün ek göstergesi 1 300 olabilmektedir. Ücret konusunda da memur ve sözleşmeli 
arasında tatsız farklılık, işçi-memur, memur-sözleşmeli, memur-memur ayrımı şeklinde süre
gelmektedir. 

Netice itibariyle 66 yıldır gelen hükümetler, değişen iktidarlar tarafından çıkarılan kanunlar, 
personel mevzuatına o kadar çok ve karışık hale getirmiştir ki, bunlara tüzükler, yönetmelik
ler, tebliğler, 50'nin üzerinde kanun hükmünde kararnameler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Yargıtay kararlarıyla değme uzman personelcilerin bile içinden çıkamayacağı bir kaos meyda
na gelmiştir. Tek çözüm mercii milletin ve bu meyanda devlet memurlarının hakiki temsilcisi 
olan TBMM'nin bu işe el atmasından başka bir çözüm mercii kalmamıştır. 
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Memurlar, devletin bütün yükünü çeken, bütün kamu aslî ve sürekli görevlerini yürüten, 
hayatını bu yola vakfetmiş mütevazi; fakat, fedakâr, sadık vatan evlatlarıdır. Bu sıfatlarına la
yık bir yaşam düzeyi ve herşeyden önce insan haklarına yaraşır seviyede aylık ve ödeneklere 
kavuşturulmaları ve geleceğe güvenli bakacakları reel emeklilik imkânlarına erişmeleri hepi
miz için en başta gelen öncelikli bir görevdir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak Ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Baş-
kanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına ilişkin tezkeresi (3/304) 

BAŞKAN — Meclis araştırması komisyonlarının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimine dair tezkereler vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizdeki özürlülerin Problemleri ile Bu konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya 
Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu; 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13.2.1992 Perşembe günü saat 16.00'da top
lanmış ve kullanılan 6 oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, 
karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Osman Seyfı 
. Nevşehir 

10/3 No'lu Araştırma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : İbrahim Dedelek (Eskişehir) 6 oy 
Başkanvekili : Mehmet Kerimoğlu (Ankara) 6 oy 
Sözcü : Osman Seyfi (Nevşehir) 6 oy 
Kâtip : Ender Karagül (Uşak) 6 oy .-.".• 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına ilişkin tezkeresi (3/301) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi 

ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı tddia Edilen Sui 
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istimalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra \apilmasim önlemek tçin Gerekli Tedbirleri Al
mak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 13.2.1992 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış ve kullantlan altı oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirlenen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak se
çilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

10/4 No'Iu Araştırma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : trfan Demiralp (Samsun) 6 oy 
Başkanvekili : Ali Eser (Samsun) 6 oy 
Sözcü : Mehmet Cemal öztaylan (Balıkesir) 6 oy 
Kâtip : Veli Aksoy (İzmir) 6 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — (10/5-8) esas mimardı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığımmn, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip" Üye Seçimlerinin yapıldtğma ilişkin tezkeresi (3/303) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 Yılına Kadar Hayali İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ
ladıklarını, Bu Suretle Yapılan ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini 
ve Geri İstenen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü 
ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlarını ve Hayali İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13.2.1992 Per
şembe günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 10 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağı
da ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

10/5-8 No'Iu Araştırma Komisyonu 
, Geçici Başkanı 

Başkan „• Mahmut öztürk (Akrasay) 9 oy 
Başkanvekili : Kamer Genç (Tunceli) 9 oy 
Sözcü : Muzaffer Arıcı (Denizli) 9 oy . 
Kâtip : Hasan Peker (Tekirdağ) 9 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Baş-
kanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerinin yapıldığına ilişkin tezkeresi (3/302) 
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BAŞKAN—Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep 
ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonu (10/6) Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 12.2.1992 
Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 8 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, 
aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanve
kili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. , 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 
10/6 No'lu Araştırma Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Başkan : Ertekin Duruttirk (İsparta) 8 oy 
Başkanvekili : Rasim Zaimoğlu (Giresun) 8 oy 
Sözcü : Musa Demirci (Sivas) 8 oy 
Kâtip : Atilla Mütman (İzmir) 8 oy 

BAŞKAN-—Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Or/ıan Ergüder'in 1136 Sayık Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (2/8) (4/9) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarın
ca doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımızca hazırlanarak 29.11.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, 
5.12.1991 tarihinde sevk edildiği Adalet Komisyonunda görüşme yapılmadan bugüne kadar bek
letilmektedir. 

Tekifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan gündeme alın
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. «-

Saygılarımla. 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, söz mü istiyorsunuz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Pek tabiî lehte efendim. 

BAŞKAN— Buyurun efendim. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; kâtip arkadaşımı
zın okuduğu veçhile, İçtüzüğün 38 inci maddesinin harekete geçirilmesini istedim; bunun da 
sebebi şu: 

Yüksek Heyetiniz gayet iyi bilir ki, Parlamentoyu ve hatta hükümeti çalıştırmak için, İç
tüzükte bulunan 38 inci madde, bir uygar maddedir. Allah muhafaza, bir katı komisyon baş
kanına düşerseniz ve hükümet de cevap vermekten içtinap ederse, sizin tasarınız, aylarca ve 
senelerce o kuyuda kalır. Bunu düşünen kanun vazıı, 38 inci maddeyi lütfetmiş. 11.12.1972 ta
rihli zabıtlar önümde... İçtüzüğün 38 inci maddesinin görüşüldüğü celsede, çok değerli millet
vekilleri -isimlerini de arz edeyim. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin, hayatta olanlara 
selamet versin- Nuri Eroğan, Yaşar Akal, Yaşar Bir, Şinasi özdenoğlu ve Celal Kargılı Beyler 
konuşmuşlar. Bilhassa Celal Kargılı Bey aynen şöyle söyler:-"Zannediyorum ki, İçtüzük deği
şikliği görüşmelerinde en hassas madde... Değişiklik üzerinde görüşme yapılmaktadır; çünkü, 
bu İçtüzük görüşmesinin temel amacı, Parlamentoyu ağır çalışır vaziyetten kurtarıp, milletin 
meselelerine daha hızlı çözüm yolları bulur hale getirir bir İçtüzüğe kavuşturmaktır." 

Bendeniz, öyle zannediyorum ki Hükümet de tasvip edecektir. Zaten, teklifim, daha evvel 
de Adalet Bakanlığınca hazırlanan, bendenizin de imza koyduğu ve gayretlerimin olduğu 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun tadiliyle ilgilidir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun tadili, hemen hemen bir kamu görevidir; avukatlara üç 
imkân tanıyan bir tekliftir. 

Birinci senelerden beri söylenen, avukatları Adalet Bakanlığı vesayetinden kurtaracak olan 
bir hükümdür; ikincisi, avukatlığın da, bir ticarî şirket gibi, Türk Ticaret Kanunundaki belirli 
şirketler haline dönüştürülebilmesidir; üçüncüsü de, sayıları gittikçe artan hukuk fakültesi me
zunlarının -büyük şehirlerde iş bulma zaruretleri ve hatta fakrü zarurete düşmesi nedeniyle-
bütün dünyada olduğu gibi, avukat olabilmek için bir imtahana tabi tutulmasıdır. 

Üç maddeden ibaret bir değişiklik, bundan 45 gün evvel Yüce Meclise, Başkanlığa ve ora
dan da Adalet Komisyonuna sevk edildi. Bendeniz, halen Adalet Komisyonundan şikâyetçi de
ğilim, Başkanından da şikâyetçi değilim. Mensubu bulunduğum Adalet Komisyonu Meclisin 
fevkalade iyi çalışan bir değerli komisyonudur. 

İçtüzüğün 41 inci maddesine göre, teklif gelir gelmez, Başkan hemen, evrakları Başba
kanlığa gönderir. 

Evraklar gitti fakat 45 gündür hiç ses seda yok!.. 
Öyle zannediyorum ki, Sayın Başbakan, Koalisyon Hükümetini kurmaktan mütevellit, bazı 

güzel hareketlere kaptırdı kendisini; böyle 40 gün 40 gece devam eden festival ayarındaki çalış
malarla bizim kanun teklifine cevap verme hususu unutuldu! 

Diyorum ki, bunlar yavaş yavaş birikmeye başlayınca, Adalet Komiyonunun arşivinde yüz
lerce kanun teklifi kalır; ileride de bir seçim olduğu zaman bunlar kadük olur. Halbuki bunlar 
ihtiyacı karşılamaya yönelik kanun teklifleridir. Bu bakımdan bendeniz, Grubumun da emir
lerine uyarak bir dilekçe verdim; şimdi o dilekçeyi konuşuyoruz. 

Benim istirhamım: Eğer, gündeme re'sen alırsanız -siz ki, dünyada kadını erkek, erkeği 
kadın yapma dışında her şeye yetkili Türkiye Büyük Millet Meclisisiniz, her şey sizsiniz- bu 
kanun tekilfi görüşülmeye başlanır; ama redderseniz, tekrar komisyona çıkarırım. Bu ret, hiç
bir zaman, teklifin bir daha gelmemek üzere reddi değildir; gündeme almama reddidir; ama 
"görüşelim" derseniz bu hareketi gösterirseniz, çok minnettar kalacağım. 
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Hemen ilave ediyorum; Batıda palamentolar, nihaî karar organıdır. Bilhassa Amerika'da, 
komisyonlar o denli güçlü kuruluşlardır ki, George Bush, Silahlanma Komisyonu Başkanın
dan randevu alarak ancak, o komisyona girebilir. 

Şimdi, sayın komisyon başkanlarını, sayın komisyon üyelerini onore etmek isterim; siz öyle, 
lalettayin, noter görevi görmeyeceksiniz. Siz, mevcut komisyonlar bu Parlamentonun gözü ve 
kulağı olarak, ana hedefte, en mühim unsurlarsınız. 

Binaenaleyh, Hükümetin yavaş çalışmasını gördüğünüz an, komisyonlara hacet kalma
dan, resen, -ki irade size aittir- doğrudan gündeme alınmasını kabul edersiniz ve burada gö
rüşmeye başlarız; Hükümet de bundan bir ders almış olur. 

Onun için rica ediyorum, şu uygar duruma bir yaklaşalım; benim teklifimi gündeme alın 
ve çalışmaya başlayalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürkan, lehte mi, aleyhte mi söz istiyorsunuz? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Aleyhte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler; hepinizi, saygıyla se

lamlıyorum. 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının, 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca, doğ
rudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınmasıyla ilgili önergenin aley
hinde konuşmak durumundayım. Bunu, sevinçle ve mululukla yaptığımı ifade etmiyorum; an
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri üzerinde, birlikte, ortaklaşa ve yeni
den düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalnızca hükümetten gelen yasa tasarılarını gö
rüşen ve çoğu zaman bunlar üzerinde her hangi bir değişiklik de yapmaksızın kabul edene bir 
organ olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, muhalefetin de yasama gö
revine katılma yolları açılmalıdır; siyasal partilerin dışında tek tek milletvekillerinin de, Türki
ye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetlerini zenginleştirebilme ve onlara katkı yapabilme hakkı 
saklı tutulmalıdır. Buna, prensip olarak, hep birlikte katılmamız gerektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sayın arkadaşlarım; ancak, yasama hakkını bu kadar basit alma
mamız gerektiğini düşünüyorum; yani, "Ben bir yasa teklifi hazırlarım, bunu getirir komisyo
na veririm, komisyonda kabul edilir veya edilmez, gerektiği zaman da -45 gün sonra- Genel 
Kurula indiririm ve mesele burada biter. Ben bu yasa teklifimle, mesaj vermek istediğim birta
kım yerlere, v birtakım kitlelere, birtakım gruplara, buna ihtiyaç duyan birtakım insanlara, gö
revimi yapmış olmanın huzuru içinde, İşte, yaptım, getirdim, ettim; olmadı derim" biçiminde 
anlamamamız, gerektiğini düşünüyorum. 

Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde muhalefet de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
milletvekillerinin her biri de, yasama erkine ortaklaşalık yapabilmelidirler; bazı yasa teklifleri
ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan geçirebilmelidirler; ancak, bunun yolu, 
diğer parlamentolarda olduğu gibidir. Komisyon başkanı ikna edilir, milletvekilleri ikna edilir, 
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hükümet ikna edilir; gecikme varsa, bunun ortadan kalkması için diyalog kurulur ve ondan 
sonra bir teklif -ister muhalefetten gelsin, ister başka gruplardan gelsin, ister iktidar dışındaki 
çeşitli gruplardan gelsin- Genel Kurul tarafından kabul edilir; ama, biz bunu yapmıyoruz; yap
tığımız şey şu: 

Bir yasa teklifini hazırlıyoruz, getiriyoruz, komisyonun önüne adeta atıyoruz; arkasından 
da -komisyon eğer bu teklifi 45 gün içinde görüşmemişse- Genel Kurulun önüne, adeta getirip 
atıyoruz. 

Sayın Orhan Ergüder, bu söylediğim sizin teklifinizle ilgili bir eleştiri değil. Şunu demek 
istiyorum: Eğer biz, milletvekilleri olarak, eğer biz, parti grupları olarak, hükümetin dışında 
birtakım yasa tekliflerinin Genel Kurulca kabul edilmesini sağlamak istiyorsak, yasama göre
vimizi, yasama işlevimizi daha ciddiye almak zorundayız. Peki, bunun yolu nedir? Bunun yo
lu, getirdiğimiz öneriyi toplumda tartışmaya açmak; getirdiğimiz öneriyi, ilgili komisyon baş
kanına diyalogla kabul ettirmek, getirdiğimiz öneriyi, hükümetin başkanına ve ilgili bakanına, 
görüşerek kabul ettirmek; getirdiğimiz öneriyi, bu konuyla ilgili milletvekilleriyle tek tek görü
şerek kabul ettirmek; getirdiğimiz öneriyi, grup başkanvekillerine görüşerek kabul ettirmek ve 
ondan sonra, Yasama Meclisince, Genel Kurulca kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına götürül
mesini sağlamaktır. Yasama faaliyeti, yasama işlevi, böyle yapıldığı sürece, yalnızca hüküme
tin tekelinde olan bir işlev olmaktan çıkarılabilir. 

Efendim, biz, gereken yasaları getiriyoruz. Meclisten geçiyoruz ve geçireceğiz de; ama ben, 
daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bu Parlamentoda pek çok arkadaşımız, gerçekten, hü
kümetin göremediği, görmesinin mümkün olamacağı pek çok küçük iyileşmeyi ve düzeltmeyi, 
yasama yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirebilsin ve yasalaşması için başa
rı kazansın; ben, bunu ifade etmek istiyorum. Bu başarıya hepimizin ihtiyacı var; ama, bunun 
yolunu da gösteriyorum. "Komisyon başkanı gündeme almadı, hükümetten yanıt gelmedi, grup 
başkanvekilleriyle konuşmaya ihtiyaç yok" derseniz, bütün bunlara amenna, peki; ama, "İç
tüzüğün 38 inci maddesinden yararlanarak doğrudan doğruya Millet Meclisi gündemine 
aldırırım" dersek, o zamanda karşınızda anlayışlı bir-organ ve yapı bulamazsınız; grup baş-
kanvekilleri bu öneriye katılmaz, gruplar katılmaz, komisyon katılmaz ve hükümet katılmaz. 

Ben, bir yol olarak diyorum ki, böyle bir yasa teklifi gelecekse, hükümetin dışında biz, 
yasama organı olarak yasamayı canlandırmak istiyorsak, aramızdaki diyalogu güçlendirelim, 
bugünkünden çok daha ileri boyutta anlaşalım, uzlaşalım. 

Eğer, Orhan Ergüder arkadaşımız ya bu bundan böyle bu tür yasa teklifleri getireceıc olan 
arkadaşlarımız, grup başkanvekilleriyle konuşurlarsa, ilgili bakanla konuşurlarsa, ilgili komis
yon başkanıyla ve ilgili komisyon üyeleriyle tek tek konuşurlarsa, avukatlık yasa teklifi vere-
ceklerse, Parlamentodaki avukat arkadaşlarımızla tek tek konuşup, anlatıp, düşüncelerini ka
bul ettirirlerse, getirecekleri yasa tekliflerini, tasarı olarak hükümetten gelmemiş olmasına rağ
men, Genel Kurulda yasalaştırırız ve bu yolla, yasama faaliyetimizi zengileştiririz. 

Bu nedenle, bu usullere uyulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun ço
ğunluğunu bu yasa teklifi için kazanabilmek yolunda hiçbir gayret ve çaba harcamadan, sade
ce, "Biz getirdik; ama bu ılar reddetti" diyebilmek için bir yasa teklifi getiriliyorsa, o yasa tek
lifi, ne yazıkki, Genel Kuruldan geçmez. 
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Salt bu nedenlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürse belki yararlı olacağını 
düşünebileceğim bir yasa teklifini, yasama sürecinin daha ciddî olması gereğine inandığımız 
için maalesef reddetmek zorundayız. 

Sayın Ergüder, buna rağmen çabalarınızdan vazgeçmeyiniz. Bu güzel yasa teklifini getirin 
Hükümete, Adalet Bakanına, Başbakana, ilgili komisyon başkanımıza, ilgili komisyon üyele
rine anlatın, grup başkanvekillerine anlatın, ikna edin ve yasa teklifinizi Genel Kuruldan geçi
rin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!).) Bunu yapmadan "Avukatları biz dü
şündük, bu konuda bir yasa teklifi getirdik; ama bunlar reddetti" demek için bir yasa teklifi 
getiriyorsanız, ne yazık ki, o yasa teklifi reddedilir ve belki de, o yasa teklifine yazık olur. 

Bundan sonra daha ortak çalışabilme imkânı yaratabileceğimiz inancıyla, önergenin aley
hinde konuşmuş oluyorum; ama ileride, lehinde konuşma imkânlarının da doğacağı umudu
mu muhafaza ederek, Yüce Meclisi sayılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge lehinde konuşmak üzere istanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz'a söz 
veriyorum. 

Buyurun. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; istanbul Milletvekili Sayın 

Ergüder tarafından getirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinin, Komisyonda 45 gün beklemiş olması sebebiyle, içtüzüğün 38 inci maddesine 
tevfikan Genel kurulun huzuruna getirilmiş olması sebebiyle, ben de lehte görüşümü belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, bugün komisyonlarımızda kanun teklifleri 45 gün ya 
da daha fazla bekliyor ve hükümet görüşü de gelip komsiyona ulaşamıyorsa ve bu nedenle mü
zakere imkânı olmuyorsa, bu husus, Yüce Meclisimizin kusuru değildir. Hükümetin biraz da
ha gayret etmesi ve bu kabul kanun teklifleri üzerinde daha büyük hassasiyet göstererek görüş 
belirtmesi ve komisyonlarımızın da süratle bunun müzakere ederek Meclise indirmesi zarureti 
ortaya çıkmış bulunuyor. < 

Şayet, böyle bir durum olmazsa, ortaya çıkacak netice, Hükümetin veya görüş bildirme
yenlerin ihmalllerinin neticesinde, bir kanun teklifinin uzun müddet komisyonda beklemesi-
dir. 

Elbette, milletvekili arkadaşlarımızın olduğu gibi, hükümetin -38 inci madde, "teklif sa
hibi veya hükümet" demektedir- de bu tür bir isteği olabilir. Eğer komisyonda böyle bir görü
şülme imkânı yoksa, Hükümetten de böyle bir teklif gelecektir. Bunu uzun müddet komisyon
da bekletmekle, bu kanundan beklentisi olan kimselerin veya bunun bir an evvel çıkmasında 
menfaati olan kimselerin, memleketimizin ve milletimizin, bu kanundan istifade etme hakkı 
ve faydası böylece bertaraf edilmiş olacaktır. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, bugün komisyonlarımızda uzun zamandan beri bek
leyen kanun teklifleri vardır. "Niye bir an evvel görüşmüyorsunuz?" diye soruyoruz; "efen
dim ne yapalım, Hükümet daha cevap vermedi" deniliyor. 

Bu, hoş bir durum değildir; yani Hükümet, işleri çabuklaştırmak, kolaylaştırmak ve sü
ratlendirme yerine, ben geciktiririm diyerek, bunu kendisi için bir hak olarak görürse, bu en 
azından ayıp olur; bunu süratlendirmek lazımdır. 

Orhan Bey bir kanun teklifi getirmiş; bunu biran evvel görüşmekte fayda var. Komisyon
da arizamik görüşürüz; lehinde ya da aleyhinde oluruz, değiştiririz, o ayrı konu; ama, orada 
uzun müddet bunu bekletmeye kimsenin hakkı yoktur. Mademki bekledi, Hükümetten beklenen 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 37 18 . 2 . 1992 O : 1 

cevap gelmedi, öyleyse Yüce Meclis, her şeyden evvel, bir milletvekilinin getirmiş olduğu kanu
na sahip çıkmak mecburiyetindedir. Bunu yapmazsa, en azından, Meclis de bir kusur işlemiş 
olur kanaatindeyim. Hele hele, benden evvel konuşan çok değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
"Efendim gelin Hükümetle diyalog kurun, bu işi çabuklaştırın" denirse... O zaman Hüküme
tin vazifesi nedir? Biz takipçi miyiz ki, bunu takip edeceğiz?! "Komisyonla görüşün, komis
yon bu işi çabuklaştırsın" da denemez; çünkü biz bunun takipçisi değiliz. Niye komisyon vazi
fesini yapmaz, niye Hükümet, görevini yapmaz? Bu, en azından işin ciddiyetini idrak etme
mek manasına gelir ve bu hafife alınıyor demektir. (RP sıralarmdan alkışlar) O sebeple, ben, 
arkadaşımın konuşmasını çok yadırgadım; böyle olmamalıydı. Arkadaşım burada "Biz koa
lisyon ortağıyız, biz Hükümetin bir kanadıyız. Niye Hükümet bu işi geciktirmiş olsun; buna 
hakkı yok. Bunu süratlendirmek, Hükümetin gerevi; Hükümetin görevi, bunu frenlemek değil" 
demeliydi. 

Hani/"Hükümet, bu işleri bir an evvel halledeceğim" diyordu, "Meclis bu işlere hâkim 
olacak" deniyordu! Ama bugün, maatteessüf, Meclis bu işlere hâkim olmaz da, Hükümetin 
görüş ve temayülü istikametinde, bir şeyler yapmaya veya çoğunluğun reyleriyle "nasıl olsa 
reddederiz" şeklinde bu işi savsaklama cihetine gidersek, fevkalade yanlış bir görüntü ile karşı 
karşıya kalırız. Meclisin itibarı bu suretle zedelenmiş olur. 

Meclis, hangi üyeden gelirse gelsin -ister iktidardan gelsin, koalisyon ortaklarından gel
sin, ister muhalefetten gelsin- bu kabul kanun tekliflerine fevkalade hassasiyet gösterip, sahip 
çıkmalıdır. Sahip çıkmadığı takdirde, Meclisin üstünlüğü tartışılır. Ne olur? Hükümetten ge
lirse kabul edilir; aksi takdirde kabul edilmez veya koalisyon ortaklarından gelirse kabul edilir 
veya kabul,edilmez noktasında fevkalade yanlış bir görüntü olur. 

Sayın arkadaşım, hak verir şeklinde mütalaalarını beyan ettikten sonra, "ancak" dedi ve 
ondan sonra bir mütalaa serdetti. * 

Bu mütalaanın, bize göre, hiçbir tutarlı ve geçerli bir yanı yoktur. Biz, bugün bu kanun 
teklifine burada sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Daha evvel de İçtüzüğün 38 inci maddesine 
göre böyle bir kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önerisi geldi, aynı şekilde reddedil
di. Bunu yol haline getirirseniz, artık, sureti katiyede, İçtüzüğün 38 inci maddesinin işletilme 
imkânı da ortadan kalkmış olur. 

Ben diyorum ki: Kanun teklifinin mahiyeti ne olursa olsun bu; ancak Yüce Meclisin mü
zakeresiyle tartışılacak, görüşülecek, kabul edilecek veya edilmeyecek veya değiştirilecek; o başka 
bir konu; ama, komisyonda görüşülme imkânı, Hükümetin geciktirmesiyle bertaraf edilmişse, 
Yüce.Meclis ağırlığını koymalı ve bu kanun teklifine sahip çıkmalı. Hükümet görüşünde de, 
Sayın Başbakanımızın görüşünde de aynı şey tekrar edilmedi mi bu kürsülerden, "Meclis daha 
ağırlıklı olacak, gelen kanunlar hassasiyetle takip edilecek, Meclis, gündemine hâkim olacak, 
bu işlerin görüşülmesinde hassasiyet gösterecek..." 

Komisyon veya Hükümetin görüşü ne olursa olsun, Yüce Meclisin bir iradesi vardır. Bunu 
tahakkuk ettiriniz. Gelin, bu kanun teklifini görüşelim ve İçtüzüğün 38 inci maddesini işler 
hale getirelim. 

Bu vesileyle, cümlenize saygılarımı sunuyorum efendim. (RP, ANAP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Aleyhte Sayın Baki Tbğ, son söz sizin. . ' -
Buyurun efendim. 
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime baş

larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Ergüder'in getirmiş olduğu teklif, yeterli bir teklif değildir. Neden değildir? Türki

ye'de, yapılması gereken reformlar vardır; bunlardan birisi de adalet reformudur. Zannediyo
rum, Adalet Bakanımız, siyasî iktidarımız, bu konuda bir hazırlık içerisindedir. 

1136 sayılı Kanunun sadece birkaç maddesini değiştirmek, ona işlerlik kazandırmak, Avukat 
arkadaşlarımıza hiçbir şey vermeyecektir inancındayım. Neden vermeyecektir? 

Avukatlar, kamu yararına çalışan, kişiler olup kamu göreviyle ilgili bir meslek ve sanatı 
icra etmektedirler, öyleyse, avukatlar konusunda yapılacak hazırlığı, Mecliste grubu bulunan 
bütün partiler bir araya gelerek, -avukatlık kanunu yetersiz bir kanundur- yapsın, düzenlesin, 
Yüce Meclisin huzuruna getirsin ve çok kısa sürede de kanunlaşsın diyorum. 

Yirmi yılını bitirmiş bir avukata bir yeşil pasaport verilmiyorsa, o avukattan nasıl bir gö
rev bekleyeceksiniz? 

Sayın Ergüder, eğer kanun teklifini bu ölçüler içerisinde, reform niteliğinde hazırlayıp ge
tirseydi, bir avukat arkadaşınız olarak, ben de buna "evet" derdim. Ancak, sadece kanunun 
birkaç maddesinin değiştirilmesi, avukatlara geniş çapta bir şey vermeyecektir. O nedenle, di
yorum ki: Eğer, avukatlara bir şey vermek istiyorsak, bunu propaganda vasıtası yapmayacak-
sak, -ki, yapmamamız lazım- bütün siyasî partilerin temsilcileri bir araya gelmelidir, Avukatlık 
Kanunu yeniden gündeme getirilmelidir, yeniden ihya edilmelidir, uzun süreli ve yeterli bir ka
nun teklifi hazırlayıp, Yüce Meclisin huzurlarına getirmelidirler ki, biz o kanun teklifine "evet" 
diyelim, avukat arkadaşlarımızı rahatlatalım, kendilerine de hiç olmazsa bir yeşil pasaport ve
relim değerli arkadaşlarım. 

O nedenle, teklifi yetersiz görüyorum, teklifin aleyhinde olduğumu arz ediyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayınız efendim. 
Biraz eliniz havada kalacak, çünkü sayılar dengeli görünüyor. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) BAŞIMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesinde konuşma sürelerine iliş

kin Danışma Kurulu önerisi 

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

Danışma Kurulu önerisi 
N o : 16 17.2.1992 
30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Kararda imzası bulunan Bakanlar ile 

eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve îskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç 
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haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturma 
önergesi üzerine Genel Kurulun 18,2.1992 tarihli Birleşiminde yapılacak görüşmelerde konuş
ma sürelerinin 20'şer dakika olmasının, Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Mahmut Almak Şevket Kazan 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararını oylarınıza sunuyorum: 
VELt AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VELt AKSOY (tzmir) Sayın Başkan, Danışma Kurulu bir karar aldı. Biz burada otoyol

larla ilgili bir yolsuzluğu görüşeceğiz, suçlayacağımız arkadaşlar da bize cevap verecekler. Bu
nun 20 dakikalık bir süreye sığdırılması bence haksızlıktır. 

BAŞKAN — O, bizim yetkimizde değil, Büyük Millet Meclisinin kararına bağlı. 
Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonuna, TBMM'yi temsilen, savunma 

konularında uzman ve ingilizce veya Fransızca dillerinden birisini bilen, bir milletvekilinin katümasırıa 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/300) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Batı Avrupa Birliği Asamlesi Savunma Komisyonu 3-5 Mart 1992 tarihleri arasında Viya-

na'da bir tolantı düzenleyecektir. BAB Asamblesi Savunma Komisyonundan alınan bir yazıda 
savunma konularında uzman, İngilizce veya Fransızca dillerinden bir tanesini iyi derecede bi
len bir üyemizin söz konusu toplantıya davet edildiği belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi uyarınca anılan toplantıya iştirak edilmesi Genel Kurulun tasvibine 
sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —• izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 
89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksiz ödemeler yapılmasına 
neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda imzaları 
bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Hüsamettin 
Oruç haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

• BAŞKAN — Genel Kurulun 5.2.1992 tarihli 32 nci Birleşiminde alınan karar gereğince 
"İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının, 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 
sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapılmasına ne
den oldukları, dolayısıyla, Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu 
kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân 
eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi"nin görüşülmesine geçiyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma iste
nilmiş bulunan ve 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan eski bakanlar ile eski Başbakan 
Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç'e söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, 20'şer dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşiminde Okun

muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemiz coğrafî konumu gereği; ulaşım sektörünün tarih boyu çok büyük önem kazandı
ğı bir kara parçası üzerinde bulunmaktadır. Ulaşım sektörünün, diğer sektörlerin gelişmesini 
ya da geri kalmasını etkileyen bir sektör olduğu dikkate alındığında bu sektörün önemi bir 
kat daha artmaktadır. 

ANAP hükümetleri döneminde ulaştırmanın bir alt sektörü oları karayolu ulaşımı yapay 
bir biçimde ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu sektördeki fizikî gerçekleşmeler büyüme ve kal
kınmamızın öngördüğü ölçeği yakalayamamış, buna rağmen devlet yatırımları ve harcamala
rında birinci sıraya çıkmıştır. 

ANAP hükümetlerinin öğündüğü üç büyük altyapı projesi vardır. Bunlar; GAP, Teleko
münikasyon ve Otoyol projeleridir. Otoyol harcamaları kamuoyu vicdanını rahatsız edecek tar-
tışmalarr beraberinde getirmiştir. Otoyol harcamalarının GAP harcamalarını büyük ölçüde aşa
cağı görülmektedir. 
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Çünkü; otoyol projeleri gerçekçi bir plana dayandırılmamış, var olan ulaşım ana planın
daki göstergeler ve hedefler dikkate alınmamış, hiçbir fizibilite yapılmamış, sadece ve sadece 
belli işler iktidarın koruduğu firmalara dağıtılmıştır. 

Bütün bu uygulamalarda, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, yurt dışından kredi 
temin şartını yerine getiren firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiş; ne ulusal ne de ulu-
lararası rekabet koşulları işletilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek aynı şartlarda yüklenici 
firmaya proje (tasarım ve çizim) yapım yetkisi verilmiş, yine kural dışı olarak ihale bedelinin 
çok küçük bir bölümünü içeren proje bedeli üzerinden ödeme yapılması yerine, tüm ihale be
delinin % 20'si dolar bazında hemen avans olarak ödenmiştir. 

Ciddî ve gerçekçi olmayan, herhangi bir projeye (tasarım ve çizim) dayandırılmayan sade
ce firmaların yurt dışından sağladıkları kredi miktarları esas alınarak verilen tekliflerle; daha 
sonra da yürürlüğe giren kararname gereği, hazırlanan ve gerçekçi olmayan iş programlarına 
uygun ve çoğunlukla projeleri kısmen tamamlanmış olan işlerin yapılan ikinci keşifleri ile tek
lif fiyatları arasında yer yer yüzde 100'ü aşan fiyat farkları ortaya çıkmıştır. Bütün bu olaylar, 
kamu tasarrufunun çok kötü bir şekilde kullanıldığını ve kamunun zarara uğratıldığını ve do
layısıyla da idarenin kusurlu olduğunu gsötermektedir. 

20 Ağustos 1988 gün ve 88/13181 sayılı Genel Fiyat Farkı Kararnamesinin 16 ncı, Otoyol 
ihaleleri Sözleşmesinin "Fiyatların Artması ve Azalması" başlıklı 70 inci maddesi, bedeli dö
viz karşılığı ödenen işler fiyat farkı verilmeyeceğini emretmektedir. Bütün bunlara rağmen, ka
munun çıkarlarından çok şirket çıkarlarını koruyan ANAP Hükümeti, 30 Ekim 1989 günlü 
Resmî Gazetede yayınlananan 89/14657 sayılı karar ile "yabancı para birimlerine dayalı birim 
fiyatlarla ihalesi yapılmış ve yapılacak olan, otoyol, köprü, tünel yapımı ile kontrollük, mü
hendislik, etüt, proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar"ı yeni
den düzenyerek, otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden olmuş ve Devleti çok bü
yük ölçüde zarara sokmuştur. 

Yüklenici firmalarca hazırlanan ve sözleşme eki olan teklif birim fiyat listesinde fiyatların 
tek tek belirtilmesine rağmen yeniden bazı kalemlerde yeni fiyatlar yapılmış ve firmalara önemli 
boyutta çıkarlar sağlanılmıştır. 

Otoypl yapımında şartnameye uygun olmayan bir kısım imalatlar, bazen idarece, bazen 
de müşavir firmaların raporları uyarınca kabul edilmiş, şartnamelerde değişiklikler yapılarak 
yüklenici firmalar himaye edilmiş ve Devlet zarara sokulmuştur. 

Açıklanan nedenlerle, 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan ve görevlerini kötüye kul
lanan ve bu eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakan 
Turgut özal, Bakanlar Kurulunun eski üyeleri ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındır
lık ve iskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına, 

Ancak, dönemin Başbakanı Turgut özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Anayasa
nın 105 inci maddesinde öngörülen sorumsuzluk hali göz önünde bulundurularak, soruştur
ma kapsamı dışında tutulması gerektiğinden diğer ilgililer hakkında işlem yapılmasını saygı 
ile arz ederiz. (Hakkında Meclis soruşturması istenen bakanların listesi eklidir) 

Veli Aksoy (izmir) 
ve arkadaşları 
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19 EKİM 1989 TARİHLİ VE 89/14657 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA 
İM2ASI BULUNAN VE HAKLARINDA MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASI İSTENEN 

BAKANLARIN LİSTESİ 
, 1. Ali Bozer 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
2. Kamran İnan 
Devlet eski Bakanı 
3. Güneş Taner 
Devlet eski Bakanı 
4. Cemil Çiçek 
Devlet eski Bakanı 
5. Işın Çelebi 
Devlet eski Bakanı 
,6. Mehmet "Vazar 
Devlet eski Bakanı 
7. Saffet Sert 
Devlet eski Bakanı 
8. İsmet özarslan 
Devlet eski Bakanı 
9. Ercüment Konukman 
Devlet eski Bakanı 
10. İlhan Aşkın 
Devlet eski Bakanı 
11. Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet eski Bakanı 
12. İsmail Safa Giray . -
Millî Savunma eski Bakanı 
13. Abdülkadir Aksu 
İçişleri eski Bakanı 
14. A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri eski Bakanı 
15. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük eski Bakanı 
16. Avni Akyol 
Millî Eğitim eski Bakanı 
17. Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tkân eski Bakanı 
18. Halil Şıvgın 
Sağlık eski Bakanı 
19. Cengiz Tuncer 
Ulaştırma eski Bakanı 
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20. Lütfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı « 
21. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 
22. Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
23. Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
24. Namık Kemal Zeybek 
Kültür eski Bakanı 
25. tlhan Aküzüm 
Turizm eski Bakanı 

Yıldırım Akbulut 
Eski Başbakan 
Hüsamettin örüç 
Bayındırlık ve tskân eski Bakanı 

BAŞKAN — tik söz, önerge sahibi olarak Sayın Veli Aksoy'un, buyurun efendim. 
VELt AKSOY (tzniir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 45 arkadaşımla birlikte ver

miş olduğum, otoyollardaki yolsuzluklarla ilgili Meclis soruşturması açılması konusunda söz 
almış bulunuyorum. Arkadaşlarım ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Otoyollardaki yolsuzlukları, otoyollardaki fiyat farkı verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu 
kararının hukuken boşlukta olduğunu, tüm belge ve kanıtlarıyla ortaya koymaya çalışacağım. 

Türkiye'de bugünlerde hep yolsuzluklar konuşuluyor, her gün basında bir yolsuzluk olayı 
yer alıyor... Otoyollardaki yolsuzluk olayıysa, Yunanistan'daki Koskotas olayının birkaç katını 
teşkil etmektedir; ondan çok çok daha fazla önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, otoyol projeleri hiçbir planlamaya dayandırılmamış, var olan ula
şım ana planındaki göstergeler ve hedeflerse, hiç mi dikkate alınmamış; hiçbir fizibilite yapıl
mamış; sadece ve sadece, işler, ANAP tktidarınca korunan firmalara dağıtılmıştır. 

Bütün bu uygulamalarda, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, rekabet koşullan 
yaratılmamış, yurt dışından kredi temin eden firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiştir. 

Otoyol işleri, firmalara, yabancı para birimiyle ödeme yapılmak üzere verilmiş ve firma
larla, bu anlamda, tip sözleşmeler yapılmıştır. 

Soruşturulmasını istediğimiz konuların başında, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rıyla, otoyol müteahhitlerine, hiçbir hukukî dayanağı olmadan yapılan fiyat farkı ödemeleri 
gelmektedir. 

Otoyol işlerine ait sözleşme şartlarının 70 nci maddesi,' 'Fiyatların Artması ve Azalması" 
başlıklıdır. Bu maddeye göre, "İşlerin yapılış maliyetini etkileyen işçilik veya malzeme veya di
ğer hususların fiyatlarındaki yükselmelerde veya düşmelerde, bunlarla ilgili ilave bir ödeme ve
ya kesinti yapılamayacaktır" denilmektedir; yani, işçilik fiyatları ve mazleme fiyatlarında bir 
artış veya azalış olsa bile, sözleşme fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı açıkça belirtilmiştir. 
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Otoyol işlerine ait sözleşmenin 71 inci maddesiyse, "Büyük Ekonomik Bunalımlar" baş
lığı adı altındadır. Bu maddeye göre, "Teklif tarihini takip eden işlerin, inşa edilmekte veya 
edilecek olan ülke dahilinde, o ülke hükümetinin döviz kısıtlamaları koyması veya ülke parası
nın devalüasyonu sonucu büyük bir ekononik bunalım meydana geldiği, takdirde, idare, söz 
konusu ekonomik bunalım sebebiyle veya neticesinde, işlerin icrası bakımından veya işlerle il
gili artan masrafları müteahhide ödemeyecektir" demektedir. 

Teklif yerme şartnamesinin 6 ncı maddesi; Sözleşme şartlarının 12 nci, 70 nci ve 71 inci 
maddelerine konan hükümlerle, büyük ekonomik bunalımlar halinde dahi fiyat farkı ödene
meyeceği esası getirilmiştir. 

85/9342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, uluslararası ihalelere ilişkin genel esaslar be-
' lirtilmiştir. Bu Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinde, "Uluslararası ihale suretiyle yap-
" tınlan işlerde, eskalasyon veya fiyat farkı uygulaması yapılamaz. İç veya dış fiyat, ücret, vergi 

sigorta ve bu gibi artışlardan dolayı herhangi bir ek ödemede bulunulmaz" denilmektedir. 
Uluslararası ihalelerde fiyat farkı uygulaması yapılamayacağı burada da açıkça belirtil

miştir. 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da, kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi 
yapılmış ve yapılacak işlerinde, ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkı hesabında uygulaya
cakları esâslar belirlenmiştir. Bu Bakanlar Kurulu Kararının 16 ncı maddesinin (E) bendinde 
de, "Bedeli dövizle ödenen işlere fiyat farkı uygulanamaz" denilmektedir. 

Bütün bu kararlara ve sözleşmelerdeki bağlayıcı hükümlere rağmen, ANAP İktidarı, 
89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatlarla ihalesi 
yapılmış ve yapılacak olan otoyol işlerine fiyat farkı verilmesini kabul etmiştir. Bu kararın, ulusal 
çıkarlarımızla bağdaşmadığı çok açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ABD Dolarının tahmin edildiği biçimde artmamış ol
ması, bu kararın çıkmasına bir neden olarak, gösterilmektedir. 

Şimdi, teknik birim fiyatların/ikinci, hatta üçüncü el taşeronların çalıştırılmasına yeterli 
olduğunu görüyoruz. 5 dolara verilen bir işin, 1,65 dolara, Ankara-Gerede otoyolunda bir ta
şeron tarafından, daha hâlâ yapıldığını biliyoruz. Bir kısım ihalelerde hak ediş bedelinin yüzde 
55'iyle yetinilmesi, yüzde 45'inin, işin tamamlanmasından sonraki 5 yıl içinde taksitlendirile-
rek ödenmesinin kabul edilmesi; geri ödenmesi yaklaşık 2 yıl sonra başlayan ihale bedelinin 
yüzde 20'si tutarındaki avans ödemeleri; bütün bu örnekler, otoyol işleri sözleşmesinde açıkça 
belirtilen fiyat farkı ödenmeyeceği hükmüne açıklık getirmektedir. 

Eski Bakan Sayın Cengiz Altınkaya, bir konuşmasında, "Otoyol işlerinde yabancı para 
birimlerinde meydana gelebilecek değer kayıplarının, fiyat farkı olarak kendilerine ödeneceği
nin, teklif öncesinde müteahhitlerce bilinmesi halinde, teklif bedellerinin daha düşük olacağı 
düşünülmektedir" iddiasında bulunmaktadır. Bu iddianın karşıt anlamı ise, "Fiyat farkı öden
mediği için teklif bedelleri yüksek tutulmuştur" biçimindedir. 

Bu düşünce tarzı, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararinın uygulanmakta olan sözleş
meler için taşıdığı sakıncayı, açıklık ve rekabeti zedeleyici olma özelliğini zımni bir biçimde 
ifade etmiş olmaktadır. 

89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında, ek sözleşme ve zeyilnamelerle, söz ko
nusu 70 inci madde değiştirilmiştir. Yani, değiştirme işi kendiliğinden olmamış, ek sözleşmeyle 
sağlanmıştır. » 
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Ancak, Türkiye bir hukuk devletidir; Türkiye'de Danıştay var, Yargıtay var... Yargıtay 15 
inci Hukuk Dairesinin bu konuda bir kararı var. Yargıtayın, Bakanlar Kurulunun, özel hukuk 
ilişkilerine el atarak, sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini değiştirmesini yasal daya
naktan yoksun gören kararıyla, tarafların sözleşlere diledikleri hükmü koyabileceklerinden ha
reketle, fiyat farkı isteminden, önce feragat eden tarafın, çeşitli zamlar nedeniyle fiyat farkı 
isteyemeyeceği yolunduki kararı karşısında, yapılan bu işlemin hukukîliği tartışmaya açıktır. 

Kaldı ki, böyle bir işlem, ihalede mutlak surette yer alması gereken açıklık ve rekabet un
surunu da kökünden zedelemektedir. 89/14657 sayılı fiyat farkı kararıyla bir menfaat terki ya
pılmıştır. Yabancı şirketlere milyarlarca dolar, haksız bir şekilde ödenmiştir. 

4353 sayılı Yasa, menfaat terki konusunda bir parasal sınır getirmiştir. Yapılan bu değişik: 
lik, biraz da bu yasaya yadandırılmak istenmektedir. O zaman, bu yasanın da getirdiği koşula 
uymak gerekmektedir. 

Anılan yapasanın 3/2 nei maddesi, "Bu miktarı -yani miktar 50 milyoti lira- geçen anlaş
malarla sözleşme tadilleri, Devlet Şûrasının, yani Danıştayın mütalaasına istinaden, Maliye Ve
kâletince alınacak kararnameyle yapılır" hükmünü koymuştur; bunu aynen okudum. 

Fıkra hükmünde öngörülen Danıştay mütalaası alınmadığına göre, anılan hükme de da
yanmak mümkün değildir. 

88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2886 sayılı Yasanın 8/b maddesinin, Bakanlar Ku
rulunu verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır; 2886 sayılı Yasa dışında yürütülen ihaleler 
için, bahse konu 8 inci maddeye dayanılarak kararname düzenlenmesi de mümkün bulunma
maktadır, sayın milletvekilleri. 

Otoyol projeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri arasından, 20 Nisan 1986 gün, 
86/10611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılıp, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı yatırım 
projelerine dahil edilmesiyle, Kamu Ortaklığı Kuruluş Kanunu olan 2983'e göre bu kuruluşun 
alım, satım ve yapım işleri, 2886, 1050 ve 832 sayılı Kanun kapsamı dışındadır, 

Otoyol ihalelerinin, Devlet İhale Kanunuyla bağlantısı, bu şekilde koparılmıştır. Ayrıca, 
fiyat farkı kararnamesinin düzenleme yetkisinin, Anayasanın 8 inci maddesinden kaynaklan
dığı belirtilmektedir. Bu maddeye göre; "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Ba
kanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun kullanılır ve yerine getirilir" denil
mektedir. 

Bu madde çok açıktır. Bir yetkinin kullanılabilmesi için, uygulamaya ilişkin bir yasaya 
dayanması gerekmektedir. Yani bu yetki, hiçbir yasaya dayanmadan çıkarılmış, bu yetki size 
verilmemiş; 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının hiçbir yasal dayanağı yok; hukuksal 
anlamda, bir boşlukta. Bu durumun sorumluları, o dönemin Başbakanı, Bakanlar Kurulu, hiçbir 
yasaya dayanmayan bu kararla, 7,5 trilyonluk haksız bir ödeme yapmıştır, tşler devam ettiğine 
göre, bu uygulamanın sürdürülmesi halinde, bu rakamın hangi boyutlara varacağını kestirmek 
mümkün değildir. 

Sayın Altınkaya, otoyol işlerinde fiyat farkı ödenmesini, Türkiye'de doların yeterince ar
tış kazanmadığına bağlamaktadır. 

Otoyol işlerinin yabancı para birimlerinin yabancı para birimlerine dayalı olarak ihale edil
mesinin gerekçesi, fiyat artışlarından etkilenmemesini sağlamaktır. Şimdi, dolar karşılığı ihale 
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edilen bu işlerin birim fiyatlarıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları arasında bazı 
karşılaştırmalar yapmak istiyorum. 

Her türlü zemin kazılmasının -otoyolda da aynı şekilde de kazılıyor; Silvan'da aynı işi ya
pan firma, aynı şekilde kazıyor- Otoyoldaki sözleşme birim fiyatı, metreküpü 2 dolar, poz nu
marası 1001 (C); Karayollarının 1989 birim fiyatı, 1 250 Türk Lirası/metreküp, poz numarası 
da 2200; Karayolları 1991 birim fiyatı, 3 053 Türk Lirası/metreküp. 

Burada mühendisler vardır... Otoyollar, bizim bildiğimiz, bizim düşündüğümüz anlamda, 
çok fazla teknolojiyi gerektiren bir inşaat dalı değildir değerli arkadaşlarım. Eğer bunu bilme
yen mühendis varsa, o zaman diplomasını yeni baştan gözden geçirmek lazım! 

Şimdi, bu şekilde hesaplanarak keşif cetveline konan birim fiyatlarının bir daha değişti
rilmesi mümkün değildir. Otoyollardaki 1001. (C) Poz No'lu her türlü zeminin kazılmasının 
tarifinde, "her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve.taşınması" denilmektedir. 

1989 yılındaki, sözleşme fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda, kazı fiyatının, otoyollardaki Ka
rayolları birim fiyatlarından, kırılmamış fiyatlardan, -müteahhidin yüzde 30-40 kırmadığı 
fiyatlardan- 3,70 kat daha fazla olduğunu görürüz. Buna rağmen, fiyat farkı kararnamesi ça-
kırlarak, bu oran tam 4,42 katına çıkanlmıştır değerli milletvekilleri, 1991 yılında ise, sözleşme 
fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda, yaptığımız kazı fiyatının, otoyollardaki Karayolları birim fi
yatlarından 3,32 kat fazla olduğunu; buna rağmen, fiyat farkı uygulamasıyla, bu oranın 5,83 
katına çıkarıldığını da ifade etmek isterim. 

Demirsiz grobeto, dünyanın her tarafında aynı; değişmez. Otoyolda sözleşme birim fiyatı 
42,5 dolar/metreküp... Karayollarındaki birim fiyatı 1989 yılında -sözleşmenin yapılmış oldu
ğu tarih olması itibariyle, daha doğrusu, fiyat farkı kararnamesinin verilmiş olduğu tarih ol
ması itibariyle bu tarihi alıyorum- 21 635 lira/metreküp; karayollarında, 1991 yılı birim fiyatı 
58 843 lira/metreküp. 

1989 yılındaki sözleşme fiyatlarıyla karşılaştırma yaptığımızda, grobeton fiyatlarının, oto
yollardaki, Karayolları birim fiyatlarından tam 4,54 kat daha fazla olduğunu, fiyat farkı ka
rarnamesiyle bu Oranın tam 5,49 katına çıktığını açıkça ifade etmek isterim. 

1991 yılındaki sözleşme fiyatlarıyla karşılaştırma yaptığımızda, grobeton fiyatının, oto
yollardaki Karayolları birim fiyatından tam 3,67 kat daha fazla olduğunu fiyat farkı uygula
masıyla da bu kararın tam 6,22 katına çıkarıldığını görmememiz için, gözlerimizin kör olması 
gerekiyor. 

Şu an, elimde, bu kanuyla ilgili, 8-9 kalemde yapılmış analizler, değerlendirmeler, yani 
birim fiyat karşılaştırmaları var. 

Şimdi, aynı poz numarasındaki bir iş -hiç değişmiyor- otoyolda okuyorsunuz aynı iş, Ka- ^ 
rayolları birim fiyatında okuyorsunuz aynı iş; ama, aradaki fark tam 3 ilâ 8 kat arasında deği
şiyor. Yani, ülkemiz bunu 3 ilâ 8 kat daha ucuza yaptırma imkânına sahiptir. 

Görülmektedir ki, işi alan firmalar, işleri, çok düşük fiyatlarla, yerli taşeronlara yaptır
maktadırlar. 

Buraya kadar yapmış olduğum tüm açıklamalar gösteriyor ki, 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının hiçbir yasal dayanağı yoktur; üstelik, sözleşme bazındaki fiyatlar yeteri ka
dar kârlı olmasına rağmen, böyle bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak, bu kârların katlana
rak artmasını sağlamanın gerekçesini anlamakda mümkün değildir. 
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Bütün bü nedenlerle, fiyat farkı kararnamesinin bir an önce iptal edilmesinin ve bu konu
da imzası olan bakanlar hakkında da soruşturma başlatılmasının gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soruşturulmasını istediğimiz konuyla ilgili elde etti
ğim bilgileri ve belgeleri biraz sonra sizlere göstereceğim; Karayolları Genel Müdürünün tüm 
marifetlerini size sunacağım; yeter ki, sabırlı olunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soruşturulmasını istediğimiz bir diğer konu ise, yeni 
birim fiyat uygulamasıdır. Sözleşmenin eki olan birim fiyat listesinde yapılacak olan işlerin, 
poz numaraları karşılığındaki fiyatlarının belirlenmiş olmasına rağmen, önemli sayıdaki işle
rin birim fıyatlan yeni baştan düzenlenerek, fiyatlar artırılmıştır. Halbuki, yeni birim fiyat, 
ancak ve ancak, sözleşme eki birim fiyat listesinde bedeli bulunmayan işler için yapılabilir. Bu, 
sözleşmenin 52/1-2 nci maddesinde açıkça belirtilmiştir. 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla, müteahhitlerle idare arasında düzenlenen ek sözleşmelerin 14 üncü maddesi gereğince 
müteahhit, ek sözleşmeyi imzaladığı tarihe kadar yaptığı her türlü taleplerini ve uyuşmazlıkla
rını geri almayı taahhüt ve bu ek sözleşmeyle bu taleplerin karşılandığını kabul etmektedir. 

Gene bu maddede "müteahhit, yeni birim fiyat yapılmasına ilişkin talepleriyle, mühendi
sin belirlediği yeni birim fiyatlarla, itirazlarını geri çeker" denilmektedir. Buna rağmen, ek söz
leşmeler yapıldıktan sonra, idarenin baskısıyla, müteahhitlerin isteği doğrultusunda yeni bi
rim fiyatlar yapılmıştır. Buna karşın, müşavir firmalardaki haksızlığa karşı direnen mühendis
ler baskı altına alınmakta, bazıları da görevlerinden uzaklaştırılmaktadırlar; buna bir örnek 
vereceğim: Ankara-Gerede otoyolundaki 20 No'lu hakediş raporu Karayolları Genel Müdürlü
ğüne bir geliyor, bir gidiyor; sonuçta iki kez hazırlanıyor. Birinci hakediş, müşavir firmanın 
o zamanki başkanı tarafından imzalanarak idareye gönderiliyor. Bu hakedişteki yeni fiyat uy
gulamaları, müteahhidin umduğu gibi olmayınca, Karayolları, bir Üst yazıyla bu hakedişi iade 
ediyor. Bu defa, ikinci kez, 20 No'lu hakediş raporu düzenleniyor; ilk 20 No'lu hakediş yok 
ediliyor; ilk 20 No'lu hakedişe imza koyan başkan zorunlu izine gönderiliyor; mühendis tem
silcisi olan kişinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün isteği üzerine, işine son veriliyor. Daha 
sonra, 20 No'lu hakediş, müteahhidinin ve idarenin isteği üzerine, yeni birim fiyatlarla düzen
lenip, o zamanki Kontrol Teşkilatı Başkan Yardımcısı tarafından imzalanarak idareye gönde
riliyor. 

Yapılan iş aynı olmasına rağmen, değiştirilen iki hakediş arasındaki fark, 9 milyon 800 
bin dolardır; yani 55 milyar liradır, değerli milletvekilleri. Bu başkan yardımcısı da ödüllendi
riliyor ve daha sonra, başkan oluyor. 

Yeni fiyatların geçerli olabilmesi için, müşavirin görüşü alınarak, idarenin onayı gerekir
ken, inşaat hukukunda görülmemiş şekilde hatalı bir yol izlenerek, onaylanmamış yeni fiyat
larla hakedişler düzenlenmiş, geçici olarak, ilgili birim tarafından, iki yılı aşkın bir süre öde
meler yapılmıştır. Bu konuları biraz daha somutlaştırmak istiyorum. 

Gümüşova-Gerede otoyolunda alt temel yapılmasına ait birim fiyat, sözleşmede 11,5 do
lar/metreküpken, ek sözleşmeyle, bu birim fiyat, 17,5 dolar/metreküp olarak değiştirilmiştir. 
Sadece bu otoyolda, yapılmaması gereken bu birim fiyat değişikliğiyle müteahhide, toplam olarak 
tam 23 milyon dolar haksız çıkar sağlanılmıştır. Halbuki, sözleşmenin 52/1 inci maddesine 
göre, yeni bir birim fiyat düzenlemek mümkün değildir; çünkü, sözleşme eki birim fiyat liste
sinde, 2001 No'lu poza verilecek birim fiyat miktarı belirlenmiştir. 
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\, İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Bunların kararnameyle ilgisi ne Sayın Başkan?.. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Yolsuzluğu ortaya koyuyorum. Dinleyeceğiz... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Soru önergesiyle bunların ne ilgisi var? 

. VELİ AKSOY (Devamla) — Burada yolsuzluğu ortaya koyuyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Kararnameyle ilgisi yok. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Kararnameyi geçtim, kararnamenin haricinde, iddialarım ara

sında beş ayrı madde var; lütfen okuyunuz. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Kararname hakkında konuş. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Bu otoyolda, 20 Aralık 1990 tarihinde yapılan ek sözleşmey

le, ana iş kalemlerine ait bütün birim fiyatlar önemli ölçüde değiştirilmiştir. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Bunların kararnameyle ilgisi yok, kararname üze

rinde konuş. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Yolsuzluğu koyacağım ortaya. Lütfen... 
Yapılan bu değişiklik uzun süre gizli tutulmuştur. Yapılan bu uygulamanın hiçbir yasal, 

hiçbir hukukî dayanağı yoktur. Bu şekilde haksız çıkar sağlamanın mantığını anlamak da müm
kün değildir değerli arkadaşlarım. 

Bir ikinci örnek daha vermek istiyorum: Ankara-Gerede otoyolundaki alt temel yapılma
sına ait sözleşme birim fiyatı 11,5 dolar/metreküpten, bir anda 16,8 dolar/metreküpe çıkarılı
yor. Yeni bir birim fiyat düzenlemekle, müteahhide bu yolda, sadece bu birim fiyatla, tam 45 
milyon dolarlık haksız bir kazanç temin ettiriliyor. 

Aynı projeden bir başka örnek daha vermek istiyorum: Ankara Gerede otoyolunda "özel 
kaya dolgu yapılması" adı altındaki iş için oldukça ilginç, yeni bir birim fiyat düzenleniyor. 
Bu işin, sözleşmenin 1007 No'lu poz numarasında "Dolguların Serilmesi ve Sıkıştırılması" başlığı 
altında tarifi yapılıyor. Buna göre, proje ve çizimlere, artı, teknik şartnameye ve diğer şartna
melere uygun olarak, her cins ve klastaki dolgu malzemesinin temini ve dolgu yapılması şek
linde tarif ediliyor ve karşılığı da, sözleşmede, 0,50 dolar/metreküp olarak belirleniyor. Bu bi
rim fiyat değiştiriliyor, 6,8 dolar/metreküp olarak ortaya çıkıyor. 

Bu projede müteahhide, sadece bu birim fiyatta yapılan değişiklikle sağlanan haksız ka
zanç 110 milyon dolar, yani 600 milyar lira, değerli arkadaşlarım. 

Bu uygulamalar böyle devam ederse, inşaatları devam eden otoyol uzunluğu 1.400 kilo
metre civarında olduğuna göre, alt temeldeki yeni birim fiyat uygulamalarıyla 280 milyon do
lar, yani 1 trilyon 600 milyar liralık bir para, müeahhiüerle haksız bir şekilde ödenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz, doldu; toparlayın lütİPen. ' 
VELİ AKSOY (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, ihalelerde, bu sözleşmeler niçin yapılıyor? Bu sözleşmeler, tarafları 

bağlayıcı değil midir? Seçilmiş birilerine çıkar sağlamak için mi, bu sözleşmeleri yapıyoruz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm örneklerini yukarıda vermiş olduğum nedenlerle, 
keşif bedellerindeki artış, yeni birim fiyat oluşturulması ve fiyat farkı kararıyla, otoyolların 
kilometre başına düşen maliyeti, başlangıçta 2 milyon 400 bin dolarken, yani 14 milyar Türk 
Lirasıyken, 1990 yılı başında düzenlenen revİze keşiflere göre bu rakam 5 milyon dolara çıkmıştır, 
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yani 28,5 milyar Türk Lirasına, önümüzdeki yıllardaki fiyat artışları ve fiyat farkları nedeniy
le de, bu kilometre maliyetinin, 8 milyon dolara, yani 1 kilometresinin 46 milyar liraya mal 
olacağı görülmektedir. 

ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Hükümet Programı görüşmeleri sırasında, oto-
yoların kilometre maliyetinin 7 milyon 500 bin dolara çıkacağını belirterek, ne denli çelişki 
içerisinde olduklarını bir kez daha açıkça ortaya koymuşlardır. 

ANAP'ın ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı -eski Başbakan Yardımcısıydı- Sayın 
Ekrem Pakdemirli, 30 Mayıs 199rde, Sabah Gazetesi yazarlarından Güneri Cıvaoğlu ile yaptı
ğı görüşmedeki açıklamasında "otobanların 4 milyar dolar yerine -anlatmış yukarıda- yukarı
daki satırlarda anlattığım çift yolların aralarını yeni çift yollarla birleştirmek, gerekenlere şe
ritler ilave etmek suretiyle gene otobanlar elde edilecektir; ama buna 500 milyon dolar 
gerekecektir" görüşünü belirtiyor; yani, Sosyaldemokrat Halkçı Partiyle aynı görüşü paylaşı
yor ve duble yolların 8 kat daha ucuz olacağını ve Türkiye'nin bu tip yollara ihtiyacı olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor. 

Şimdi soruyorum: 500 milyon dolar harcayarak duble yollar yaptırmak varken, ulaşım ana 
planı dışına çıkarak, plansız, projesiz, fizibilitesiz, 10 ilâ 12 milyar dolar arasındaki bir kayna
ğı, yaklaşık 60 trilyonu, hangi gerekçelerle sarf ettiğinizi, nasıl anlatacaksızın? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilli; yolsuzluk öyle bir noktaya gelmiş ki, yapılan her işte, 
her imalatta bir çıkar, bir soygun gözleniyor. Sözleşme eki olan şartnameler, müteahhitlerin 
çıkarları doğrultusunda bazen idare, bazen de müşavir firmalar tarafından değiştirilerek, mü
teahhitlere haksız çıkarlar sağlanıyor, örneğin, Ankara-Gerede otoyolunda alt temel ve üst ya
pı şartnamesi, müteahhidin isteği doğrultusunda değiştiriliyor. Bununla ilgili belgeler burada... 

Otoyollar sözleşmesindeki 1001. (C) Poz No'lu kazı birim fiyatının tarifinde, kazıdan çı
kan malzemenin taşıma mesafesi için hiçbir limit bulunmamasına rağmen, yani kazı nakli fi
yatının, kazı birim fiyatına dahil olmasına rağmen, 1001. (D) poz No'lu ariyet kazısının birim 
fiyat tarifinde, "proje kazı fazlası veriyorsa hiçbir şekilde ariyet kazısı bedeli ödenmez" denil
mesine rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğünün firmalara yazdığı 23.2,1990 gün ve 1450 sa
yılı yazıyla otoyol müteahhitlerine ariyet kazısı bedeli ödenmesi olanağı sağlanmıştır. 

Bütün otoyollarda yapılan ariyet kazısı ödemelerinin hiçbir hukukî dayanağı yoktur. 
Bu işlerin bir planlama sonucu gündeme getirilmediğini, bir başka şekilde de kanıtlamak 

zorundayız. 
Karayolları Genel Müdürlüğünün, 12 Haziran 1990 tarihli ve 4 891 sayılı yazısıyla, iki ge-

Iişli, iki gidişli yollar, inşaat yapımının tam ortasında, bir anda üç gelişli üç gidişti yollara çev
riliyor. Gerekçe olarak da "ülkemizdeki sürücü davranışları ve diğer teknik gereklilikler" ileri 
sürülerek, işlerin ortasında birer ilave şerit yapılması istenilerek, müteahhitlere, süre uzatımı 
önemli keşif artışları ve haklı olarak birçok taleplerde bulunma olanağı verilmiştir. 

Soruşturulmasını istediğimiz bir diğer konu da, şartnameye uygun olmayan bazı imalatla
rın kabul edilmesidir. Bu olay, bazen idare tarafından, bazen de müşavir firmalar tarafından 
gerçekleştirilerek, karşılıklı çıkarlar sağlanılmıştır. Yakınımızdaki proje olan Ankara-Gerede 
otoyolunda 34 ve 43 No'lu hakedişler incelendiğinde, bu haksız ödemenin örneği açıkça görü
lecektir. 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 3 7 18 .2 .1992 0 : 1 

Yine, Ankara-Gerede otoyolunda 13.9.1990 tarihli tutanakla, dünyada hiçbir yerde ve hiç
bir şekilde görülmemiş olan bir uygulamayla, müteahhide 400 bin dolarlık haksız bir ödemeyi 
nasıl yaptınız? Bunun hesabını soracağız, sormak zorundayız; halkımız bunu bizden istiyor. 
13.9.1990 tarihli tutanak yanımda... 400 bin dolarlık haksız bir kazanç... olmaz böyle şey... 
Böyle bir ödemenin hiçbir ihale kanunuyla bağdaşmadığı, bu tutanak incelendiğinde açıkça 
görülüyor. * 

Bu otoyolların neresinden tutarsanız tutunuz, elinizde kalıyor. 
Burada anlatmak istediğim diğer bir konu da, karşılıklı ihaleler, örneğin, Ankara-Gerede 

otoyolunun müteahhidi ENKA, müşaviri ise, KUTLUTAŞ; Izmir-Aydın otoyolunun müteah
hidi KUTLUTAŞ, müşaviri ise, eski bir ENKA yetkilisinin sahibi olduğu ERER Firması ile, 
yabancı ortakları. Bütün diğer otoyol ihalelerinde, aynı şekilde karşılıklı paslaşmalar vardır. 
Bunu, hiçbir şekilde anlamak, anlatmak mümkün değildir. 

Bir diğer konu: Otoyol projeleri yapımcı müteahhit firmalara yaptırtılarak, ülke çıkarları 
doğrultusunda ekonomik projeler üretme yerine, bu firmaların, kendi uzmanlık alanlarına gö
re ve kendi çıkarları doğrultusunda projeler yapmasına olanak sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, toparlayın efendim. 
VELÎ AKSOY (Devamla) •— Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bir diğer konu da, süre uzatımıdır. 89/14657 sayılı Bakanlar kurulu Kararı uyarınca yapı

lan ek sözleşmelerin 13 üncü maddesinde, "zorunlu nedenler dolayısıyla" ifadesi kullanıla
rak, işlerin süreleri sözleşmesine aykırı bir biçimde, bitim tarihleri için, müteahhitlerin, sözleş
meye uygun olarak, zamanında yapılması gereken süre talep başvuruları olmamasına rağmen 
-burada bir gensoruda bu ispat edildi- yaklaşık olarak, verilmiş olan sürelerin bir katı kadar 
daha uzatılmıştır. 

Sözleşme yapıyorsunuz, "bu işi üç yılda bitir, dört yılda bitir" diyorsunuz, müteahhidin 
haberi olmadan, "bu işi sen altı yılda bitir, sekiz yılda bitir" diyorsunuz. , 

Bunu, kimlerin çıkarı için yapıyorsunuz? Bu yolların hizmete girme süresini uzatarak, ül
keye verilen ekonomik kayıp acaba nedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24.12.1989 günü, 1990 malî yılı bütçesi görüşülürken, 
fiyat farkıyla ilgili olarak Bakan Sayın Cengiz Altınkaya diyordu ki burada -Meclis tutanakla
rını aynen okuyorum-, "eğer bu kadar büyük bir hadisede üç milyar dolarlık otoyollarda -yüzde 
18'dir, yüzde 55 değildir- yüzde 18'Iik bir artış vererek, işverenleri, iş sahiplerini atlatıyorsa, 
buna da şükretmek lazım; burada Anavatan Hükümetini tebrik etmek lazım." 

Bunu söylerken, o sırada ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri ve alkışlar geliyordu. 
Aynı Bakan, bir ay kadar sonra SHP'li bir milletvekilinin vermiş olduğu gensoruda da 

aynen şöyle diyor; "Bizim vereceğimiz hesabımız yoktur -herhalde Bakanın orada dili sürçtü; 
çünkü-, tutanaktan aynı şekilde aldım bugünkü kararname içinde hesap veririz. Biraz önce ra
kamı duydunuz bütün koparılan gürültü, 114 veya 130 milyon dolar içindir." 

Bunları bakan söylüyor, ve devamında da "...ve dikkat buyurduysanız, dikkat ettiyseniz, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, fiyat farkını 1 milyar dolar, Doğru Yol Partisi Grubu da 
1,5 milyar dolar olarak burada ilan etmişlerdir" diyor. 
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Aynı Bakan yine devam ediyor: "Burada yapılan aritmetiktir; aritmetik, matematik de
ğildir efendim; bölersiniz, toplarsınız, çarparsınız, çıkarırsınız; dört işlem yapıyorsunuz... Bi
risi, "1 milyar dolar" birisi "1,5 milyar dolar" diyor; ikisi de yanlış, ikisi de atmaca" diyor. 

Sayın Bakan şöyle devam ediyor: "Gelin bakalım, şurada 114 milyon dolar fiyat farkı ver
mek mi memleketin hesabınadır, yoksa bunu verenleri karalayarak, icraat yapanları susturarak 
iş yaptırmamak mı hesaplıdır?" * 

Sayın milletvekilleri, ANAP sıralarında oturan değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Al-
tınkaya'nın söylediklerinin hangisi doğrudur? Hiçbirisi... 

Gelin, tek tek irdeleyelim: "3 milyar dolar' 'dediği işlerin teklif bedelleri toplamı, 1990'da 
yapılan revize keşif bedelleriyle 5 milyar 500 milyon dolar olmuştur. Sayın Altınkayanm "114 
ve 130 milyon dolafcık" dediği fiyat farkı toplamıysa, 1991 yılı sonu itibariyle tam 1 milyar 
144 milyon dolar olmuştur; yani 6,5 trilyon lira... Bunun içerisine proje ve müşavir firma ha-
kedişlerinin fiyat farkları dahil değildir. Bunlarıda katarsak, bu rakam tam 7,5 trilyon olmak
tadır sayın milletvekilleri... . ' • * . ' • • • • • 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efendim. ' : . • - ' • . ~ 

VELİ AKSOY (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
O zaman DYP sözcüsü 1,5 milyar dolar, SHP sözcüsü 1 milyar dolar demişti; ancak, bu

na karşın Sayın Altınkaya, arkadaşlarımızın aritmetik bilgisinin eksikliğini ortaya koymaya ça
lışarak, alay edercesine "burada yapılan aritmetiktir. Aritmetik, matematik değildir, aritme
tiktir efendim; bölersiniz, toplarsınız, çarparsınız çıkarırsınız; dört işlem yaparsınız" demişti; 
bunları aynen tutunaklardan okuyorum. 

Sayın Altınkaya -yanılmıyorsam- inşaat mühendisidir, yani hendese yapan insandır. Bu 
kadar hesap hatasını, Meclisi aldatmaya yönelik olarak kullanmasını affetmek, kesinlikle müm
kün değildir. Bunun hesabını Parlamentoya ye halkımıza vermek zorundadır. (SHP sıraların
dan alkışlar) , 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Altınkaya idarenin yüzde 18'le müteahhitleri atlattığını söy
lemiştir. 

Bu oranı, 1991 yılı sonu itibariyle, tam yüzde 40'tır. Bu uygulama devam ederse, bu ora
nın nereye varacağını kestirmek mümkün değildir. Burada atlatılan, müteahhitler, işverenler 
değildir; halkımızın ta kendisidir. Halkımızın temsilcisi olan milletvekilleri yanıltılmıştır,,bu 
Parlamento da aldatılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürüyle ilgili, basında birçok olay 
yer aldı. 1 Kasım 1991 tarihli Sabah Gazetesinde, istanbul Vaniköy sırtlarında 7 milyarlık villa. 
aldığı haberi vardır. 3 Kasım 1991 tarihli Sabah Gazetesindeki haber ise şöyle: "Atalay Coşku-
noğlu, Boğazdaki villanın kendisine ait olmadığını belirterek, "Londra'daki çocuklarım iyi para 
kazanıyorlar; sonra da gelip İstanbul'da gayrimenkul alıyorlar. Bu villa da benim değil, 
çocukların" dedi." 

Bu villanın haricinde, benim tespit ettiğim mal varlığı ise, Hidiv Kasrı arkasındaki Tatlı-
cı'nın inşa etmiş olduğu sitede 2 adet villa; oğlu Altay ve gelini Melike Coşkunoğlu üzerine; 
Etilerde eski tip villa, oğlu Ahmet Coşkunoğlu üzerine. 
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Oğlunun İngiltere'de "Unimar Limited" adlı bir şirketi var... Bu şirket, araştırdık, soruş
turduk, küçük şirketler grubuna giriyor. Bu şirketin 1990 yılı bilançosu elimde: 18 755 pound 
kazancı var, bu insanların; yani, şirketin kârı 187 milyon 550 bin Türk Lirası. Bu şirket, küçük 
şirketler grubuna giriyor ve bu şirketin alabileceği kredi -İngiltere'deki ticarî anlaşmalara göre-
60 milyon lira. 

Bu insanların 7 milyarlık bir villayı satın alabilmesi için, tam 30 yıl çalınması gerekiyor 
değerli arkadaşlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) • 

Şimdi, bütün bu bilgiler, bütün bu belgeler karşılığında, Parlamentonun, bu otoyol yol
suzluğu olayı üzerine gideceğine ve bu konuda soruşturma açılmasına izin vereceğine inanıyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu ve Sayın Ali Eser söz iste
mişlerdir. Bu iki değerli milletvekiline, şahısları adına söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, pek değerli milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, Sayın Sözcü, otoyolların duble fiyatın üzerinde yapıldığının heyecanına ka

pılarak, süresi olan 20 dakikayı, duble süre olan 40 dakikanın da bir hayli üzerinde kullandı; 
ancak, bu sürenin birçoğunu, bu otoyollarınım kararnameyle alakalı çlmayan ve bizim, üze
rinde konuşmamız söz; konusu olmayan kısımlarına ayırdı; poz fiyatlar, istihkak raporları, mü
hendislerin davranışları gibi... 

Burada münakaşa konusu edilen husus, Bakanlar Kurulunun, bir kararnameyle farklı fi
yat verdiği ve bu farklı fiyattan dolayı görevini kötüye kullandığı ve devleti zarara uğrattığıdır; 
keza, bu kararnamede imzası bulunmayan Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut ve Sayın Hüsa
mettin örüç'ün de, bu kararnameyi tatbik etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve 
devleti zarara uğrattıklarıdır. Bu itibarla, haklarında soruşturma açılması talep edilmektedir. 

Hukukumuzda bu hadise nasıldır? Böyle bir suç... Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desi dere edilmiştir... Böyle bir suç söz konusu mudur? Bakanların, bu müşterek kararname
deki mesuliyetlerini nasıl değerlerdirmemiz mümkündür? Anayasamızın 112 nci maddesi, "Ba
kanlar Kurulunun müşterek hareketlerinden dolayı, siyasî sorumlulukları söz konusudur" di
yor; var Anayasamızda. 

Anayasamız, bakanların hukukî ve cezaî sorumluluğu noktasında, müspet veya menfi bir 
açıklama yapmıyor; hukukumuzda bu konuda başka yerde de bir hüküm yok. Ancak, elbette 
ki, bakanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak suç işlerlerse, bunu genel hükümler içe
risinde değerlendirmek icap eder. > 

Görevleri sebebiyle, Bakanlar Kurulu olarak çıkardıkları bu kararnameden dolayı huku
kumuzda suç durumu nedir? 

Bakanlar Kurulu hükmî bir şahsiyettir. Bir hükmî şahsiyetin, müştereken suç işlemesi söz 
konusu değildir. Hukukumuzda böyle bir müessese yoktur. O halde, Bakanlar Kurulu, müşte
reken hükmî şahsiyet olarak suç işlememiş; ama, oturmuş, bir suçu işlemek için müzakere et
miş, karara mı varmış veya Bakanlar Kurulu bu toplantıya girmeden önce, tesadüfen, şu veya 
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bu sebeple, tek tek bu suçu işlemek için karar vermiş ve içeride bu suçu ika mı etmiş?.. Bakan
lar Kurulu bu suçu nasıl ika etmiş?.. 

Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesi, "kasıt" diyor. Bakıyoruz buradaki kasta, gerek 
yüksek mahkemenin, gerek literatürün burada, 240 inci maddede aradığı kasıt, "Suç işleyen 
devlet memurunun, bu suçunun -yani görevini kötüye kullanmak suçunun- bizatihi, çok açık 
bir suç olduğunun belli olması lazım" diyor veya bir başka tarif: "Kastın gerçekleşebilmesi 
için, yapmak yeterli değil" deniyor. Burada, "İşlenen fiilin, görevi kötüye kullanmak olduğu
nun bilinebilecek durumda olması lazım" deniyor. Onu, müsaade ederseniz, notumdan daha 
doğru okuyayım: "Kasıt, fiili yapmak iradesinin yanında, bir yetkiyi kötüye kullandığını bil
me iradesini de içermektedir." " 

Bakanlar Kurulu, burada, hangi kötü fiili işlemek için toplanmış ve karar almış; Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesini ihlal ederken şu unsurlardan hangisine uymuş? 

Muhterem millevtekilleri, zannediyorum ki, sizin de açıkça görebileceğiniz gibi, bu olay
da istihkak raporları ve poz numaraları, Bakanlar Kurulunu alakadar eden meseleler değildir. 
Bu olayda, Bakanlar Kurulunun kararnameyle suç işlediği iddia ediliyor, ona bakıyoruz. 

Bakınız, bu mevzuda 1980'den önce yüz küsur tane soruşturma önergesi verilmiş ve bun
ların tamamına yakını Meclis gündeminde tıkanmış kalmış; 1980 harekâtıylada bunlar tasfiye 
edilmiş. Şimdi, yine, aynı şeyi yapmak mıdır niyetiniz? Yani, Meclisin gündemini birçok soruş
turma önergesiyle tıkamak mıdır? Kaldı ki, 1980'den önce bunların hiçbirisi de bu istikamette 
bir netice vermemiştir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Soruşturma önergesi verilmeyecek mi? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — İzin verir misiniz efendim? 
Muhterem milletvekilleri, Sayın Yıldırım Akbulut'un bu kararnamede imzası yok; Sayın 

Hüsamettin örüç'ün de yok; ama, onlar bilahara, Başbakan olarak ve Bayındırlık Bakanı ola
rak bu kararnameyi tatbik ettiler. Şimdi bu önergeyle onlar hakkında da soruşturma açılması 
talep edilmiştir; çünkü, müşterek mesuliyetleri vardır. 

E, hâlâ, Sayın Süleyman Demirel ve Sayın Onur Kumbaracıbaşı da bu kararnameyi tatbik 
ediyorlar! Şimdi, eğer bu soruşturma önergesine oy verirsek, yarın ona yermememiz söz konu
su mudur? Nasıl vermeyeceğiz? Gerekçemiz olacak mı? Verdiğimiz bu oylarla, Sayın Süley
man Demirel'i ve Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nı, belki, onlara vekâlet ederken bu fiilleri işle
yen diğer sayın bakanları da yarın soruşturma konusu yapacağız! 

Biraz evvel, bir arkadaşımız, "Soruşturmayalım mı bu yolsuzlukları?" diyordu. 
Usulüne uygun soruşturalım, hukuka uygun soruşturalım efendim. 
Kaldı ki, aldığım bir istihbarata göre -bu istihbarat yanlış olabilir- bu kararnamede yeterli 

görülmemektedir. Şu anda, bürokraside, Bayındırlık Bakanlığında, Devlet Su İşlerinde, Kara
yollarında, yıllık fiyat farkı değil, aylık fiyat farkı kararnamesi için bir çalışma yapılması söz 
konusudur. Belki yanlış istihbaratım var... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar, ondan farklı; dolar bazında ihale edilmiş. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu meseleyle ilgili zannedersem efendim. 
Şimdi, bu meselede kanunlarımız ne diyor, ona bir bakalım. Bu mevzuda 2886 sayılı Dev

let İhale Kanununun 7 ye 8 inci maddeleri, Bakanlar Kuruluna yetki vermiş. Yine, 1609 sayılı 
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Bayındırlık Bakanlığının Teşkilatlanması ve Görevleri Hakkındaki Kanun -ki, 180 sayılı Ka
rarnameyle değiştirilmiştir- var ve her ikisinde de buna ait hükümler vardır. Bunun dışında, 
4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi var; Sayın Veli Aksoy bu maddenin ikinci veya üçüncü 
fıkrasını burada okudu, şimdi ben de okuyacağım efendim. 

Sayın Aksoy, 31 inci maddedeki şu fıkrayı okudular: "Bu miktarı geçen anlaşmalarla mu
kavele tadilleri Devlet Şûrasının mütalaasına istinaden Maliye Vekâletince alınacak kararna
meyle yapılır." Yani, 50 milyonu geçen meselelerde Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Devlet Şûra
sının müspet görüşü varsa Maliye Bakanlığının, sonsuza kadar, bu mukaveleleri yapma yetkisi 
v a r . • • • ' . , ' ^ • . 

Sayın Veli Aksoy dediler ki, "Bu Hükümet, bu yola başvurmamıştır, bunları almamıştır. 
Kanundaki bu esasa göre yetkisi yoktur." 

Doğru; o fıkrada madde bitmiş olsaydı, doğru idi! Alt tarafını da okuyun Sayın Aksoy... 
Biliyorsunuz, -burada namaz ve abdestin tam örneği var.- madde alttaki fıkrada devam ediyor: 
"Baş Hukuk Müşavirliğinin veya Devlet Şûrasının mütalaalarına muhalif olarak -yani onlar 
muhalif mütalaa verseler dahi- anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapılabilmesi, İcra Vekilleri 
Heyetinden karar alınmasına bağlıdır." 

Sayın Veli Aksoy, bu maddeyi okuduğunuzu biliyorum; ee, bunu da okumanız icap etmez 
miydi?! Açık, hukukî bir gerekçe... Diğer kanunlar yoruma tabi; ama, buranın yoruma tabi 
hiçbir tarafı yok; açık. Diyor İd: "Bakanlar Kurulu, fiyat farkı kararnamesini verir." 

Kanunda açık bir hüküm var. Kaldı ki, literatürümüze ve mahkeme kararlarına göre, ka
nunda açık bir hüküm olmasa bile, Bakanlar Kurulu, düzenleyici kararnameler yapma yetkisi
ni haizdirler. 

Şimdi, kanunların dışında, mahkeme kararlarında mesele nasıl, bir de ona bakalım. 
Danıştay Dava Dâireleri Kurulunun 5.5.1972 tarih ve 453/385; 28.4.1972 tarih ve 709/364; 

5.4.1974 tarih ve 358/437 ve 16.6.1978 tarih ve 494/4-397 sayılı tararlarında, "idarenin, genel 
nitelikte düzenleme yetkisine sahip olduğu, hukukun genel ilkelerindendir/Hiçbir yasal metin 
olmasa dahi, idare, genel düzenleme yetkisi içerisinde düzenlemelerde bulunabilir" denilmektedir. 

Danıştay 12 nci Dairesinin, 2.5.1977 tarih 16/1214 sayılı Kararında, "önceki yıllarda ek
silmesi yapılmış işlerin, önceki yıllarda geçerli olan ve halihazır fiyatlara göre düşük düzeyde 
kalan birim fiyatlarıyla üstlenilmiş olması yüzünden, o fiyatlarla sonuçlandırılması ve yaptı
rımların gerçekleştirilmelerinin olanaksız bulunması nedeniyle, bu tür işlerde, belli koşullarla, 
halihazır fiyatları uygulayıp, müteahhitlerin işi sürdürmelerine elverişli bir durum yaratmak 
ve yatırımların aksamamasını sağlamak amacıyla, bu kararnamelerin çıkarıldığı ve fiyat farkı 
isteklerinin kabulü gerektiği" belirtilmektedir. Bunlar Danıştayımızın kararları. 

Anayasa Mahkememiz bu hususta ne söylemiş; bir de ona bakalım efendim... 
Sayın Başkan, bunlar mahkeme kararları olduğu için okumak zorundayım. 
Anayasa Mahkemesi, 28.3.1963 tarih ve 4/71 sayılı Kararında, "1961 Anayasası Madde 

6 -1982 Anayasası Madde 8'e tekabül ediyor -uyarınca, yürütme görevinin, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirileceğini amirdir.- Yürütme organının tanzim edici 
tasarruflarının, yalnızca tüzük çıkarmakla yapılabileceğini kabul ederek sınırlandırmak, ida
renin, görevinin gerektirdiği süratle hareket etmesini, zamanında ve isabetli netice almasını en
geller. Madde 107, idarenin tanzim şekillerinden sadece birini gösteriyor. -1961 Anayasası 
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Madde 107- İdarenin, bunun dışında, kanunlara aykırı olmamak şartıyla, umumi nitelikte hu
kukî tasarruflarda bulunması, idare hukuku esaslarına uygundur. Sınırlama, Anayasanın ama
cına, ruhuna, idarenin fonksiyonunun gereklerine ters düşer" demiştir. 

Bu görüşünü devam ettirmiş, 7.6.1973 tarih, 12/24 sayılı Kararında da, "Anayasanın 107 
nci maddesindeki 113 üncü maddesindeki yönetmelik çıkarma yetkisi dışında, yürütme orga
nına bir yetki tanınmamış olduğu yollu bir düşünce doğru değildir. Aksi halde, yürütme faali
yeti, çok dar ve işlemesi güç bir çerçeveye sokulur. Bu, Anayasanın ruhuyla, idare fonksiyonu
nun gerekleriyle bağdaşmaz. İdarenin, bunlar dışında da genel nitelikte hukukî tasarruflarda 
bulunması, idare hukukunun esaslarındandır" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bu hususta Yargıtayımız ne söylemiş? Göreceğiz ki, çok açık 
ve seçik olarak, Bakanlar Kurulunun, bu kararnameleri çıkarma yetkisini haiz olduğunu söy
lemiş. "Ama lüzum var mıydı?" diyeceksiniz, biraz önce okuduğum kanundaki açık hüküm
lerden sonra... Tatbikatı da görelim dedik... 

Yargıtayın, dava daireleri değil, İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 1986/2 Esas, 
1986/2 Karar sayılı ve 24.11.1986 tarihli Kararı var. Tabiî ki, hukukçu arkadaşlarımız bilirler, 
yargıda sön merci bu bundan ötesi yok; bundan ötede, bir tefsir hakkı kimseye verilmiş değil. 

Bakın karar, "Bakanlar Kurulunca daha önceki yıllarda çıkarılmış olanlara ilaveten -daha 
önce de çıkarılmış- 7/7993, 7/13220, 7/15990, 7/13231, 8/505 ve 8/2574 sayılı Kararnameleri 
1974 ile 1981 yılları arasında çıkarmış bulunmaktadır" demiş. Ben, bana göre çarpıcı olan nok
talarını okuyorum, aslında karar devam ediyor: "...Anayasal ve yasal dayanaklarının bulunup 
bulunmadığı, bu tür kararnamelerle, özel hukuk sözleşmelerine müdahale edilip edilemeyece
ği, sorunların çözümüne bağlı bulunmaktadır" diyor. 

"...Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 8 inci maddesiyle, devletin yürütme yetkisi ve göre
vi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu, Anaya
sadan aldığı bu yetki ve görevin doğal sonucu olarak, ve devlet ekonomisinin sağlıklı bir bi
çimde yürütülmesini sağlamak bakımından ve bu arada, özellikte kamu yatırımlarının bir an 
önce gerçekleşmesini temin amacıyla, kanunlara aykırı olmamak koşuluyla, bu alanda düzen
lemede bulunabilir." Altta üstte bunu değiştiren hüküm yok. 

Şimdi, gerek kanunlarımızdaki bu açık hükme, gerek Yargıtay ve diğer yüksek mahkeme
lerde verilmiş kararlara göre, Bakanlar Kurulunun, bu kabil kararname çıkarma yetkisi var. 

Ceza hukuku açısından, biraz önce, meseleyi incelemeye çalıştık. 
Sayın Veli Aksoy ve arkadaşlarının gözünden kaçan bir husus var; "Bakanlar Kurulunun 

böyle kararname düzenleme yetkisi yok, hukukta bu iş muallak, boşluk var" diyorlar. 
Onların söylediğini doğru varsayar da, bu konuda, hukukta boşluk olduğunu kabul eder

sek, boşluk, suçlunun aleyhine yorumlanmaz Sayın Veli Aksoy. Kaldı ki, burada bir boşluk 
da yok... 

Sayın milletvekilleri, pratikte, avukatlık, hâkimlik ve müteahhitlik yapan arkadaşlarımız 
biliyor ki, bu kararnameler yıllardan beri çıkıyor. Bütün müteahhit sözleşmelerine bakınız, hep
sinde, "fiyat farkı ödenmez" hükmü var; ama, illeriki yıllarda, fiyat farkı ve tasfiye kararna
meleri çıkmıştır; yani, "ister bu fiyat farkını kabul edersin, ister tasfiye edersin" şeklinde hü
küm getiren kararnameler çıkmıştır, ve bunlar, yıllardan beri çıkmaktadır. Bunun için, "Bu 
kararnamelerle devlet zarara sokuldu, devlet gerektiği şekilde iyi idare edilmedi" demek mümkün 
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değil. Diyelim ki, Yüce Meclis, Bakanlar Kuruluna asker sevk etme veya etmemek hususunda 
yetki veriyor; savaş ilanı hususunda yetki devrediyor. Yüce Meclis, bu savaş ilanı kararını verir
se, ülke, çok büyük mesuliyetlerin altına giriyor veya vermediği takdirde de giriyor. Bu ihdasî 
görevler, bununla kabili kıyas değil. 

Kanunlar, Bakanlar Kuruluna, "Bu işi yürüteceksin" diye yetki vermiş. Bakanlar Kurulu 
da, bu işin, devletin ve ülkenin yararına olduğu kanaatine varmış ve o kanaatle bu karan ver
miş, yetkisini kullanmış. Siz, Bakanlar Kurulunu veya icra organını, verdiği kararlardan dolayı 
ileride "Kâr etti, zarar etti" diye muaheze etmeye kalkarsanız, hiçbir icraatta bulunamazsınız, 
bulunmanız da mümkün değildir, işte, söylediğim gibi şu soruşturma önergesi kabul edilirse, 
yarın, bugünkü Bakanlar Kurulu, bugünkü Başbakan hakkında da, "Devleti zarara sokmaktan" 
dolayı, aynı önerge huzurunuza gelecektir. "Ben, birisine parmak kaldırırım, birisine 
kaldırmam" diyemezsiniz; bu mümkün değil, bu Yüce Parlamentonun şerefine yakışacak bir 
iş değil. Hangisi doğruysa, o doğruya, hep birlikte parmak kaldırmamız gerekir. 

Bakınız -yine basından takip edebildiğim kadarıyla- bugünkü Hükümet hakkında da, Petrol 
Kararnamesiyle devleti zarara soktuğu yolunda bir iddia var ve bu konuda bir soruşturma öner
gesi verilmiş. Şimdi, biz burada, "bu kararnameyle, şu kadar lira kâr edildi, şu kadar lira zarar 
edildi" gibi değerlendirmelere girerek, yaptığımız işin ciddiyeti konusunu Yüce Meclisin takdi
rine bırakıyorum ve ondan sonra, bu ülkede işleri yürütmenin mümkün olup olamayacağını 
da Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

Yüce Meclis, eski bakanları böylesine töhmet altında bırakacak bir kararı alırken, inanı
yorum ki, mutlaka düşünecektir. Böyle bir kararı alırken, Yüce Meclisin saygınlığına ve tarih 
huzurunda sorumluluğuna uygun davranılacağının inancı içindeyim. 

Bu itibarla, alınacak karar hangi istikamette olursa olsun, -ki, ben bu önergenin aleyhin
de oy vereceğimi bütün bu konuşmalarımla ifade etmiş oluyorum- Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ali Eser, buyurun efendim. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmesini yaptığımız, Sayın 

Veli Aksoy ve arkadaşları tarafından verilen ve dövizle ödeme yapılan otoyollarda fiyat farkını 
öngören 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını çıkaranların, haksız ödemelere neden ol
maları nedeniyle, Meclis soruşturması açılmasını öngören önergeleri üzerinde şahsî görüşleri
mi arz edeceğim. Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu önergeyle önümüze getirilen iddialar, hiç şüphe yok ki, özellik
le Doğru Yol Partisinin, 20 Ekim 1991 Seçimleri öncesinde yapılan tüm haksızlıkların ve yol
suzlukların hesabını soracağı vaadini yaparken ön planda ele aldığı projelerden veya konular
dan bir tanesidir. O bakımdan, bu konunun, şu ana kadar adalet mekanizması içinde, bakanlı
ğın normal ve müfettişlik prosedürleri içinde hangi safhalara geldiği, ilgili bakanlıkça muhtelif 
zamanlarda kamuoyumuza açıklanmaktadır. 

Şunu sevinerek söylemek istiyorum ki, ilgili Devlet Bakanının "çıkarılmış olan kararna
menin, bilahara yapılacak uygulamaları kapsamadığı; hukukî eksiklilkleri olduğunun tespit 
edildiği" ne ilişkin bir tezkeresi Bakanlar Kuruluna gelmiş bulunmaktadır. 
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En akla yakın, en doğru, Hazineyle müteahhidi ve haklı olan herkesi koruyacak şekilde 
bir uygulama şekli, inşallah yine Hükümetimiz tarafından önümüze getirilecektir. Onun için 
ben, iddiaları henüz araştırma safhasında olan bir konunun detaylarına girmek istemiyorum 
ve sadece şu şekliyle ele almak istiyorum: Bu otoyol uygulaması, Türkiye'nin gündemine hangi 
yöntemlerle, niçin gelmiştir? Doğru mu gelmiştir; haklı mı gelmiştir? Önce meselenin sebebini 
teşhis edersek ve tabiri caizse, buradaki mikrobu bulursak, o mikroptan üreyecek olan veyahut 
üremiş olan haksızlıkların veyahut da türlü şaibelerin asıl sebebini -bana göre- daha iyi teşhis 
etmiş oluruz. 

Değerli milletvekilleri, ben bu kürsüden, zaman zaman, çok eski düşünürlerden Konfiç-
yüs'ün bir deyimini hep kullanıyorum: Konfiçyüs, "Bilgi tamamlanmadıkça, iyi niyet teşekkül 
etmez" diyor. 

Yaptığımız işlerde, işin cinsine göre, planı, projesi, fizibilitesi doğru dürüst konuşulma
dan, "master plan" dediğimiz, çeşitli sektörlerdeki planlara dikkat edilmeden, gelişigüzel ve 
siyasî tercih adı altında uygulamalar yapılırsa, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer, işte bugünkü 
durumdur. 

Ben, meselenin, özellikle Anavatan iktidarları ve bakanları tarafından, bu şekilde yanlış 
olarak alındığı iddiasını gündeme getirmek istiyorum; vaktin müsaade ettiği nispette, daha önce 
yaptığımız açıklamaları da dile getirmek suretiyle, haklılığımızı sizlere" sergilemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, "plan" dediğimiz zaman -özellikle Anavatan Partili arkadaşları
mın dikkatlerini çekmek istiyorum- iki üç yıldır tamamen yok olmuş merkezî planlamadan 
sureti katiyede bahsetmek istemiyorum. Çünkü, Doğru Yol Partisinin çizgisini ve felsefesini 
bilen Yüce Milletimiz, böyle merkeziyetçi bir planın,- hiçbir şekilde Doğru Yol Partisinin prog
ramında yer alamayacağını da bilmektedir. Demin de söylediğim gibi, plan, öncelikle ülke men-
faatlarını göz önüne almalıdır. "Ülke menfaatları" deyince, enerji, çevre, askerî konularla strateji 
ve teknoloji konularını anlıyoruz. Bu konularda Ülkemizin mefaatlarına paralel olan planları 
yapıp, uygulamak durumundayız. • -- . 

1981-1982 yıllarında, Devlet Planlama Teşkilatı, 16-17 ay, 200'den fazla uzmanla çalışarak 
-şoför derneklerinden, ticaret ve sanayi odalarına ve üniversite uzmanlarına kadar pek çok ku
ruluşun katılımıyla-on yıllık bir" ulaştırma master planı yapmış. 

Ben muhtelif vesilelerle, Anavatan iktidarlarının, özellikle "1985-1989 yılları arasındaki 
uygulamalarında bu plan hedeflerinin tamamen aksine harcamalar ve projeler geliştirdiğini; 
taşımacılıktaki muhtelif alt sektörlerin dağılımında, yatırım paylarında ülke menfaatına olma
yan kararlar aldığını söyledim ve söylemeye devam ediyorum. Sözünü ettiğim on yıllık master 
planda, Karayollarının 1983 yılındaki payı yüzde 72 olduğu halde, 1993 yılında bu oran "yüz
de 36'ya düşsün" denmiş ve yüzde 100 bir düşme öngörülmüş. Denizyolu yüzde 16 civarında 
iken 1983 yılında, 1993 yılında bu oran "yüzde 32'ye çıksın" denmiş; ancak yüzde 12'ler dola
yında gerçekleşmiştir. Demiryolları ise, ulaştırma yatırımlarında 1983 yılında yüzde 10 dola
yında bir pay alırken, 1993 yılında bu oranın yüzde 27'ye çıkması öngörüldüğü halde, incele
mesini yaptığımız 1989-1990 yıllarında yüzde 11-12'Ierde kalmıştır. 

Durum böyle olunca, bunun siyasî tercihle bir ilişkisini kurmak da mümkün değildir. Ne
ticede, döndük dolaştık ve ülkenin, içinden çıkılmaz bir pahalılık ve sorunlar içinde kaldığını 
gördük. Müteahhitlere de yansıyan bu kararsızlıklar ve pahalılık iddiaları, hükümetleri ve yetkili 
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leri, haksız uygulamalara sebep olan muhtelif kararlar almaya ye kararnameler çıkarmaya yö
neltmiştir. 

Değerli milletvekilleri, muhakkak ki, işin siyasî bir yönü vardır ve uygulamadaki siyasî 
• yönünün hatalı olduğu da, Yüce Milletimiz tarafından 20 Ekim 1991 seçimleriyle tescil edilmiş 
" ve bugünkü manzara ortaya çıkmıştır; yani, siyasî olarak, gereken ders zaten alınmıştır; onu 

da bir tarafa bırakıyorum. 
Değerli arkadaşlarımızın verdiği Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili önergede, bana gö

re, başlıca üç tane iddia vardır. "Kararname neler getiriyor, kararnameyle gelenler nedir? Bir 
bakalım. • 

Birinci olarak, yapılan işlerin karşılığı dövizle ödenenlere fiyat farkı ödeme imkânı geti
rilmiş; ikinci olarak, geçmişte yapılan işlere de bu fiyat farkının teşmili imkânı getirilmiş; üçüncü 

/ olarak da, zeylname, yani ek sözleşmeler yapmak suretiyle, çok aşırı derecede süre uzatımları- -
na neden olmasıyla, cezalı olabilecek işlerin cezadan kurtarılması veya haddinden fazla uza
yan programları kabul edip, bu uzama süreleri esnasında hasıl olabilecek fiyat farklarını da 
ödemek suretiyle -açıkça- devlet hazinesinin zarara sokulmasına sebebiyet verilmiştir, tşte, bu 
Üç konu üzerinde görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. , 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız, özellikle de Sayın Sungurlu -hukukî bilgisine son
suz itimadımız olan değerli eski bir bakanımızdır- 1980 öncesi hükümetlerle ilgili 100'e yakın 
soruşturma önergesi olduğunu ileri sürerek,' 'o dönemde Meclisin gündemi tıkandı, çalışamaz 

• hale geldi; bunu mu istiyorsunuz?" dedi. 
Böyle bir şeyi katiyen istemeyiz. 
Bu konuda Sayın Sugurlu'ya şunları söylemek istiyorum: Elimde, 1980 öncesi çıkarılmış 

olan fiyat farkı kararnameleri de var; hatta sizin kendi hükümetlerinizin Ağustos 1988 yılında 
çıkarmış olduğu fiyat farkı kararnamesi de var. Bunların detaylarına inmek istemiyorum; ama, 
bu kararnamelerin hiçbir tanesinde-katiyetle söylüyorum-bedeli dövizle ödenen veya bilaha-
ra, kür farkı ödemesi şartnamesine konulmuş olan işlerle ilgili fiyat farkı tatbikatı yoktur. Ar
kadaşlarımız "var" derlerse, lüften göstersinler. 

tşte, aradaki büyük fark budur. Iddiavettiğimiz fark, dövizle yapılan ödemelerde de, fiyat. 
farkı tatbikatına imkân vermesi, daha önceki yapılan işlere bunun uygulanabilmesi ve sürele
rin de çok uzatılması şeklinde, müteahhitlere bir esneklik, bir rahatlık, bir rehavet getirmesidir. 

Burada özellikle Sayın Altınkaya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü, Sayın Altınkaya'nın, 
Mecliste, hem gensoru üzerinde, hem de Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuş
malarda söylediği bazı program hedefleri var. 

Bunlar, tamamen hedeflerini şaşırmasından dolayı, zamanııida bitmeyen projeler haline 
gelmesinden dolayı eleştirilirken, "114 milyon dolarlık ek ödeme için kıyamet koparmaya de
ğer mi?" diyen Bakana, bizim sözcümüz, "Bu rakam, ileride 1,5 milyar doları geçecektir" 
demiştir. Yani, "114 milyon dolar değil, bu rakamın onbeş misline ulaşan rakamlara kadar 
gelecektir" demiştik. 

Sayın Bakana özellikle şu 227 kilometrelik Ankara-Gerede Otoyolu meselesinde, bu işin 
şu safhada gereksiz olduğunu bu kürsüden defaatle söylememize rağmen, mevcut duble yolun 
daha yıllar yılı bu trafiği kaldıracağını, "O yatırımı, zamanı geldiğinde yapalım" dememize 
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rağmen, isabetli bir yatırım olduğu iddia edilerek, bu projenin mukavelesi yapılmıştır; ama, 
şimdi Sayın Bakanın kendi çıkardığı mecmualardaki ifadelerinde görüyoruz ki, projenin biti
mi 1994 yılına sarkmıştır. 

Bu otoyolun 146 kilometresinin 1992'de, 81 kilometresinin de 1993 yılında bitirileceği tah
mini vardır. Ben, yine de bu tahminlerin hiçbir tanesine inanmak istemiyorum. Çünkü, Sayın 
Bakanın muhtelif beyanlarında, mesela "1991 yılı başında, Kınalı'dan girip, Ankara'nın Ka
zancı kavşağına kadar, otoyollardan geleceğiz" iddiası vardır. Şimdi, 1991 değil, 1992 yılının 
başındayız; Nasıl gelip, nasıl gideceğimizi Sayın Bakan bize gösterse, memnun oluruz!.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) —- Gerisini de siz tamamlayın. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 1991 yılı sonunda demiştik. 
ALÎ ESER (Devamla) — 1991 yılı başı efendim. 25.1.1991 günü... 
Biz, programladıklarımızı zaten tamamladık, bunu da tamamlayacağız. 
Bizim felsefemiz, on yıl sonra yapacağımız projeye, bazılarını korumak için -iddiayla 

söylüyorum-on yıl evvel başlamamaktır. 
ihale bedelinin yüzde 75'lerine varan avans ve dış krediyle, onların ihraç edeceği malları 

alıp, yıllarca ambarlarda bekletmeyiniz. Türk mühendisinin, mimarının, gerek yurt içinde, ge
rek Arap ve Batı ülkelerinde veyahut da kuzey ilimizdeki komşu ülkelerde kendini ispatladığı 
işlere set çekmeyiniz. Bizim söylediklerimiz bunlar. 

Sonunda ne oluyor? Yine, o işleri, bizim firmalarımız, verdiğiniz dolar ödemesinin üçte 
biri, dörtte biri .fiyatlarla yapıyorlar! Yazık değil mi? 

"1983 yılına kadar 40 kilometre yaptınız" diye beğenmediğiniz, Türkiye'nin en zor şartla
rında yapılan otoyoldan yedi, sekiz sene süreyle geçmiş bir arkadaşınız olarak ben,biliyorum; 
Hereke geçişi için, Bahattin Gören'e ne yaptınız? isim veriyorum, Bahattin Gören'e ne yaptı
nız, ANAP'lılar?.. Batırdınız adamı!.. Yazık değil mi o mühendise? Ama, bazılarını koruyor
sunuz, açık açık koruyorsunuz. 

., Bunların hesabını soracağız, işte, soruşturmanın nedeni, bu haksızlıklardır. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinleyiniz efendim,-ben sizi gayet sakin dinledim. > 
Değerli arkadaşlarım, elimde çok not var... Bakınız, elimde 1988 yılı Ocak ayında anlaş

ması yapılmış, 6 Ocak tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmış, Japon kredisiyle ilgili bir belge 
var... ' 

Bir Türk vatandaşı ve mühendisi olarak, bu anlaşma beni üzmüştür... Çok kısa yazılmış; 
ama, birkaç maddesini okumanızı tavsiye ederim. Demin söylediğim, özellikle inşaat ve yol 
üzerinde, Türk teknolojisini, 1980 öncesi karayollarının, bütün dünyaya neredeyse örnek ola
cak organizasyon ve becerisini kullanan Türk müteahhitlerin, neler yaptığını bildiğimiz için, 
bu kredi şartnamesindeki -iki satır da olsa- bazı şartlar, bizi çok üzmesi lazım gelen, millî duy
gularımızı rencide etmesi lazım gelen, şartlardır: "Sana kredi veririm; ama, dışarıdan, benim 
istediğim malzemeyi alacaksın, eğer uygun görürsem, uygun gördüğüm fiyatla getireceksin..." 
alacağımız da, 10 milyon küsur Yenlik bir kredidir!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — 70 sentten fazladır ama!.. 
ALÎ ESER (Devamla) — O, 70 sentin hesabını biz çoktan gördük, çoktan gördük... Biz, 

onların hesabını o sıralarda otururken görmedik; başka zamanlarda gördük. 
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RASİM ZAtMOĞLU (Giresun) — 12,5 milyon doları da görürsünüz!.. 
ALÎ ESER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu meselede p.olemiğe girmek istemiyo

ruz. Konu, zaten, bugün, Hükümetimizin belli bir Devlet Bakanlığının kontrolünde ve izleme
sinde olan bir konudur ve maalesef, mevcut prosedürler, mekanizmalar itibariyle de, zaman 
bakımından istenen sureti alamayan bir soruşturma konusudur; hukukî çerçevede, dürüst, na
muslu çalışan hiçbir idareciyi töhmet altında bırakmadan koruyacak usulleri tatbik ederek, 
incitmeden, bu soruşturmayla meseleyi halletmektir. 

Bundan herhalde hiç kimsenin şühpesi olmamalıdır. Memleketin menfaatini, özellikle kendi 
mefaatınden üstün tutan üst kademe yöneticilerimiz, İdarecilerimiz, hiçbir şekilde rahatsız ol
masınlar, hiçbir şekilde... Onların kılına bile kimse dokunamaz, onlar Türk Milletinin gözbe
beği gibi korunur; ama, her zaman söylediğimiz gibi, yetim hakkı yiyenlerin, 1985 yılında ya
pılmış ihaleye, 1989 yılında zeylname getirmek suretiyle, dört sene evvelki fiyatlara ek ödenek 
vermek suretiyle, gerçekten yüzlerce milyon dolarlık -milyar demiyorum ama, yüzlerce milyon 
dolarlık- haksız ödeme yapanların da, birazcık vicdanlarının sızlaması lazım. Buradaki ko-
nuşmamazın, yaptığımız açıklamaların esas sebebi de budur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dövizle ödenen işlerde fiyat farkı, bugüne kadar çık
mış kararnamelerin hiçbir tanesinde gerçekten görülmemektedir. 

İkinci mesele, avans ve zamanından önce dış kredi kullanma mekanizmalarının, gerçek
ten lüzumsuz faiz ödemelerine neden olduğu ve bu uygulamayı yapanların da -bana göre- iyi 
niyetli davranmadıklarını ortaya koymaktadır. 

Bir üçüncü meseleyi tekrar hatırlatmak istiyorum: Zamanından önce ve yaygın bir şekil
de, kontolünü, gerek finansal, gerek teknik ve teknolojik olarak yapamayacağınız bir şekilde 
uygulamaya koyduğunuz projeler, muhakkak, muhakkak gecikecektir -yatırımcılar bilir- geci
ken her yatırım da pahalı olacaktır; pahalı olduğu zaman haklı veya haksız sızlanmalar ortaya 
gelecektir. Bunu defaa ti e vurguladık. Bir, Pozantı-larsus-Gaziantep otoyolunun, 250 kilomet
relik otoyolun, ihale zamanı olmadığını; Gerede-Ankara otoyolunun zamanı olmadığını ve bu
ralara 550'şer milyon dolar civarında ihale yapmanın zamansız olduğunu vurguladık. Bunu 
üç senedir burada söylüyoruz; dinlemedi... Şimdi, 360 milyon dolara ihale edilen Gaziantep-
Pozantı yolunun maliyetinin 590 milyon dolar ve sonuna doğru 800 milyon küsur dolar oldu
ğunu öğreniyoruz. Ben inanıyorum ki, bittiği zaman bir milyarı bulacaktır, yazık değil mi, 350 
milyon dolar keşif bedeli olan bir projenin, bir milyar dolara çıkması? Zamanında yapmayıp, 
lüzumsuz yere faiz ödemelerine ve haksız fiyat farkı ödemelerine niçin sebep oluyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, ben bu Meclis soruşturması önergesinin lehinde oy kullanacağımı 
da belirtmek istiyorum. Söz alırken yaptığımız işaret de budur; fakat, şunu belirtmeden de ge
çemiyorum: Gerçekten, bugün kamuoyunun, özellikle yolsuzlukları konuşurken en çok üze
rinde durduğu proje, otoyollar projesidir? Bu otoyollarda yapılan uygulamalann, özellikle haksız 
yapılan uygulamaların kanun çerçevesinde soruşturulması, demin de söylediğim gibi bir de
ğerli Devlet Bakanımızın uhdesine verilmiştir. Bakanlığın, çok ciddi bir şekilde soruşturmaları 
kalem kalem nihayete ermektedir. Kısa bir süre içinde, önümüzdeki günlerde, bu konuda, bu 
iddialarımızın haklılığını bütün kamuoyu ile beraber sizler de göreceksiniz. 

Demin de dediğim gibi, ben, önergenin lehinde oy kullanmak suretiyle, bu soruşturma
nın, kamu vicdanını rahatlatacak bir neticeye ulaştırılmasına da imkân vereceğinizi umuyorum. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Ali Eser. 
Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen sayın eski bakanlara aittir. 
Eski Bakanlardan söz isteyenlerin adlarını okuyorum: 
Sayın Hüsamettin Örüç, Sayın Cengiz Altınkaya, Sayın Safa Giray. 
Buyurun Sayın örüç. 
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tzmir Milletve

kili Veli Aksoy ve 45 arkadaşınının imzalarıyla huzurlarınıza gelmiş bulunan önergede, "30 
Ekim 1989 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 14657 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesiyle otoyol 
yapımlarını üstlenen firmalara haksız ve fazla ödeme yapıldığını, bu yoldan devletin zarara 
uğratıldığını ve alışıla gelmiş ihale yöntemlerinin, bu usullerde kullanılmadığını ve 1988 yılın
da münteşir, 13181 sayılı Genel Fiyat Farla Kararnamesinin 16 ncı, Otoyol İhaleleri Sözleşme
sinin 70 inci maddesindeki, "bedeli dövizle ödenen işlere fiyat farkı verilmeyeceği hükmüne 
rağmen bu ödemenin yapılması suretiyle, devletin çok büyük ölçüde zarara uğratıldığı" yolun
da ifadeler ve iddialar yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, önergede yer alan bu iddialara ilişkin uygulamaların, tümüyle ya
salara dayanan ve Bakanlar Kuruluna verilen hukukî ve kanunî yetkiler çerçevesinde gerçekleş
tirildiğini; devletin zarara uğratılması bir yana, devletin, büyük ekonomik kayıplara uğraması
nı engelleyen ve zaten 1960'Iı yıllardan bu yana Bayındırlık Bakanlığı ihalelerinde âdeta tea-
mülleşen uygulamalardan biri olduğunu, özellikle belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, otoyol konusunu ve otoyollar inşaatının Türkiye'deki uy
gulamasında öngörülen ilkeleri arz etmek istiyorum. 

Otoyollar, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin temel altyapı projelerinden biridir. Bizzat önerge 
sahiplerinin de ifade ettiği gibi, Anavatan hükümetlerinin övündüğü ve haklı olarak gurur duy
duğu en başarılı hizmetlerden birini teşkil eder; aynen, telekomünikasyon hizmetlerinde, GAP 
uygulamalarında, enerji üretimi ve enerji santrallarında, F-16 ve Savunma sanayii yatırımla
rında, turizm yatırımlarında ve serbest bölgeler ihdasında olduğu gibi... 

Bu otoyollar, tüm sektörlerin gelişmesi, güçlenmesi ve etkinliği üzerinde tartışılmaz ağır
lığı bulunan, sosyal ve ekonomik değeri büyük, hizmet aracıdır. Bu projelerin ulusal önemi 
ve değeri dışında, aynı zamanda uluslararası ortak menfaatleri ilgilendiren bölgesel projelerin 
parçaları olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Sözümün akışı içerisinde bunu daha geniş 
bir şekilde vurgulamaya çalışacağım. 

Aslında, otoyolları, diğer yol sistemlerinden farklı yapıya sahip, geometrik ve fiziksel stan
dartları çok yüksek, yapım teknikleri, özel mühendislik deneyimini, bilgisini ve bu konuda eko
nomik gücü gerektiren tatbikat şekilleridir. Bunların tüm proje karakteristikleri, uluslararası 
normlara uygun bir şekilde yapılır. Otoyollar ekonomik ve malî fizibilite etütlerinden başlaya
rak, ihaleye esas teşkil edecek dokümantasyonun oluşturulmasına kadar her safhasında, deği
şik mühendislik ve teknolojik ihtisası gerektirir. 

Türkiye'de otoyol tatbikatı, 1973 yılındaki Birinci Boğaziçi Köprüsü ve onun tamamlayıcı 
kısa parçası dışında, ANAP hükümetlerinin iktidara gelmesiyle birlikte, büyük bir cesaret ve 
kararlılıkla ele alınan ve uluslararası anlaşmaların da bir bölümünü teşkil eden uygulama 
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şekilleridir. Türkiye'de bu konuda ilk tatbikat olarak 17 Nisan 1985 günü, Fatih Sultan Meh
met Köprüsünü de içine alan, Kınalı-Sakarya Otoyolunun ihalesi sistemiyle, otoyollar yapımı 
başlatılmıştır. 

Bu yolun tamamı dış kredilerle finanse edilmiş, Türk ve yabancı firmalar arasında gerçek-
, leştirilen bir ihaleyle yürütülmüştür. 

Daha evvel diğer konuşmacıların da belirttiği gibi, otoyollar, kendi özellikleri dolayısıyla, 
başka diğer tatbikatlarda da.olduğu gibi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında ihale 
usullerine sahiptirler. Daha sonraları da, Karayolları Genel Müdürlüğü programında bulunan 
tüm otoyol projeleri, 10611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanlığınca finanse edilmek ve kendi usullerine göre yaptırmasına imkân ver
mek amacıyla, 1985 yılı programında, Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri arasından çıka
rılarak, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı projeleri, olarak yer almıştır. 

Bu konuda finansmanın, özellikle dış kredilere dayanan büyük bölümleri olması nedeniy
le, dış kredi kaynaklarının, doğrudan doğruya Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine dev
redilmesi suretiyle, finansmanı Karayolları Genel Müdürlüğü ile, Kamu Ortaklığı İdaresi ara
sında yapılmış protokollerle yürütülmektedir. Bu protokol, 1985 gün ve 23 sayılı bir karara 
bağlıdır. 

Değerli milletvekilleri, otoyol projelerinin tanzimi esasları, Uluslararası Müşavirler Birli
ğinin -bütün dünyadaki tatbikatı böyle- otoyollarla ilgili olarak hazırlamış olduğu uluslararası 
sözleşme şartlarına bağlı olarak tanzim edilmektedir; yani, kısa adıyla "FIDIC" diye ifade 
ettiğimiz Uluslararası Müşavirler Birliğinin tanzim ettiği uluslararası Sözleşme şartları, otoyol 
projelerinde de esas alınmıştır. Bu sözleşmede yer alan birim fiyatlar, ABD Doları cinsinden 

•'•"ifadeleridirilmiştir. Kınalı-Sakarya Otoyolunun 1985 yılındaki ihalesi nedeniyle, 1985 yılında 
yapılan bu kabulde, ABD Doları birim fiyatın esas bazını teşkil etmektedir. 

Uluslararası Şartnamenin 70 nci maddesinde, "Değişen ekonomik koşullara, mevzuat de
ğişikliklerine ye maliyeti etkileyecek unsurların doğması halinde, fiyat farklarının nazarı itiba
ra alınacağı" şeklinde hüküm olmasına rağmen, bu sözleşmenin tanzimi sırasında, biraz sonra 
arz edeceğim nedenlerle, "ABD Doları cinsinden ifade edilen birim fiyatlara fiyat farkı 
verilmeyeceği" yolunda hüküm konmuştur. 

Diğer taraftan, Dünya Bankası kredi ve borçlanma anlaşmalarında da, benzer şekilde do
ğabilecek şartlar, yani maliyeti etkileyecek şartların olması halinde, fiyat ayarlamalarının ya
pılması hükmünün sözleşmelere dercine dair hüküm vardır. 

Peki, bütün bunlara rağmen, bu otoyol sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceği yolundaki 
hüküm, neye istinat etmektedir? 

Bu etütler, 1983 yılında başlamıştır. 1983, 1984 ve 1985 yıllarının ilk üç ayına kadar, söz 
konusu ihalenin yapılmasına ilişkin projeler, fizibilite etütleri ve bununla ilgili hazırlıklar sür
dürülmüştür. Bu süre içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri Dolarının, bütün dünya para bi
rimlerine ve bu arada Türk Lirasına karşı sürekli ve güçlü bir şekilde değer kazandığı ve dola
rın, çok güçlü bir para birimi olduğu görülmektedir, yani Türkiye'de de 1985 yılının ortalarına 
kadar, doların, Türk Lirası karşısında sürekli olarak kazanmış olduğu değerler, hemen hemen 
genel fiyat endeksleriyle, yani enflasyonun gidişine paralel ve ona eşit bir seyir takip etmiştir. 
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Hükümet, bu koşullar altında bu kararı alırken, daha doğrusu, bu sözleşmeyi imzalar
ken, doların bu artışının, yeterli bir eskalasyon teşkil ettiği kabulünden hareketle, yeni bir fiyat 
farkı maddesine gerek görmemiştir. 

Bu konuyu, Devlet İstatistik Enstitüsünün yayımladığı tüketici fiyat endekslerini inceledi
ğimiz zaman çok rahatlıkla görmek mümkündür; ama, ben yine de bu sözlerimi, 1989 fiyat 
kararnamesinin alındığı tarihle, 1985 yılındaki şartlar arasındaki dengesizliği ve bu konuda Hü
kümetçe verilmiş, olan kararın tatbikatında ortaya çıkan sorunu daha açık bir şekilde ortaya 
koyabilmek için nümerik bir misalle daha açık bir ifadeye getirmek istiyorum. 

Elimdeki değerlere göre, 1985 yılında 1 Amerika Birleşik Devletleri Dolarını, 100 Türk 
Lirası olarak değrelendirelim, böyle kabul edelim. Bunu böyle varsaydığımız zaman, 1990 yı
lında 1 doların 522 Türk Lirası olduğunu görüyoruz. Yani, 1985'den 1990 yılına kadar doların 
değerindeki artış -Türk Lirası karşısındaki artış- % 422'ye ulaşmaktadır. Diğer taraftan, ben
zer uygulamayı görmek ve ülkedeki fiyat artışlarını inceleyebilmek için, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün, tüketici fiyatları endeksine baktığımız zaman ve yine 1985 senesinde bunu 100 olarak 
kabul ettiğimiz zaman, 1990 senesindeki değer, 864'e ulaşmaktadır; artış oranı da yüzde 764 
olmaktadır. Bunu başka bir ifadeyle açıklamaya çalışırsak, 1985 yılında 1 Amerika Birleşik 
Devletleri Dolarının alabileceği malzeme veya bir hizmetin karşılığını, 1990 senesinde alabil
mek için -görüldüğü gibi- 864 liralık bir bedel ödemek mecburiyeti yardır. 

İşte, dolar değerindeki artışın bu şekilde seyri karşısında, otoyol ihalelerini üstlenen yerli 
ve yabancı ortaklardan oluşan müteahhit firmalar -tabiî ki, otoyol ihaleleri yalnız 1985'te de
ğil; 1986'da, 1987'de, 1989'da, muhtelif yıllarda devam etmiştir- 1986 yılından, yani doların 
değerindeki tersine gidişin başladığı andan itibaren, muhtelif vesilelerle Karayolları Genel Mü
dürlüğüne başvurarak, eskalasyon uygulanması yolunda taleplerde bulunmuşlardır. Sözleşme
de bu yönde aleyhte hüküm olduğu için, gayet tabiî ki, bu konuda tereddüt gösterilmiş ve oto
yol sözleşmelerinin de, netice itibariyle, süreli işler olduğu, yani üç yıllık bir sürede bir otoyol 
inşaatının yapılacağı varsayıldığından hareketle ve bu süre içerisinde, daha önce olduğu gibi, 
doların tekrar değer kazanma şansı veya ihtimaline karşı bir gecikme de söz konusu olmuştur. 
Ancak, daha sonraları, bu otoyolların ödeme şeklini teşkil eden dolar esasında, doların değe
rinin süratle kaybolmaya başladığı görülmüş; bir diğer ifadeyle, doların, Türkiye de dahil, sa
tın alma gücünde büyük ölçüde düşüş müşahede edilmiştir. 

Otoyol işlerinin, Türkiye'deki normal ihaleler gibi değerlendirilmemesi gerekir. Sayın Ak-
soy'un ve diğer konuşmacı arkadaşlarımızın da ifadelerinde, bu otoyol projelerinin, başka yol 
sistemleriyle mukayese edildiğini, "duble yol mu, otoyol mu?" filan gibi birtakım konuşmala
ra da vesile olduğunu gördük. Aslında, "otoyol konusu, uluslararası bölgesel proje demetle
rinden birisidir" derken şunu kastettim: Bütün dünyada, çok eski yıllardan beri, özellikle Av
rupa'da otoyollara büyük önem atfedilmekte, Türkiye'de yol sistemlerinin iyileştirilmesi, stan
dartlarının yükseltilmesi konusundaki çabalarda bazı olumsuz noktalara gelinmektedir. 1960'lı 
yıllarda bile 60 bin kilometrelik bir yol ağına sahip olan Türkiye'de, 8 tonluk bir dingil ağırlığı 
hesabıyla yapılmış olan devlet yollarının ıslahını bir yere kadar getirebiliyorsunuz; ama, bugün 
13 tonluk bir dingil ağırlığına göre yol yapma mecburiyetinde olduğunuz ve üstelik de trafik 
yoğunluğunu o günlere nazaran belki 50 misline, belki 100 misline çıkardığınız zaman, yol sis
temlerinin, ekonomik gelişmeler karşısında bir ülkede yeniden projelendirilmesi veya yeni yol
lar yapılması gereği de ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa'nın bütün ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde, Ortadoğu ve şimdi Doğu Avru
pa ülkelerinde, otoyol yapımı için çok büyük gayretler, çok büyük sarflar, çok büyük fedakârlık-
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lara girişilmektedir. Bizim, Kapıkule'den başlayarak, İstanbul üzerinden Ankara'ya ulaşan ve 
güneyde Tarsus-Pozantı ayrımından başlayarak, -biraz evvel ifade edilen- Gaziantep'e kadar 
ulaşan yol sistemleri, aslında, uluslararası bir yol şebekesinin Türkiye'ye uzanan bölgesel proje 
parçalarından biridir. Hepinizin bildiği gibi, TEM Projesi adı altında, Helsinki Nihaî Senedi 
doğrultusunda hazırlanan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu on Avrupa ülkesinin katılı
mıyla, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde baş
latılmış, takriben 10 bin kilometre tulündeki bir otoyolun, Baltık Denizi kıyısında Gdansk'tan 
başlayarak, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Bulgaristan'dan, hatta Yugoslavya'nın bazı 
bölümlerinden geçmek suretiyle, Türkiye'ye Kapıkule'den girmesi ve Kapıkule'den Ankara'ya 
ulaştıktan sonra, doğuda Gürbulak hudut kapısına ve güneyde de Cizre ve Yayladağ hudut ka
pılarına ulaşmasını öngören bir projeyle, kendi projemizin birçok kısımları intibak etmektedir. 

ALİ ESER (Samsun) — Otoyollara karşı değiliz Sayın Bakan... 
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Bu, aynı zamanda, Baltık Denizini, Karadeniz'e, 

Adriyatik'e ve Akdeniz'e bağlamayı hedef tuttuğu gibi -ki Trabzon serbest bölgesi dahi bu oto
yoldan ayrılan bir branşmanın üzerine konmuştur- geçen yıl Fas'ta, otoyollarla ilgili bir kong
rede, hükümet adına temsilci bulunduğum sırada yapılmış olan görüşmelerde de, daha çok Af-
rika'daki ülkeler Kuzey Afrika ülkelerini birbirine bağlayacak ve bizim Yayladağ ve Cizre kapı
larında bıraktığımız otoyollara kavuşturacak bir otoyol projesinin geliştirilmesini, ayrıca, Fas'tan 
da Cebelitarık Boğazını bir tünelle geçip, İspanya üzerinden Avrupa otoyol ağı şebekesine bağ
lanmasını hedef alan çalışmalar içinde olduklarını gördüm. 

Bunları söyleyişimin bir nedeni yar: Biraz evvel arz ettiğim, doların satın alma değerinde
ki kaybı karşısında, hükümetin, bir karara varması lazım gelmekteydi. Bu otoyol projelerinin 
büyük projeler olduğunu; yalnız personel gücü bakımından değil, yalnız makine parkı bakı
mından değil, firmaların genel giderler bakımından da büyük çapta fedakârlıklara veyahut büyük 
çapta sarflara giriştikleri bir iş olduğunu hepimiz takdir ederiz. 

Firmalar, bu şartlar altında, yani doların değerinde bu kadar büyük düşüş olduktan son
ra ve Türkiye'de işçi ücretlerine, çimentosuna, demirine, nakliye işlerine, akaryakıta ödemeler 
de Türk Lirası cinsinden yapmaları nedeniyle ve 1989'da olduğu gibi enflasyon yüzde 70 oldu
ğu ve doların artışı yüzde 30-35'ler mertebesinde kaldığı için, aradaki farktan zarar gören bu 
firmaların, haklı olarak bize gelip, eğer bir eskalasyona gitmiyorsanız, ben artık bu otoyol işi
ne devam etme şansına sahip olamıyorum diyerek, otoyolların durma tehlikesini önümüze koy
muş olmaları karşısında, Hükümetin elbette ki, bir sorumluluğu vardır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, otoyolların, hem dış ülkeler, yani dış ekonomik ilişkiler hem 
de Türkiye içindeki işlerin tamamlanması, bunların bir an evvel ekonomik katkısının sağlan
ması, o güne kadar yatırılmış meblağların geriye ödenmesi yani bir otofinansman imkânının 
yaratılması açısından, birtakım kıymetlere bir an evvel kavuşturulması, Hükümetin aslî görev
leri arasında mütalaa edilmek gerekir. Tabiî ki, bu dış kredi meselesi dolayısıyla, Türkiye Cum
huriyeti Devleti, dış ülkelere, dolayısıyla da dış firmalara borçlanmış olmaktaydı. Yerli ve ya
bancı kuruluşlarla, uluslararası nitelikte anlaşmalar da imza edilmiştir. 

Şimdi, bir an için, bu otoyolların durdurulduğunu herhangi bir sebeple çok yavaşladığını 
veya bu işlerin açmaza girdiğini düşündüğünüz zaman, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
ve biraz evvel söylediğim gerekçelerle Kamu Ortaklığı İdaresinin yurt dışı ilişkileri açısından 
birtakım sıkıntılara gireceği çok açık bir şekilde görülmektedir. 
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Hükümet ne yapabilirdi?.. Hükümet derdi ki, biz size fiyat farkı veremeyiz, çünkü muka
velemizde böyle bir hüküm var... O zaman iki alternatif vardı. Müteahhitin, işi durdurduğu 
ve yapamadığı gerekçesiyle mukavelesini feshedeceksiniz, işi tasfiye edeceksiniz ve bir müddet 
sonra, aynı otoyolu ikmal etmek için tekrar ihale yapmak mecburiyetinde kalacaksınız... Bu 
alternatiflerden sadece bir tanesi. Böyle bir durum karşısında, aynı fiyatlarla tekrar ihale söz 
konusu olamayacağına göre, iki üç sene sonra yapacağınız bu ihaleden dolayı memleketin ne 
kadar büyük bir ekonomik kayba uğrayacağı da çok açık bir şekilde bilinir. 

Eğer ikinci şıkkı kabul ederseniz, yani fiyat farkı vermeye giderseniz, bunda yasal hakları
nız bulunmasına ve bu, ülkede, diğer işlerde uygulanan teamüllere de uygun olmasına rağmen, 
bir formülasyona, haklılık ölçüsü içerisinde kesin bir şekle sokulması gerekmekteydi... İkinci 
yol tercih edilmiştir. 

Aslında, bu konuda, Sayın Oltan Sungurlu'nun da ifade ettiği gibi, yasal gerekçeler var
dır. 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, bir hakkın tanınmasını veya bir menfaatin terkinini 
tazammun eden anlaşmaları ve mukavele tadillerini yapma yetkisini Hükümete vermektedir. 

1960'h yıllardan beri, bugün Meclisimizdeki sayın parti liderlerinin bulunduğu hükümet
ler de, birçoğu o zaman bakan olan ve şimdi milletvekili olarak aramızda bulunan arkadaşları
mızın imzaladığı kararnamelerle, fiyat farklarım, "verilmez** hükümlerine rağmen, bir yıldan 
diğer yıla değişen rayiçler muvacehesinde, ödemişlerdir. Yani, Bayındırlık Bakanlığı, birçok fi
yat farkı kararnameleriyle, her yıl değişen rayiçleri nazarı itibar alarak, özellikle bir yılı aşan 
sâri mukavelelerde, değişen ekonomik koşullar, paranın satın alma gücündeki düşüş ve kaybo
lan haklar nedeniyle bu farkları ödemiştir. 

Bütün bu benzer durumlar olmasına rağmen, burada, fiyat farkı kararnamesinin dayan
dığı formülasyonu da birkaç kelimeyle özetlemek istiyorum. Bu, doğrudan doğruya, şu kadar 
para öderiz, doların kaybı bu kadarsa şu kadar da ilave ederiz şeklinde bir esasa bağlı değildir. 
Burada esas nokta, doların -eğer yabancı para birimi olarak dolar alınmışsa- satın alma gü
cündeki değer düşüşüdür. Niçin?.. Devlet İstatistik Enstitüsünün bültenlerinden aldığımız ve
rilere göre, enflasyonun getirdiği değer kayıpları olması nedeniyle, muhtelif kalemler şeklinde, 
bir formül geliştirilmiştir. Bu fiyat farkı formülü de, yani 1989 senesinde kabul ettiğimiz -önergeye 
esas teşkil eden- kararname de, Birleşmiş Milletlerin İstatistik Ofisinin o para birimi üzerinde
ki yıllık değişimlerini esas alan rakamlara bir yıldan diğer yıla Devlet İstatistik Enstitüsünün 
verilerine ve karayolları analizlerinden elde edilen, deneyimlerden istifade etmek suretiyle be
lirlenen katsayılara göre yapılmıştır. Ben hesapladım; bir an için, bu formülde, bir seneden 
öbür seneye herhangi bir fiyat artaşı veya fiyat değişikliği olmuyor; yani, enflasyon veya başka 
nedenler herhangi bir değişiklik getirmiyor; bu değerleri yerlerine oturtursanız, neticede hiçbir 
ilave vermiyor. Bu, müspet bir bakiye verdiği gibi, menfî bakiye de verebilir, öyle zannediyo
rum ki, Sayın Kumbaracıbaşı yeni ödemeler yaparken, 1992 senesine ait indeksleri kullandığı 
zaman, çok büyük bir ihtimalle, yüzde 10 eksiğine fiyatlar teşekkül edecektir. Yani, formül 
hem lehte hem aleyhtedir. 

Hakkın teslimini hedef alan bir formülasyon getirilmiştir; ama netice itibariyle, bir fiyat 
farkı kararnamesi çıkarmak mecburiyeti hâsıl olmuştur ve biz buna "fark vermek" demiyo
ruz. Çünkü, bundan, uğranılan ve elde olmayan nedenlerle meydana gelen değer kayıplarının 
telafi edilmesini temin etmek suretiyle, işlerin sürüncemede kalmamasını, bir an evvel bitirilmesini 
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ve ekonomiye katkısım sağlamayı hedef almışızdır, tşlerin öngörülen sürelerde tamamlanması 
gerekir. Çünkü, bugün, otoyollardan ve köprülerden gelen ve gerçekten değer verebileceğimiz 
büyüklükte katkılar yani otofinansman katkıları, ancak otoyolların bitmesiyle kaimdir. Şu an
da 380 kilometre otoyol fiilen işletmededir ve hemen hemen bir bu kadarı da, zannediyorum 
önümüzdeki birkaç ay zarfında bitirilip, işletmeye açılabilecek safhaya kadar getirilmiştir. 

Biraz evvel adı geçen Ankara-Gerede Otoyolu, bariyerler, ışıklandırma ve bütün kavşak 
düzenlemeleri dahil olmak üzere, hazırdır. Kınalı-Edirne Otoyolunun Lüleburgaz'a kadar olan 
kısmındaki büyük bir bölüm tümüyle trafiğe açılabilecek hale gelmiştir. Bunun gibi güneyde, 
70 kilometrelik kısmını açtığımız, Gaziantep'e giden yolun bakiye kısımlarında da oldukça ile
ri safhada -yüzde 80'Iere yakın- ilerlemeler vardır. Bunlar büyük projelerdir ve bu büyük pro
jeleri yapma yolundaki çalışmalarımızı elbetteki sürdürmek zorundayız. 

Fiyat farkı verilmesi dışında, önergede alışılagelmiş ihale yöntemlerinin kullanılmadığı yo
lunda ifade'edilen hükme de bir nebze dokunmak istiyorum. 

Bu, öteden beri ve biraz da fazla istismar edilen bir konu olmuştur. Otoyollar, biraz evvel 
arz ettiğim özellikleri ve yapıları nedeniyle çok farklı yol sistemleridir. Biraz evvel Sayın Ak-
soy, "Duble yol mu, otoyol mu?" derken, Avrupa'da birçok ülkenin, bu arada da Doğu Avpu-
ra ülkelerinin, Türkiye'ye uzmanlar göndererek, Karayolları Genel Müdürlüğünün deneyimle
rinden yararlanmak suretiyle, bu otoyolları nasıl yapacakları veya yapılmalarında nasıl yar
dımcı olabileceğimiz konusunda girişimlerde bulunduklarını görmekteyiz. 

Bir otoyol, hiç ilavesini yapmasanız bile, asgarî 75 santimetre yüksekliğinde bir dolguyu 
gerektirir. Bu dolgu, sıradan bir toprak dolgu değildir. Bazen yanı başınızda dağlar, tepeler 
olduğu halde, 100 kilometre uzaktan'malzeme getirmek zorunda kalabilirsiniz. Otoyollar ken
di özellikleri icabı, yüksek dingil ağırlıklarına tahammül etmesi ve belirli fiziksel ve geometrik 
standartlara sahip olması gereken yollardır. 

thale metodundan bahsederken, onu kastettim. Aslında 1960'lı yıllarda bile, yani, 2490 
sayılı Artırma Eksiltme Kanunu henüz yürürlükteyken -ki, o Kanunun maddeleri bugün 2886 
sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki metinle hemen hemen aynıdır- barajlar, limanlar, yol
lar, demiryolları, enerji santralları ve askerî tesisler gibi özellik arz eden ve mutlaka deneyim 
isteyen, güç isteyen, personel isteyen işleri devlet, sürüncemede bırakmadan tamamlayabilmek 
amacıyla normal ihale usulleri dışında, ehliyeti, liyakati denenmiş ve kabul edilmiş firmalara 
vermeyi yeğlemiştir. 

BAŞKAN — Sayın örüç, zamanınız doldu efendim... 
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Bu nedenle, bunların, alışılagelmiş ihale metotları 

dışında değerlendirilecekleri de buradan rahatlıkla görülebilmektedir. 
Bir de, Sayın Aksoy ve arkadaşlarınca verilen önergede, 13181 sayılı Kararnamenin 16 ncı 

maddesine, göre bedeli döviz karşılığı ödenen işlere fiyat farkı verilmeyeceği konusu vardır... 
Bunu, Sayın Oltan Sungurlu izah ettiği için, ben tekrar değinmeyeceğim, ama bir hususu ar-
zetmek isterim; sözkonusu kararnamenin 16 ncı maddesi "Bu Kararnamenin Uygulanmayaca
ğı tşler, Bu Kararname Kapsamı Dışında Kalan îşler" başlığını taşımaktadır. 

O maddeleri arasında, bedeli dövizle ödenen yollar olduğu gibi, NATO işleri, enfrastrük-
tür işleri de vardır. Neden vardır?.. Çünkü, onların bedellerini ödeyen, başka kararnamelerle 
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kabul edilmiş esaslar vardır; yani, bedeli ödenmeyecek işler arasında sayılan bir kalemin, bir 
başka kararnameyle değerlendirilmesine engel bir hal yoktur. Yalnız, bu esaslar o kararname
de öngörülen esaslarla ilişik değildir. Zaten Sayın Aksoy o kararnameyi tetkik etmiş olmalıdır. 
Orada, görüleceği gibi, Bayındırlık Bakanlığının, yıllık kabul ettiği birim fiyatların bir sene
sindeki değeriyle, müteakip yıllardaki değeri arasındaki oranlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. 
Bunlarla, bedeli dövizle ödenen işlere teşmil edilmeyeceği yolunda bir hüküm getirilmesi de 
çok doğal olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinize, bazı hususları atlayarak bilgi vermek istiyorum; 
çünkü, diğer arkadaşlarım da konuşacaklar. 

Bu 14657 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin amacı, kamu sektörüne dahil idarelerce ihale 
edilmiş işlerin, değişen ekonomik koşullarda, selametle bitirilerek, millî ekonomiye katkısının 
sağlanmasıdır. Bunun gerekçesinin de, ihaleye esas para biriminin satın alma gücünde vaki olan 
değer kayıplarını telafi etmek olduğunu ifade etmek istiyorum. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 
devletin, dışarıya olan borçlarının vaktinden evvel geri ödenmesi koşullarının doğması ve Türk 
ekonomisini bu nedenle çok büyük riskler altına girmesi karşısında, Hükümet, yasaların ken
disine verdiği bir hakkı kullanarak, Türk ekonomisine zarar verecek bir işlemi engellemeye ve 
ekonominin büyük kayıplarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 

Biraz evvel Sayın Sungurlu'nun da ifade ettiği gibi, aslında bu kararnamenin altında be
nim imzam yok. Ben bu kararnamenin kabulünden yirmi ay sonra Bayındırlık Bakanı oldum. 
Dolayısıyla sorumluluğum sadece, kararnamenin uygulanması ve aynı Hükümetin mensubu 
olmam hasebiyle vardır. Bunları yeni Hükümetin Bakanının, yani halefim olan yeni Bakanın, 
bu konuda, daha sonra aynı durumlarda olmasının bir hakkaniyet icabı olduğunu ifade etmek 
için söylüyorum; ama şuhu da belirtmek isterim ki, bahsettiğim gibi, Karayolları Genel Mü
dürlüğü ile Kamu Ortaklığı İdaresi arasındaki protokol gereği işleyen bu işlerden dolayı, ne 
istihkakların tanzimi ne de bunların tediyesi konusundaki raporlarla ilgili hiçbir işlem bakan
lık makamına gelmez. Dolayısıyla, bu arada yapılmış ödemelerden dolayı, bakanın bilgisi, sa
dece, mevcut hükümet kararlarını uygulamaktan geçer. 

Bu konu elbette daha sonra da değerlendirilecektir; ama, sonuç olarak, şu sözlerimle ko
nuşmamı tamamlamak istiyorum: Sayın Veli Aksoy'un ve 45 arkadaşının imza koyduğu bu 
önergede yer alan tüm iddia ve beyanların, bence, görüşlerimce, haklı ve muteber mesnetleri 
yoktur. Bu nedenle, Yüce Heyetinize bu durumu saygılarımla sunuyor, ve takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın örüç. 
Sayın Cengiz Altınkaya, buyurun.... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekili 

Sayın Veli Aksoy ve 45 arkadaşının, bir cumhuriyet hükümetinin, yasalara dayanan bir kara
rında imzası bulunan bakanları ve ayrıca, bir sonraki Hükümetin Başbakanı Sayın Yıldırım 
Akbulut ile, gene daha sonraki bir Hükümetin Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Hüsa
mettin örüç hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince verilen Meclis soruşturması 
önergesi .üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinize say
gılar sunarım. 
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"Görülmekte olan bir dâva hakkında, Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılmasıy
la ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" diyor 
Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası. ^ . 

Bu soruşturmaya esas teşkil eden Bakanlar Kurulu kararının iptali için, Danıştay nezdin-
de, 1990 yılı içinde, bu konuda bir gensoru veren eski millevtekilli Sayın Eşref Erdem tarafın
dan iptal davası açılır; ancak, reddedilir. Daha sonra, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliğin
ce, gene bu kararnamenin, önce, yürütülmesinin durdurulması; daha sonra da, iptali için dava 
açılır... Danıştay, yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir, yalnız iptal davası hakkında
ki görüşme devam etmektedir. Yani, Meclis soruşturmasına konu olan Bakanlar Kurulu kara
rı, aslında, yargıya intikal etmiş bir olaydır. Anayasanın bu emredici hükmü karşısında bu ko
nunun, Genel Kurul gündemine alınmamasına ve konuşulmamasına dair, Meclis Başkanlığı
na, Grubumüzca, 13.2.1992 tarihli bir başvuruda bulunulmuş; ancak, Meclis Başkanlığının, 
Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüyle, Yasama Meclisinde yapılacak gö
rüşmelere getirilen kısıtlama, görülmekte olan bir davada yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili 
olmak kaydıyla sınırlıdır, gerekçesiyle görüşmelerin devamı karar altına alınmıştır. 

Aslında, biz, bu konuyu görüşmeyelim demiyoruz; bunu da, diğer bütün konuları da gö
rüşelim; ancak, temennim o ki, inşallah, bu mikrofondan, bu kürsüden, yargı bağımsızlığını 
zedeleyici ve orayı baskı altına alacak türden ifadeler söylenmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında otoyollar, Anavatan Partisi İktidarının parıltı
lı projelerinden birisidir ve otoyol konusunun açıkça istismar edildiğini de, bizzat bu soruştur
ma önergesinin Meclise sunulmuş sürecinde çok açık görmekteyiz. 

Birinci önerge, İkinci özal Hükümetindeki Sayın Başbakan ve bakanlar ile diğer ilgililer 
hakkında Meclis soruşturması açılmasını ve bunların, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
maddelerine göre cezalandırılmalarını talep eder. Bundan vazgeçilir -vazgeçilme gerekçesini bi
lemiyoruz, bunu imza sahiplerine sormak lazım- İkinci bir önerge hazırlanır, matbaada bası
lır, dağıtılır. Bu önergeye daha sonraki Hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Hüsa
mettin örüç ilave edilir ve zamanın Başbakanı Sayın Turgut özal'ın -Cmuhurbaşkam olduğu 
için- Anayasanın 105 inci maddesi gereğince sorumsuzluk hali göz önünde bulundurularak so
ruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilir. Bu sefer de Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine göre işlem yapılması istenir; gene -gerekçesi tabiî tarafımızca müphemdir- bundan 
da vazgeçilir ve üçüncü önerge matbaada basılır, dağıtılır. Bu üçüncü önergeye de kararname
den sonraki Hükümette Başbakanlık yapan Sayın Yıldırım Akbulut ilave edilmiştir. 

Tabiî ilk bakışta, "akıllara ne gelmesi lazım?" diye sormak lazım... Cumhuriyetin başın
dan beri, iş yapılan, inşaatların ve yatırımların fazlaca neticelendiği dönemleri, bazıları hep 
kötülemiştir; hem topyekûn siyasî kadroları, hem de tek tek bazı siyasetçileri. 

İşte, önergelerin verilmiş sürecinde insanın aklına bunlar geliyor. 
Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten beri böylesine bir uygulamaya ilk defa şahit olmakta, Yüce 

Mecliste böyle bir olay ilk defa vuku bulmakta... ı • 
1960 öncesi iktidara ve siyasî kişilere nasıl asılsız suçlar isnat edildiği de aklımıza gelmiyor 

değil; ancak, bu konuda daha fazla konuşursam, duygu sömürüsü yaptığımı, o günlerin acısı
nı istismar ettiğimi düşünecekler olabilir. Bu sebeple, sadece rahmetli Tevfik tleri'nin, Yassıa-
da duruşmalarında söylediği, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu memlekete daha az zarar vermesi 
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için, iktidar olmasını dilerim. Allah, düşmanımı, Halk Partisinin muhalefetinden korusun" 
ifadesini hatırlatmak isterim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ne o, ağrınıza mı gitti! 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — İşte, şimdi SHP Hükümet ortağı; gerçeklerle karşı 

karşıya... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne ilgisi var bunların?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Zora gelince niye çamur atıyorsunuz?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — İş üretmek, karar almak, inisiyatif ve yetki kullan

mak durumundalar... 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis soruşturmasının tek gayesi, Anavatan Partisi 

İktidarında ön plana çıkan otoyollar, GAP, F-16, telekomünikasyon gibi parıltılı projelere göl
ge düşürmeye çalışmak; kalkınmanın ateşlenmesini, potansiyelin hareketlenmesini sağlayac&k 
olan telekomünikasyon, GAP ve otoyollar gibi altyapı projelerine çamur atmaktır; bu projele
rin gerçekleşmesi için gecesini gündüzüne katan, yasalar çerçevesinde inisiyatif ve yetki kulla
nan, ülkemizin kalkınması için her türlü fedakârlığı gösteren insanlara karasürme gayretidir. 

Evet, bu gaye olmasaydı, soruşturma hedefinin bu kadar şaşırması söz konusu olamazdı. 
Hedefiniz kim?., önergede sayılan bakanlar mı, başbakanlar mı? Yoksa topyekûn Anavatan 
iktidarı mı?!. 

Biz, Anavatan İktidarı olarak, ülkemizde bambaşka bir misyon uyguladık; Türkiye'nin 
ve Türklerin, kalkınmış ülkelerden ve o ülke insanlarından daha iyi şartlara kavuşma hakkı 
olduğuna inandık. Gelişmiş ülkeleri görenlerin hayıflanarak anlattıkları, Türkiye'de bulunma
yan haberleşme ve ulaştırma hizmetlerini süratle ülkemizde uygulamaya koyduk; GAP gibi dev 
bir projeyi yürüttük; Atatürk Barajını, baraj gövdesini, birinci ve ikinci hidroelektrik santralın 
ünitelerini, şaft sahasını, iletim hatlarını tam bitmiş vaziyette teslim ettik, önümüzdeki mayıs 
veya haziran aylarında, bu kış yaygın yağışlarla -ki, yeteri kadar yağış olmuştur- baraj, elekrik 
üretimine başlayacaktır; hiçbir mani kalmamıştır, herşey hazırdır. Şanlıurfa tünellerinin delin
mesi, yüzde 75'inin betonlanması tamamlanmış; Şanlıurfa ve Harran Ovalarının 1993 yaz se
zonunda sulanması için ana kanallar yapılmış, kanaletlerin döşenmesine başlanılmıştır. 1993 
Haziranında da bu ovalara su verilmesi için de hiçbir engel kalmamıştır. 1 milyon 600 bin oto
matik telefon teslim alan Anavatan İktidarı, çok gelişmiş sistemlerle işleyen 10 milyon otoma
tik telefon şebekesi devretmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin yirmibej otuz yıllık projeksiyonunda 11 
bin kilometre otoyol hedeflenmiş olması ve kalkınmacı her hükümet için bu hedefin değişme
mesi gerekir. Belki yıllar itibariyle erteleme olabilir; ama miktarında azaltma yapılmaması ge
rekir. İşte 1992 bütçesinin sunuş konuşmasında, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımızın, 2000'li 
yılların Türkiyesine ulaşmak için sıraladığı, Ankara, Amasya, Erzincan, Erzurum, Ağrı, 
Gürbulak... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bunları çok dinledik!.. Yedi sekiz senedir sizleri dinledik. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Bunların soruşturmayla ne alakası var; konuya gel. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bizim 20 dakika, 30 dakika konuşma hakkımız yok 

mu?.. Konuya geleceğim... 
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"Karadeniz-GAP Otoyol Projesi; Orta Anadolu Otoyol Projesi; Elazığ, Bingöl, Muş, Tat
van, Van, Bitlis; Ankara-Antalya, tzmir-Bandırma, Ankara-tzmir gibi otoyol proje demetleri 
gerçekleştirilecektir" diyor. 

Demek ki, Türkiye otoyoldan vazgeçmeyecek... Bu bizi mutlu etmektedir. Bu hedefler Türk
iye'nin yirmibeş, otuz yıllık projeksiyonuna uygun hedeflerdir. 

Anavatan İktidarında otoyollar büyük bir hamleyle başlatılmıştır; ilk etapta 1 500 kilo
metre civarında otoyol ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bütün bu projeler, Karayolları Genel Mü
dürlüğü yatırım programında yer alan planlı ve programlı işlerdir; ancak, yapımının gerçekleş
mesi için, bütçe imkânlarının yetersiz olması sebebiyle, Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla, 
Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programından çıkarılarak, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığının programına alınmışlardır. İddia edildiği gibi, plansız, programsız, fizibilitesiz işler 
değildir. 

Bu ihalelerde, Devlet İhale Kanununun uygulanmaması, 3.1.1985 tarih ve 8939 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyla da kararlaştırılmıştır; biraz sonra ona da geleceğiz. Bu konuda Devlet 
İhale Kanunu ile netice alınamayacağı inancıyla böyle bir karar alınmış ve Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresinin, bu işleri kendi usulleriyle gerçekleştirmesi, yine kanunlara ve Anaya
saya uygun olarak kararlaştırılmıştır. 

Ülkemizde, otoyol bitirip de hizmete alma töreninin hazzını sadece Anavatan Partisi tat
mıştır ve inşallah, bundan sonra bütün iktidarlar, otoyol bitirip, onu hizmete alma törenlerin
de bu hazzı yaşarlar. 

Türkiye'de 1970'lerde başlayan ve otoyol projelerinin ilki olan Gebze-lzmit Otoyolu sene
lerce bitirilememiş, 1984'te Anavatan Partisinin akılcı müdahalesiyle kısa sürede hizmete so
kulmuş ve bir yıl içerisinde de kendisini amorti etmiştir. 

Otoyollar böylesine akılcı projelerdir; parasını geriye öder, bakımını kendi kendine yapar, 
yeni projeler yapılması için de finansman temin eder. O bakımdan, vazgeçilmemesi gerekir. 
Otoyolların, rahat seyahat etme, huzurlu seyahat etme, trafik kazalarının azlığı gibi daha bü
yük avantajları da vardır, önümüzdeki hafta çarşamba günü, bir panelde, herhalde, "duble 
yol mu, oto yol mu?" konusunu, değerli katılımcılarla birlikte ayrıca tartışacağız. 

Biraz önce Sayın Hüsamettin örüç'ün ifade ettiği gibi, Anavatan İktidarı olarak, 380 ki
lometre otoyolu, işletmeye alınmış olarak teslim ettik... 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Yolsuzluk var mı, yok mu; o iddia ediliyor... Yolun kilo
metresini ne ölçüyorsunuz?!. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 3 Temmuz 1988 günü Fatih Sultan Mehmet Köprü
sünü de hizmete alan, geçmişte 6-7 yılda yapılabilen Köprülerin daha büyüğünü 3 yıl gibi bir 
sürede bitiren bir iktidarın mensupları olarak kıvançlıyız. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Ne kadar götürüldü; o soruluyor.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlar, devam eden projeler var: Kazancı-

Gümüşova yüzde 70 seviyesinde; Gümüşova-Gerede yüzde 80 seviyesinde; Gerede-Ankara yüz
de 85 seviyesinde... 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Ne,kadar götürüldü?.. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — İzmir-Urla yüzde 80 seviyesinde; Tarsus-Pozantı yüzde 
65 seviyesinde; İzmir-Aydın yüzde 40 seviyesinde; Tarsus-Gaziantep yüzde 40 seviyesinde... 

Bu tedbirlerle bu işler bitirilmiş ve devam eden inşaatlar uygulamalarla bu seviyeye çıka
rılmıştır... 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Ne yenmiş; onu soruyoruz... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu tedbirler alınmamış olsaydı, ne 380 kilometre 

otoyol bitirilebilirdi, ne de devam eden işler bu seviyeye kadar çıkarılabilirdi... 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Bakan, yüzde 85'Ie... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu, yüzde 70-80 fizikî gerçekleşmesi temin edilmiş 

olan otoyollar içinden, bu yıl, mayıs, haziran aylarından itibaren peş peşe 624 kilometrelik ke
simin bitmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bizim hesaplarımıza göre, 1992 yılında bitirilebile
cek olan otoyol 624 kilometredir ve gene, Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki 1992 yılı bütçe sunuş konuşmasında da, 1992 yılında bitirilmesi planlanan oto
yol kesimleri toplamı tam 622 kilometre olarak ifade edilmektedir. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, gündem dışı konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Evet. Biz de diyoruz ki, bu 600 küsur kilometre oto-

• • • • • . ' » • ' 

yolun 1992 yılı içinde bitirilmemesi için hiçbir fizikî engel yoktur; tek engel, "biz bu işleri biti
recek kararları alır ve uygulamaları yaparsak, hakkımızda neler söylenir acaba?" korkusudur. 

Korkmayın, kormayın! Bitirin bu işleri... Biz, vicdan sahibiyiz, sizin yaptığınızı yapma
yız! Alkışlarız. Bunları bitirmemek vicdansızlık olur, diyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Çalınmadan bitirilmesi lazım!.. 
, CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — İdarede kaldığımız sürece, ortaya çıkan bütün prob

lemleri çözmek için, her türlü yetkimizi kullanmaktan çekinmedik. Haklı gerekçelere dayana
rak, vatanımızın, milletimizin selameti için alınması gereken idarî kararları savunmak, üstlen
miş olduğumuz misyonumuzun icabıdır. Misyonumuzun dayanağı kimlerdir, hangi siyasî kad
rodur, icra görevi yüklenen kişilere yetki verilmesini kim savunmuştur?.. İsterseniz, Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununa bir bakalım. 5539 sayılı Kanuna, 1957 yılında, 7054 
sayılı Kanunla bir ekleme yapılır. Burada, Karayolları Umum Müdürüne, 2490 Sayılı Artırma 
Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 inci mad
deleri hükmüne tabi olmaksızın, fennî Iiyakatları ve iktidarları Nafıa Vekaletince kabul edil
miş yerli ve yabancı uzman ve firmalara veya icabında bu firmalardan birine pazarlıkla yaptır
ma, işletme salahiyeti verilmiştir ve bu kanun gerekçesinde, "inşaatın, ehline yaptırılabilmesi 
bakımından, 5539 sayılı Kanunla, Karayolları Umum Müdürüne tanınan salahiyetlere, 2490 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın, pazarlıkla mühim inşaatlar yaptırma salahiyetinin de ilavesi icap 
etmektedir" ifadesi yer almaktadır. 

İşte, bu Kanunu Yüce Meclise sevk eden yazıyı da arz ediyorum: "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 10.9.1957 
tarihinde kararlaştırılan Karayolları Umum Müdürlüğü Hakkındaki 5539 sayılı Kanuna Ek 
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Kanun Layihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil 
Adnan Menderes." 

ÎBRAHÎM GÜRSOY (istanbul) — Duygu sömürüsü yapma... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Duygu sömürüsü yapmıyorum; oraya dayanıyorum, 

dayanağını söylüyorum... Karayolları Genel Müdürlüğünün kullandığı yetkilerin dayanağını 
gösteriyorum sizlere,.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Kesinlikle duygu sömürüsü yapıyorsun... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Sayın Veli Aksoy, burada Sayın Atalay Coşkunoğlu 

-tabiî ki bu Mecliste yoklar- hakkında ne marifetleri olduğundan bahisle bir villadan ve ço
cuklarının varlıklarından bahsettiler. 

Sayın Genel Müdür, -zaten yaş haddinden de emekli olma noktasına gelmiş- yeni Hükü
metimizin Sayın Bakanına müracaat ederek, önce dönemi içinde altında imzası olan bütün mu
amelelerin tahkik edilmesini incelenmesini talep eden bir dilekçeyi daha sonra da emekli olma 
dilekçesini vermiştir ve şimdi Karayolları Genel Müdürlüğünde Bakanlık ve Başbakanlık mü
fettişleri bu değerli zatın bütün icraatlarını tetkik etmektedirler. x 

Her türlü evrak elinizde olduğuna göre, elbetteki bir şey varsa bunları orta yere koyabile
ceksiniz. 

Sayın Coşkunoğlu'nun oğullarının servetiyle, ödedikleri verginin mukayesesi yapıldı... 
Tabiî, ben, hiç kimseye, peşin hükümle, şudur, budur demiyorum; ama, Sayın Mehmet 

Âli Yılmaz'ın trilyonluk mal varlığından sonra -burada bir sayın bakanımız ifade ettiler- 1989 
yılında ödediği vergi 36 milyon lira ve 1990 yılındaki vergisi de 20 milyon liradır... 

Demek ki, mal varlığıyla, vergi matrahı ve Gelir Vergisi ödemesinin birbiriyle bağdaşma
dığı bir vakıadır. 

Sayın Coşkunoğlu, dünya çapındaki bu büyük projeleri başarıyla yürütmüştür. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Siz savunmayın... 
CENGlZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu yüzden, "IRF" dediğimiz International Road 

Federation (Uluslararası Yol Federasyonu) tarafından da yılın adamı seçilmiştir. Sayın Coşku
noğlu Türkiye'de, IRF tarafından, yılın adamı ödülünü alan ikinci Türk mühendisidir. Birinci
si, Boğaziçi Köprüsünün inşaâtındaki katkılarından ötürü, şimdiki Başbakan ve o zaman da 
bir süre Başbakanlık'yapan Sayın Süleyman Demirel'dir ve ikinci Türk mühendisi de Sayın 
Atalay Coşkunoğlu'dur. Kendisi şerefli insandır, yalnız -Sayın Ali Eser Bey'in konuşmasında 
ifade ettiği kadarıyla- hakkında soruşturma ve inceleme yapılmaktadır ve benim bildiğim ka
darıyla, soruşturma safhası gizlidir; ama, onların ifadesine göre, birkaç ayda bir Sayın'Devlet 
Bakanı tarafından^ soruşturmanın gidişatı hakkında kamuoyuna açıklama yapılıp, bilgi veril
mektedir. 

Hani soruşturma gizliydi?.. Onun için, lütfen, kişiler hakkında peşin hükümle savcı ve 
yargıç durumunda olmayınız... 

Bu konuda bütün ihaleler yasal yetkilerle yapılmıştır; fennî ehliyeti olan müteahhitlere... 
ALI ESER (Samsun) — Sayın Altınkaya, ben isimden bahsetmedim, saptırmayın!.. (ANAP 

sıralarından "Biz sizi dinliyoruz, siz bizi niçin dinlemiyorsunuz?" sesleri) 
• BAŞKAN — Müdahale etmeyin ve karşılıklı konuşmayın efendim. 

Buyurunuz Sayın Altınkaya. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bakanlar kurulunun, rekabeti 
önleyici, bakanlara yetki verici, inisiyatif kullandırıcı kararlar alma yetkisi var mıdıir, yok mu
dur konusu tartışıldı... Bu herhalde açık... 

Bakınız, biz, 25 Mayıs 1990 tarih ve 90/486 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, zamanın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak, yine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmaksızın 
bir başka inşaatın daha gerçekleştirilme yetkisini aldık. İhale, fennen yeterli görülen, personel 
ve iş durumu şartlara uyan bir firmayla pazarlık usulüyle yapıldı. Gece gündüz çalıştık ye bir 
insanlık abidesini, eserini, bizim, misyonunu taşıdığımız büyük devlet adamları, rahmetli Men
deres, Polatkan ve Zorlu'nun ebedî istirahatgâhlan olarak 17 Eylül gününe yetiştirdik. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Başka var mı? Onları da söyle. Yardımcı olacak başka 
" ne varsa, onları da söyleyin... 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu inşaatı yaparken de, müteahhitler arasında re
kabet yaptırmadık; işi hangisi vaktinde yapacaksa onu seçtik ve bitirdik. Böylesine netice alıcı 
iş yapabilmek için, yetki kullanmak durumundasınız. 

Bizim hükümetimiz işbaşına geldiğinde, Karakaya Barajında dört yıldır çivi çakılmamak-
taydı. Dört yıldır çivi çakılmayan bu inşaatı bitirmek için de Atatürk Barajında da Şanlıurfa 
tünelinde de yine Bakanlar Kurulu Kararlarıyla sözleşmeler ihya edilmiş, hatta, dolara çevire
rek, fiyat farkı veren uygulamalarla iş yaptırılmıştır. İşte, Atatürk Barajını bitirmişiz... 

Şimdi, otoyol harcamaları... 
BAŞKAN — Sayın Altınkaya, süreniz doldu; bilginiz olsun efendim... 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Veli Aksoy'a tanınan süreyi ona da tanıyan Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben hatırlatıyorum. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — "Otoyol harcamalarının GAP harcamalarını bü

yük ölçüde aşacağı görülmektedir..." Bu, önergenin üçüncü paragrafın son cümlesi... 
Atatürk Barajı 84,5 milyon metreküplük bir gövdeye'sahiptir, otoyollarda ise 800 milyon 

metreküp civarında yol gövdesi, yol inşaatı vardır, tabiî ki otoyollar GAP'ı da geçecektir. 
Geçmiş iktidarlar döneminde de, işler sıkıntıya girdiğinde, ülkenin ekonomik şartları işle

ri yapılamaz hale getirdiğinde Bakanlar Kurulları müdahale etmiştir... İşte, 11 Nisan 1974 ta
rihli, 7/7993 sayılı Kararname.. Buradaki gerekçe, biraz önce Sayın örüç'ün ifade ettiğinin he
men hemen aynısıdır. 1974 yılındaki Hükümet, Sayın Ecevit-Sayın Erbakan Hükümetidir. İş
lerin devam etmediğini gördükleri için, bir kararnameyle fiyat farkı vermişlerdir. O sözleşme
lerde de, hiçbir surette -vergi konulması veya fiyatların artması sebebiyle- fiyat farkı verilmeye
ceği ifadesi yer almaktadır. Otoyol sözleşmelerinde de böyle bir hüküm vardır. Bu, imza sahip
lerini bağlar. Yani, Karayolları Genel Müdürlüğü, o sözleşmedeki hükme göre müteahhide fi
yat farkı veremez; ama, genel hükümlere göre, 4353 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu karar 
verdiği takdirde, Bakanlar Kurulu kabul ettiği takdirde, sözleşmelere fiyat farkı verilebilir. Fi
yat farkı verilemeyeceği hükmü imza sahiplerini bağlar. İmza sahibi, fiyat farkı verilmesi icap 
ettiğine inansa da, vermek istese de veremez. O, o manadadır. Bunun üzerindeki otorite Ba
kanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulunun yetkisi olmadığı konular da çıkarsa, o da Yüce Mecli
se gelir, orada kanun olur; ama, burada Bakanlar Kurulu açıkça yetkilidir. Bu yetkisini kullan
mış, işi yürütmüştür. O günkü Hükümetimizin hedefleri arasında 25.12.1987 günü okunan 
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hükümet programında da ifade edildiği gibi, başlanmış olan 1 500 kilometrelik otoyolun biti
rileceği ve yeni bir 1 500 kilometrelik otoyolun inşaasına başlanacağı hedefi vardır. Bu hedefe 
ulaşmak için -idare, işlerin çıkmaza girdiğini iddia ettiğinden- konu incelenmiş, irdelenmiş ve 
elbette karar vermekde bir çırpıda olmamıştır. Elbette böylesine büyük rakamların altına imza 
atmak yürek isterdi; bunun hesabını kitabını, gelecek nesillere verilecek hesabı da iyi düşün
mek lazımdı. Bunların hepsi zamanında tarafımızdan yerine getirilmiştir; hiç kuşkunuz olmasın. 

Bu kararnameyle keyfî hiçbir işlem yapılmamıştır. Böyle bir kararname çıkarılmadığı tak-' 
. dirde; doğacak olan komplikasyonlar, karmaşıklıklar, kredi hesaplaşmaları, yeniden iş ihalele

ri, Türkiye'yi büyük çıkmazlara sokardı. O bakımdan, Bakanlar Kurulu bu konuda yetkisini 
kullanmıştır, sorumluluk altına girmiştir ve işleri çok hızlı bir şekilde bitirecek uygulamayı baş
latmıştır. O yüzden 380 kilometre otoyol bitmiştir ve o yüzden 600 kilometre otoyolda bitmek 

\ üzeredir. Eğer böyle bir kararname çıkarilmasa ve işler bekleseydi, bunu, belki şimdi işbaşına 
gelen Hükümet yapacaktır... Başka hiçbir çaresi yoktur. 

Bu formülasyonu Sayın Hüsamettin örüç biraz izah ettiler... Burada, dolar alış kuru ile, 
Türkiye'deki tüketici fiyat indeksleri -taşıt, petrol, kimya diğer imalat sanayii- aynı oranda art
tığı zaman hiçbir fiyat farkı doğmamaktadır. 

Bu gece oturup, edinebildiğim donelerle, 1992 yılındaki birim fiyatlara ne gibi bir katsayı 
uygulanıyor, 1991 yılı ile 1992 yılının mukayesesi nedir, -ilerideki günlerde belki bu donelerde 
değişiklik olur, rakamlar değişir-diye bir hesaplama yaptım. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici fiyat indeksini, 31.12.1991'de 167,5, Türkiye'
deki tüketici fiyat indeksini 22 222; Türkiye'deki taşıt indeksini 4 239; Türkiye'deki petrol fiyat 
indeksini 4 760; imalat indeksini 6 597; taş toprak indeksini 6 829; metal ana sanayii indeksini 
3 603 ve 31.12.1991 günü dolar alış kurunu 5 074 lira kabul ettiğimiz takdirde, otoyol işlerinde
ki, toprak işleri ve peysajda ve güvenlik ve trafik işaretlemesinde, 1991'e göre 1992 yılı fiyatla
rında yüzde 12 eksilme vardır. 

Büyük sanat yapıları, küçük sanat yapıları ve tünel, ve üst yapı işlerinde, 1991 yılından 
1992'ye geçerken yüzde 10 eksiliş vardın 

Yine, kontrollük, mühendislik, müşavirlik hizmetlerinde yüzde 5; tesislerin, etütlerin ön 
ve uygulama projelerinin hazırlanmasında yüzde 2 eksiliş vardır, tşte, bizim uygulamaya koy
duğumuz kararname, 1992 yılında, 1991 yılına nazaran, bu işlerde, bu oranlarda indirim mey
dana getirmektedir. 

• • ı 

Eğer yanlış anlamadıysam, biraz önce Sayın Ali Eser, bu işleri yürütmek için, bu kararna
meyi iptal ederek yeni bir kararname üzerinde çalışılabileceğini ifade ettiler. 

ALÎ ESER (Samsun) — Yanlış anlamışsınız... Aynen, demin anladığınız gibi, bunu da 
yanlış anlamışsızınız! . ! 

CENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, tabiî ki, bu seneki işin yürütülmesinden biz 
sorumlu değiliz. Bundan sonra, işlerin yürütülmesinden yeni Hükümetimiz sorumlu. Bu şart
lar altında, bu işlerin de bitmesi lazım. Bu kararname, Türkiye'de yürütülen işlerin, Türkiye'
nin ekonomik şartlarına uygun anlaşmalarla yapılabilmesini temin maksadıyla hazırlanmıştır; 
Dünya Bankası ve Uluslararası müşavir mühendislerin kullandığı ölçütlere uygundur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, süresi kaç dakika? 
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BAŞKAN — Toparlıyor efendim, toparlıyor... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Evet bağlıyoruz... 
tddia edildiği gibi, 13181 sayılı Kararname. Otoyollarda fiyat farkı verilmemesini emret-

memektedir; tam tersine, bu kararname, biraz önce de ifade edildiği gibi, otoyollar gibi, NA
TO işleri gibi, fatura ile ödenen ihale işleri gibi işleri yani bu esaslar kapsamına girmeyenleri 
bir istisna maddesinde saymıştır. Dolayısıyla, bu işlerin, kendi şartlarındaki fiyat farklarına 
tabi olarak yürütülmesi icap eder. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim için, ne Meclis soruşturması açılması ne de Yü
ce Divanda yargılanmak, bir endişe vesilesi değildir. Burada, bu kürsüden savunduğumuz tek 
şey, hizmetlerimizdir ve endişemiz, dünya çapında dikkat çekici bu eserlerin yürütülmemesidir. 

Sizlerden, yani Hükümetten tek arzımız vardır: Lütfen, bu başlamış işleri bitiriniz. 
Bir an önce bitirilirse, İstanbul ve civarındaki, Adana'daki rahatlığı, hep birlikte yaşarız. 

Hele, Anadolu'nun omurgası gibi olan ana ulaşım hatlarını bitirdiğimiz zaman, Türkiye'de 
yatırım yapmak, her yatırımcının sevdası haline gelir ve bundan milletimiz istifade eder, ülke 
kalkınmasına büyük katkılar sağlanır. 

Bağlıyorum Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Mesuliyet taşıyanlara yapılan bu türden isnatlar, on

ların elini kolunu bağlar, bürokrasiyi yıpratır ve imza attıracak yetkili bulamayız. Halbuki, 
devletin işlerinin yürümesi lazımdır. Devleti kilitlemeyiniz... 

Bakın, bu anlayışla, yeni Hükümet, 23 Ocak 1992 tarih ve 21120 sayılı Resmî Gazetede, 
^feymriadığı 1992 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanıla
cak Kriterler Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ne diyor: "Yukarıda belir
tilen usuller dışındaki usullerle ihaleye çıkarılan işlerde ve uluslararası nitelikte veya değişik 
know-howlara açık olan veya kredi veya dışı ödeme ihtiva eden ihalelerde, işin mahiyetine uy
gun düşecek Özel kriter ve usul koymaya, ilgili bakan yetkilidir/' • 

Şimdi, bu yetkiyi kullanmazsanız, kararınız sağlıklı olamaz, en doğrusu olamaz. Belki, 
ilk bakışta en ucuzu gibi görünür; fakat, neticesi aynı tecelli etmez. Onun için, yetkiyi kulla
nırken en ucuzunu değil, en uygununu seçeceksiniz. Zaten tebliğin başlığı bile, "Ucuz bedelin 
tercihi" diye değil, "Uygun bedelin tercihi" diye yazılmıştır. 

İşte, o dönemde, işin sahibi olan Anavatan Partisi hükümet programı doğrultusunda, her 
türlü yetkiyi, inisiyatifi kullanmış ve bu kararları almıştır. 

Bu kararların alınmasında hiçbir usulsüzlük ve kasıt yoktur ve Sayın Sungurlu'nun da çok 
güzel izah ettiği şekilde, çok sağlam yasal dayanakları da vardır. 

Bu kararnamede imzası bulunanlardan başka, Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Hüsamet
tin örüç'de bu önergeye dahil edilmişlerdir... 

Peki -biraz önce de ifade edildi; uygulama devam ettiğine göre, gayet açık biliyoruz ki, 
hakediş ödemesi var, fiyat farkı ödemesi var- bugünkü Başbakan Sayın Süleyman Demirel, ona 
vekâlet eden Hükümetin yarı sorumlu ortağı Sayın Erdal İnönü ve Sayın Onur Kumbaracıba-
şı'nın, aynı sebeple bu önergeye dahil edilmemesinin ne sebebi olabilir?.. Bunun cevabını, han
giniz elinizi vicdanınıza koyarak verebilirsiniz, merak ediyorum... 
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Burada, 25 Ocak 1990 günü, bir gensoru önergesinin öngörüşmeleri söz konusu olmuştur 
ve orada ne söylendiyse, Sayın Veli Aksoy aynen onları ifade etmiştir. Birim fiyatlarını muka
yese ederken, otoyoldaki birim fiyatlarıyla, Xarayolteı^enel^üdurlüğündeJdJbirim fiyatla
rını yalın olarak mukayese edemezsiniz. Birim fiyatın, ayrıca, bir de tarifi vardır. Birim fiyat, 
tarifi ile bir araya geldiği zaman bir şey ifade eder. Fiyatın tarifi yoksa, fiyat hiçbir şey demek
tir. Otoyollardaki fiyatlarla, Karayolları Genel Müdürlüğü fiyatlarını mukayese ederken, "fi
yat tariflerinin de yani fiyatın içinde hangi unsurlar var (taşıması, yüklemesi boşaltması), Ka
rayolları genel Müdürlüğünde tekrar ilave ediliyor mu, edilmiyor mu?" hususlarının da söy
lenmesi lazım burada. 

Bu fiyatlar, tabiî ki, 1985 yılındaki uluslararası bir ihaleyle elde edilmiş; Türkiye şartları
na uygun fiyatlardır. Dünyadaki otoyolların kilometre fiyatı, 4,5-7,5 milyon dolardan aşağı de
ğildir. 

"Türkiye'de, daha sonraki yıllarda keşif artışları olmuştur" deniliyor. 
Elbette olmuştur. Çünkü biz, Gebze-İzmit otoyolunda, -50 metrelik istimlak hatasına düş

mek istemedik, 100 metrelik istimlakler yaptık- otuz yıllık Türkiye ihtiyacını karşılamak üzere, 
sonradan projelerimizi revize ettik, İstimlaklerimizi büyüttük. Bunlardan ötürü, elbette ki, bi
raz daha fazla masraf etmek mecburiyetimiz olmuştur. 

özetle söylemek gerekirse; 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, otoyolları kapsama
maktadır ve bir başka deyişle, otoyollar, 13181 sayılı Kararname kapsamının dışındadır. Oto
yollar için yeni bir kararnameye ihtiyaç hâsıl olmuştur ve Hükümetimiz, bu icabı yapmıştır. 
Ayrıca, FIDIC (Uluslararası Müşavir Mühendislik Birliği) ve Dünya Bankası, fiyat farkı öden
mesini emretmektedir. 

. Fiyat farklarına esas olan kıstaslar da keyfî değildir. Merkez Bankasının, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün ve Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisinin donelerine dayanmaktadır. Bakanlar Ku
rulumuzun böyle bir karar alma yetkisi de çok açık ve güçlü bir şekilde ortadadır. 

Türkiye'yi büyük düşünüp, büyük tasarlamak ve büyük projeleri samimî olarak realize 
etmek istiyorsak, elbette ki, bu projelerdeki rakamlardan ürkmemek gerekir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; son olarak, "hayalleri fukara olanların, ne yazık ki, fit
neleri zengindir" özdeyişini ifade ediyor, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
, Son konuşmacıya söz vermeden önce, görüşmekte olduğumuz Meclis soruşturması açıl

masına ilişkin önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler^ 4CabuL-edilmişlİL_ 

ALİ ESER (Samsun) Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, biraz evvel konuşan Sayın Altınkaya, konuşmam 

sırasında telaffuz etmediğim ve çok dikkat ettiğim ağzımdan çıkmayan bir ismi, bana ithaf 
ederek, söylediğimi ifade buyurdular. 

İçtüzüğün 70 inci maddesi gayet açıktır. Bunun tashih edilmesi bakımından söz istiyorum... 
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BAŞKAN — Bu açıklamanız yeterlidir efendim; buyurun, yerinizg oturun. 
CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Coşkunoğlu'nun ismini Sayın Veli 

Aksoy ifade ettiler... Sayın Ali Eser ise, isim ifade etmeden Karayotları Genel Müdürlüğündeki 
soruşturmanın devam ettiğini belirttiler... 

BAŞKAN —- Bu şekilde düzeltilmiş oldu; teşekkür ederim Sayın Altınkaya, 
Buyurun Sayın Giray. 
ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (istanbul) — Sayın Başkan* sayın milletvekilleri; aşağı yukarı üç 

saatten beri, konu üzerinde, özellikle mevzubahis kararnameye imza koymuş ve tatbikat yürüt
müş olan bakanlar tarafından, detaylı, doğru bilgiler verilen konuşmaları; önergeyi veren ar
kadaşımız tarafından da, maalesef, önergenin içinde hiç bulunmayan konulara hasredilmiş ko
nuşmayı dinleyerek çalışma süremizi doldurduk. 

Konu, yeterince açıklandı. Bu bakımdan, aynı konulara temas edip, sizlerin sabırlarınızı 
taşırmamak ve gereksiz tekrar etmiş olmamak için, konuya biraz daha değişik açıdan bakmak 
ve mümkün mertebe de kısa konuşmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizin durumuna altyapılar yönünden bir bakalım: "Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana, hatta tarihimiz boyunca, Anadolu'da yaşadığımız süre içeri
sinde ne yapmışız; ne kadar yapmışız ve başka ülkelerle mukayese edersek, acaba durumumuz 
nedir?" Böyle bir konuyu konuşurken bunu değerlendirmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, altyapı dediğimiz zaman bu, bir millet ve memleket için ne ifade 
eder; önce bunu gözümüzün önüne getirelim: Altyapı, özellikle yol altyapısı memleketinizi kul
lanabilme imkânını getirir. Yolunuz yoksa memleketinizin tarlasını, madenini, turistik ve tari
hî yerini kullanmazsınız, oraya gidemediğiniz için. Eğer, barajları yapıp sulama kanallarını yap
mamışsanız, enerjilerini almamışsanız, kendi kaynaklarınızı kullanamazsınız. Ulaştırma im
kânlarınız haberleşme imkânlarınız, enerji imkânlarınız yoksa, o zaman milletin, memleketi 
kullanması yönünden çok kısıtlandığını ve bunun da ekonomik faaliyetlerde korkunç etkileri 
olduğunu görürsünüz. 

Bu altyapı bakımından Türkiye ne yapmıştır? Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı 
karayolları ağının toplam uzunluğu 60 bin kilometredir. Bu uzunluğun tamamı da daha asfalt 
olmamıştır; aşağı yukarı 3-4 bin kilometre eksiği vardır. Bu 60 bin rakamını Türkiye'nin top
lam alanına böldüğünüz zaman, kilometrekare başına sadece 75 metre uzunlukta bir yolu ifa
de eder. Köy Hizmetlerinin yaptığı orman yollarının, çeşitli köy ve dağ yollarının hepsini ilave 
ederseniz, toplam yolumuz 350 bin kilometre; bilemediniz, patikaları da ilave ederseniz, mak
simum 400 bin kilometredir. Bu kilometrekare başına aşağı yukarı, yarım kilometreden az bir 
yol demektir; aslında bu 400 metre kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, kilometreka
re başına yapılmış yol uzunluğu miktarı -daha kaliteli olmak şartıyla- 1 500-2 000 metre ara
sındadır. Oradaki insanlar, kendi ülkelerini, topraklarını, bize nazaran 4 misli daha fazla kul
lanabilme imkânına ulaşım imkânına sahiptirler. 

Enerji konusunda bunca yıl çalışırız; büyük barajlar yaptık; fuel-oil yakıtlı büyük termik 
santrallar, kurduk; gaz yakıtlı termik santralı da kurduk; ama, bakıyoruz ki, adam başına yıl
lık enerji tüketimimiz hâlâ 900-1 000 kilovat/saattir. Halbuki bu rakam, Avrupa'da ortalama 
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5 bin kilovat/saatin üzerindedir; mesela, Norveç'te 20 bin kilovat/saatin üzerindedir. Biz, bu 
ülkelere, bu şartlar altında nasıl yetişeceğiz? 

Bakınız, televizyon işimizi halledeli -Anavatan iktidarlarının gelişinden sonra- daha, ni
hayet dört beş sene oldu. Bundan önce, Türkiye'de renkli televizyona ne lüzum var münakaşa
ları vardı. Fazla elektrik kullanılır diye, televizyonun haftalık çalışma saatleri kısıtlanırdı. Tele
vizyonun çalışma süresinde yarım saatlik artırma düşünüldüğü zaman, Millî Güvenlik Kuru
lundan karar çıkarılırdı. 

Türkiye'de 1,6 milyon telefon varken, bugün 9-10 milyon otomatik telefona ulaşmışız. Türk
iye gibi büyük bir memlekette, 10 milyon telefon, hâlâ azdır; diğer gelişmiş ülkelerle mukayese 
ettiğiniz zaman, 10 milyon olan telefon miktarının az olduğunu göreceksiniz. 

Bugün uzaydan satalaytlarla (satellite), yani uydular aracılığıyla Türkiye'ye yayın yapan 
-sadece Türkiye'ye değil, bütün bölgeye- İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan televizyonları var. 
Biz ise, Asya'daki ülkelerin televizyonumuzu seyredebilmesi için daha henüz ihaleler yapabil-
mişsiz. Demek ki, işimiz çok fazla muhterem arkadaşlarım. 

Bakınız bugün toplam yolumuz 350 bin kilometre dedik; aslında bunun 1 milyon 350 bin 
kilometre olması lazım. Bu kadar yolu ne kadar zamanda yapacağız? 

Dikkat ediniz, bugün Avrupa'da en ileriye geçmiş olan ülke Almanya'dır; Otoyollara da 
en erken başlamış, en büyük önemi vermiş olan ülke Almanya'dır. Bugün Avrupa'da İtalya'nın 
gelişme hızı en fazladır; çünkü, otoyollara çok büyük önem vermiştir. Şimdi biz de 11-12 bin 
kilometre otoyol yapımı planladık; bu, Türkiye'de minimum bir miktardır. Bunu Koalisyon 
Hükümeti de kabul etti ve programında "Bu yılın sonuna kadar 4 bin kilometre otoyol yap
maya gayret edeceğiz" diye yazdı. 

Nasıl yapacaksınız bu otoyolları? Türkiye'nin kaynakları kısıtlıdır; kendi bütçesinden pa
ra koyarak bu otoyolları yapması mümkün değildir. En azından gelir getiren, belli kilometre
de, belli uzunlukta otoyol yapıp ortaya çıkarmadıkça, onların gelirleriyle yeni otoyol yapma 
imkânına kavuşmadıkça, İçendiniz bu işe kolay kolay para ayıramazsınız. Kendiniz para ayıra
mazsınız diyorum; çünkü, bugün, Karayolları Genel Müdürlüğü elindeki 60 bin kilometrelik 
normal devlet ve il yollarının bakımını yapmaya yetecek paraya sahip değildir; bütçeden para 
verilemiyor. Bayındırlık ve İskân Bakanımız bunları ifade etsin. Yakın bir zaman önce komis
yonda Bakanlığının bütçesi görüşüldü... 

öbür taraftan, arkadaşlarımın söylediği gibi kendileri, "622 kilometre otoyolunu bu yıl 
tamamlayıp açacağız" dediler. 622 kilometre otoyol açılma noktasına gelmiştir; gerçekleşme
leri yüzde 85'in üzerine çıkmıştır. Bu otoyolları bir an önce açmak lazım. Nasıl açacaksınız? 
Bir tedbir gerekiyorsa, bu tedbiri almadan açmak mümkün müdür? işleri yatırdığınız zaman, 
işler durduğu zaman, o durmanın getireceği zararları nasıl üstleneceksiniz? Eğer, Anavatan 
Hükümeti o kararı almasaydı ve yolların yapımı dursaydı, yerde yatan o yüzmilyonlarca dola
rın Türkiye'ye verdiği zararları sormayacak mıydınız? Soracaktınız. Asıl sorulacak olan odur; 
Türkiye'nin asıl büyük kaybı oradadır. 

Bakınız, ben ilk defa Bayındırlık ve İskân Bakanı olduğum zaman, Gebze-İzmit otoyolu, 
on yıldan beri sürüncemede kalmış ve tedbirler alınmadığı için, zaman zaman gereken -fiyat 
farkları olsun mukavele tedbirleri olsun- düzenlemeler yapılmadığı için yapımı on seneden fazla 
sürmüş, sadece 40 kilometrelik bir otoyoldu. Biz göreve başladığımız zaman, Devlet Planla-
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manın programına bu otoyolun bitişi için 3 senelik süre konmuştu ve o tutumla 3 senede bit
mesine de imkân yoktu. Çünkü, o işi yapmakta olan son müteahhidin tatbikatı, yüzde 130'u 
doldurmak üzereydi. O müteahhidin mukavelesi feshedilecekti, yeni bir müteahhide ihale edi
lecekti ve o otoyol, programda yazıldığı gibi 3 senede de bitmeyecekti. Onu, hatırlarsanız, 1984 
yılının sonunda bitirdik. 

Bakınız, Karakaraya Barajı 1976 yılında ihale edildi. Ben, bu konuların içinden geldim. 
Sayın Başbakan Süleyman Demirel, o gün de Başbakandı ve radyodan dinlediğimi hatırlıyo
rum, 1976 yılında barajın temelini attığı sırada, "kendimi kuş gibi hissediyorum" diye bağır
dı. Bende raporlar mevvcuttur. Daha önce yaptığımız 15 yıllık enerji planlaması sebebiyle ha
zırladığımız raporlardan bir tanesini getirdim, eşime gösterdim ve dedim ki, "bak, bu barajın 
temelinin 1967 yılında atılması lazımdı; nasıl kuş oldu; 1976 yılında atıldığı, o kadar geciktiği 
halde." 

Bunu diyordum; ama, 1983 yılına kadar sadece yüzde 17'sinin yapılacağını hiç aklıma ge-
tirmiyordum; kaplumbağa hızı kadar bile değildi; 8 senede sadece yüzde 17'si yapılmıştı. Bu, 
Devlet Su İşlerinin kayıtlarında var. . 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, zannediyor musunuz ki, eğer, özel surette takip edilmese, 
özel surette tedbirler alınmasa, özel surette ihaleler yapılmasa, bunlar olabilir?. Mesela, Ata
türk Barajı gibi bir baraj, Türkiye'nin bir sürü misali -hepsini nazarı itibare alın- arasındadır. 
1984 yılında bu baraj için bütçeye para konmaya başlandı; ama, daha barajın gövdesine malze
me konmadı. 1984 yılında para harcanmaya başlandı ve 1989 yılında bu baraj açıldı, bugün 
santralı hazır. Bu hızda yapılmış, o büyüklükte hiçbir baraj yok dünyada. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bakınız, Boğaziçi Köprüsü 29 ayda bitirilmiştir. ' 
Şimdi herkes zanneder ki, işi müteahhit yapar. Evet, müteahhit işi yapmak için araçtır; 

ama, işi, idare yapar, tdare, işi sıkı tutar, takip ederse, gereken tedbirleri zamanında alırsa, 
ileriyi görüp ona göre davranırsa, iş ancak o zaman biter. 

Bakınız, 1984 yılında daha yeni Hükümet olduğumuz zaman, karşımızda, Erzurum'da 
70 ayrı köyde yıkılmış 3 500 tane evin problemi vardı ve 3 500 evin ekim ayı sonundan evvel 
bitirilip, o insanların kış basmadan evlere sokulması lazımdı. 

MUZAFFER DEMtR (Muş) — Varto'yu niye yapmadınız? 
İSMAİL SAFA GÎRAY (Devamla) — Varto'yu da biz yaptık. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Onlar acemi, olabilir... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) -— Bakın, çok yanlış bir şey söylediniz. Varto'yu da 

biz yaptık biliyor musunuz? Çünkü, Varto depremi ta 1966'nın işidir ve onun da deprem evle
rini biz yaptık. 

Şimdi, o 3 500 ev, 1984 yılının ekim sonunda bitti. Bununla ilgili ne proje vardı, ne ihale 
vardı, ne yer vardı; hiçbir şey yoktu. Bunların hepsi, bu söylediğim zaman içinde yapıldı. 

Sonra, Malatya depremi oldu. 50 ayrı köye dağılmış 2 100 tane ev yıkıldı. Bir yılda onları 
da bitirdik. Eğer takip eder, zamanında tedbirlerinizi alırsanız, bitirirsiniz. "Mukaveleyi yap
tım, bundan sonrası müteahhidin görevi, şartlar ne olursa olsun, imza koymuş ya, yapsın" 
derseniz, hiçbir zaman iş yaptıramazsınız. İş, sizindir, idarenindir. Eğer, Hükümet bakmazsa, 
bakan bakmazsa, o iş yatar. 
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Bizim Hükümetimiz onun gereğini yapmıştır; mesele de odur. 
. Şimdi, bu soruşturma önergesindeki tutum geçerli olursa, ben bu Sayın Hükümetin hali

ne, doğrusu acırım. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sen kendi haline acı! 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Hiç iş yapmazlar çünkü, hiç iş yapamazlar. 
Muhterem arkadaşlar, ben, her şeyden evvel bir Türk vatandaşıyım. İkincisi ben, Türkiye 

milletvekiliyim. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, yaptığınız işleri, sizin işinizdir bizim 
işimizdir, diye değerlendirmem. 

Değerli arkadaşlarım, işler zaten zordur. Şunu söylemek istiyorum: Takibi gerektirecek 
yolsuzluk varsa-, soruşturma yapılsın. Bunu biz başlangıçtan beri söylüyoruz. Sayın Genel Baş
kanımız, hem meydanlarda hem televizyonda hem de bu Mecliste bunu kaç kere ifade etti; "bu
nun konuşmasını bırakın, verin mahkemeye..." Şimdi bir sayın devlet bakanımız bu konuda 
inceleme yapıyor; bulursa, versin mahkemeye; suçlu kimse, cezasını çeksin; ama, şu yolu aç
mayınız: Hükümetleri, bürokrasiyi, eli titrek hale -ki bugün onun işaretlerini görüyoruz- getir
meyin; bugün Sayın Veli Aksoy arkadaşımızın yaptığı gibi, olayı incelemeden, ne olduğunu 
bilmeden, hatta, "fiyat tarifleri ve analizleri, neyi kapsar, neyi kapsamaz bunları bile doğru 
dürüst bilmeden, kalkıp uluorta iddialarda bulunmayın; basına böyle şeyler vermeyin. Çünkü, 
sizin, genel müdürünüz, oradaki bir mühendisiniz, çeşitli dairelerde çalışan adamlarınız, imza 
atamaz olurlar. O zaman, Türkiye zarar eder. Sizin başarısız olmanız, berkim tercihim değildir. 
Sizin başarılı olmanız, Türkiye'nin faydasına olduğu için başarılı olmanız lazım diyorum; ama, 
bu değerlendirmelerle başarılı olmanız zordur. Bir iddiayı, o işi doğru bilen, doğru incelemiş 
olan, hakikaten doğru olduğuna kesin kanaat sahibi olan birisi yapmalıdır; herkes, aklına gel
diği gibi iddiada bulunmamalıdır. Bu yolu açmayınız. Benim söylemek istediğim budur. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Söylediklerimizin hiçbirisine cevap vermediniz. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bakanlar Kurulu bu konuda tam yetkilidir; hiç kim

senin şüphesi olmasın. N 

Türkiye'de, bu işlerin dışında bedeli dövizle ödenen birtakım işlerde de fiyat farkı veril
mektedir. Bunu da öğreniniz Sayın Veli Aksoy. O kararname, onları kapsamamaktadır ve o 
dediğiniz madde de onları kapsamadığını söylemektedir. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Gümüşsüyü konusunu biraz açsanız... 

BAŞKAN—Süreniz doldu Sayın Giray. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Başkanım, hemen kesiyorum. 
Şimdi, bir de ana ulaşım planı konusu var. Bu sık sık söylendi; ben de, özellikle, Plan 

ve Bütçe Komisyonunda bütçe konuşmaları sırasında buna bir iki kere cevap verdim. 
Şimdi, bakınız, ana ulaşım planı yapılırken -siz incelediniz mi, bilmiyorum- birtakım ka

buller yapılmıştır. Yapılan kabul şöyledir: Faraza, tstanbul-Ankara arasında yılda 5 milyon yolcu 
var ve 3 milyon ton da yük var... 1) Bu yüklerin yarısı demiryolundan, yarısı karayolundan 
gitsin... Kabul... 2) Bu yolcuların da -arkadaşımızın dediği gibi- yüzde 60'ı trenle gitsin, 40'ı 
da karayolundan gitsin... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Böyle bir şey söylemedim ben; herhalde başka zaman söyledik
lerimi ifade ediyorsunuz. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Belki... Burada söylendi de... 
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Bu kabule dayanır o ana ulaşım planı; ama, Türkiye'nin, kilometrekare başına ne kadar 
yolu yar, trenle nakledilebilecek kaç ton yükü var, trenle nakledilemeyecek kaç ton yükü var; 
bunların hiçbirisinin, o ana ulaşım planında yeri yok. 

Efendim, Devlet Planlama bir ana ulaşım planı yaptı diye, ille doğru mu oldu? Sonra, 
bizimldni de yaptı... 

Muhterem arkadaşlarım, siz bunları değerlendirirken, dünyaya azıcık bakınız. Milletveki
li olarak o zaman sizinle bu konuda çok konuştuk. Ben, bu konudaki bütün istatistikleri Plan 
ve Bütçe Komisyonunda verdim; zabıtlarda hepsi var; bütün mukayeseleri de verdim. Söyle
nenler doğru değil. Biraz daha düşünmek ve biraz daha bilgi toplamak lazım. 

Bayındırlık ve İskân eski Sayın Bakanının ifade ettiği gibi, Türkiye'de yapılan bu otoyol
lar, sadece Türkiye'nin planlaması içinde de değildir, Birleşmiş Milletlerin de dahil olduğu böl
gesel bir planlama içerisindedir; bir de ona bakın. O anlaşmayı getirip burada tasdik ediyorsu
nuz, Meclisten geçtiği zaman kanunlaşıyor da, onun varlığını nasıl kabul etmiyorsunuz?! 

Bakın, biz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi geliştirdik; orada bir fikir attık ortaya; 
dedik ki, bu Karadenizi çepeçevre dolaşan bir otoyol yapalım. Bu da surdan geldi: Romanya'
ya gittik, bizim TIR'lar, Bulgaristan ile Romanya arasında kapıda bekliyorlar. Eğer taze bir 
yiyecek maddesi götürüyorsa, bozuluyor. Niye bekliyorlar diye inceledik; baktık ki, yol yok; 
Osmanlılar zamanında yapılmış eski ve tek şeritli bir köprü var, o köprüden geçmek için bekli
yorlar. 

ALt ESER (Samsun) — Demiryolları var. 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Efendim, bu konu... 

BAŞKAN — Efendim, karışmayın. Bağlayacak efendim, karışmayın. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Türkiye'nin önünde çok fazla iş var, yapmamız ge

reken çok fazla iş var. Türkiye'de bu işleri daha kolay nasıl yaparız, daha doğru nasıl yaparız; 
onların yolları üzerinde kafa yoralım. Bakanlar Kurulunun yetkisi olduğu halde, bu kararna
meyi niye çıkardı diye, aklına geldiği gibi, burada ortaya böyle boş laflar atarak vaktimizi ge
çirmeyelim. 

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Tabiî, karar Yüce Meclisindir; anıa, bu kararın, 
eski Bakanlar Kurulunun böyle bir kararı sebebiyle soruşturma açılması şeklinde tecellisi ha
linde, Türkiye'ye zarar vereceğini ifade ediyorum, bu zararı veren insanlar olmamanız lazım 
diyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Sayın eski bakanlardan söz isteyen var mı? Yok. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tutumun hakkında kısaca kısa bilgi vereyim: önergede söz konusu olan bakanların hep

sinin söz alma hakkı vardır. Arkadaşlarımız kendi durumlarını tam anlatabilsinler diye, süre 
bakımından da belli ölçüde anlayış gösterdik. Bu anlayış gösterişimiz gereksiz bir hoşgörünün 
sonucu değil, durumun iyice anlaşılması içindi. 

Şimdi 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzaları bulunan eski bakanlar ile, eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç hakkında 
Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususlarını ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
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89/14657 sayılı kararda imzaları bulunan; Devlet eski Baltanı ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer, Devlet eski Bakanı Kâmran İnan, Devlet eski Bakanı Güneş Taner, Devlet eski Bakanı 
Cemil Çiçek, Devlet eski Bakanı Işın Çelebi, Devlet eski Bakanı Mehmet Yazar, Devlet eski 
Bakanı Saffet Sert, Devlet eski Bakanı tsmet özarslan, Devlet eski Bakanı Ercüment Konuk-
man, Devlet eski Bakanı ilhan Aşkın, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Millî Sa
vunma eski Bakanı İsmail Safa Giray, tçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri eski Ba
kanı Mesut Yılmaz, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Ekrem Pakdemirli, Millî Eğitim eski Baka
nı Avni Akyol, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya, Sağlık eski Bakanı Halil 
Şıvgın, Ulaştırma eski Bakanı Cengiz Tüncer, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı LutfuIIah 
Kayalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
Şükrü Yürür, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt, Kültür eski Bakanı Namık 
Kemal Zeybek, Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm haklarında Meclis soruşturması açılmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CAVİT ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ne zaman kuruluyor Yassıada?! 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Usul hakkında söz istiyorum.. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Usulsüzlük var; söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim; oturun... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İçtüzüğümüzde bu konuda hüküm yok. Anayasa

nın geçici 6 net maddesi Meclis, çalışmalarını İçtüzük hükümlerine göre yürütür, İçtüzüğü kendi 
yapar İçtüzük yapılıncaya kadar Millet Meclisi İçtüzüğü yürürlüktedir diyor. 

Millet Meclisi İçtüzüğünde, Meclis soruşturması açılması hakkında hiçbir hüküm yoktur. 
Sadece geçmiş dönemin Birleşik Toplantı İçtüzüğünde bu husus vardır; o da geçersizdir. 

Bu hususa uygun davranmıyorsunuz. Zabıtlara geçsin bu konu efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Anayasaya tamamen aykırı hareket ediyorsunuz. 

Zabıtlara geçsin efendim. 

BAŞKAN — Geçti efendim, tutanağa geçti. 
Sizç bir örnek vereyim: Meclis İçtüzüğüne göre grup kurmak için 10 milletvekili gerekli, 

Anayasaya göre 20 milletvekili gerekli ve Anayasa hükmü uygulanıyor. 

. M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Anayasada yazılı olduğu için... 

BAŞKAN — Oturun efendim... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İçtüzüğün, Anayasaya aykırı olmayan hükümleri 

uygulanır. 
BAŞKAN — Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hakkında Meclis soruşturması açılmasını 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç hakkında Meclis soruşturması açılma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararında imzaları bulunan eski bakanlar ile eski Başba

kan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç haklarında Meclis 
soruşturması açılması kabul edilmiştir. 
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Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî parti gruplarının güçleri ora
nında verebilecekleri üye sayasının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasında her parti için 
ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi 2 aydır. 
Bu 2 aylık çalışma süresinin, komisyon üyelerinin adçekme suretiyle tespiti tarihinden baş

lamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 19 Şubat 1992 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Snaati: 19.32 

— — — — . Q— — 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Türkiye Emlak Bankasınca istanbul Bahçesehir'deyap-

ttrılan konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'tn yaztlt cevabt (7/25) 
4.1.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Emlak Bankasının İstanbul Bahçeşehir'de yaptırarak sattığı konutlarla ilgili ola
rak, ekte sunulan 11 maddelik soruların Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla 
Halil Demir 

DYP Aksaray Milletvekili 

Cevaplandırılması İstenilen Sorular 
1. Türkiye Emlak Bankasınca İstanbul Bahçeşehir de kaç adet villa yaptırılmıştır? 
2. Bu villaların satış ve tahsis esasları nelerdir? ' 
3. Villaların satışı için başlangıcından itibaren herhangi bir yayın organı veya şubeler 

kanalıyla kamuoyuna açıklama yapılmış mıdır? 
4. Villalar; eski bakanlardan Cengiz Tuncer, Güneş Taner, karısı Beyza Taner, Babası Cen

giz Taner, Genel Müdür Engin Civan'ın annesi Gülten Civan'a, Kız kardeşi Müjde Civan'a, 
erkek kardeşi Ergin Civan'a, Genel Müdür Yardımcısı Reşat Bedirhanoğlu'na, Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Kömürcüoğlu'nun babası Tevfik Kömürcüoğlu'na, Genel Müdür Yardım
cısı Ahmet Paşaoğlu'nun kardeşi Cemal Paşaoğlu'na, Can Cangır'a ve Zeynep özal'ın arka
daşı Adnan Göngör'e tahsis edilmiş midir? Yukarıda adları geçen kişilere villa tahsis edilmişse 
kaçar tanedir? 

5. 4. maddede yazılı kişilere villa tahsisi yapılmış ise, bu kişiler kendilerine tahsis edilen 
villaları tahsis tarihinden sonra üçüncü şahıslara devretmişler midir? Devretmişlerse ne kadar 
prim almışlardır? 
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6. tik etap villaların satış fiyatları ile bu günkü piyasa fiyatları arasında ne kadar fark 
vardır? 

7. Bankanın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ile di
ğer yöneticilere yapılan tahsislerde istenilen peşinat tutarı ile kalan miktara uygulanan faiz oranı 
nedir? Toplanan peşinat tutarı kâç milyon TL. dır? 

•8. Bahçeşehir konutları için bankaca müteahhide verilen avans kaç milyon TL dir? Top
lam harcama kaç milyar TL'ye ulaşmıştır? Bahçeşehir konutlarına kaynak aktarıldığı dönem
lerde bankanın ankes sıkıntısı var mıdır? Bu dönemlerde Interbank piyasasından kredi alınmış 
mıdır? Kredi alınmışsa faiz oranı yüzde kaçtır? 

9. Söz konusu villaların alımı için bankanın yönetici ve mensuplarına kredi kullandırıl
mış mıdır? Kullandırıldı ise Bankalar Kanununa uygunluğu araştırılmış mıdır? 

10. Söz konusu kredilerin geri ödeme taksitleri aylık kaç milyon TL dir? Banka mensu
bu olarak kredi kullanan kişilerin maaşları söz konusu taksitleri nasıl karşılamaktadır? 

11. Konunun soruşturularak, haksız tasarruf var ise ilgililer hakkında yasal işlem yapıl
ması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.2.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/00317 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 10.1.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/25-262/1724 sayılı yazınız. 
Aksaray Milletvekili Halil Demir'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevaplar ilişikte sunulmuştur. 
Sözkonusu cevabımızın Aksaray Milletvekili Halil Demir'e iletilmesi hususunu arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Aksaray Milletvekili Sn. Halil Demir'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Türkiye Emlak 
Bankası'nca istanbul Bahçeşehirde yaptırılan konutlarla ilgili yazılı soru önergesine cevaplar 

1. istanbul Bahçeşehir'de halen 739 adet villa ve 1 142 adet apartman dairesinin yapımı 
sürmektedir. Konut sayısı 1. etabın tamamlanmasında 851 adedi villa (bahçeli sıraevler) 3 194 
adedi apartman dairesi olmak üzere toplam 4 045 konuta, projenin diğer etapları ile birlikte 
yaklaşık 3 400 adedi bahçeli sıraev ve 11 900 adedi apartman dairesi olmak üzere yaklaşık 15 
300 konuta erişecektir. 

Aralık 91 itibariyle fizikî gerçekleşme oranı villalarda ortalama % 35, apartman dairele
rinde ortalama % 37 civarındadır, tik parti teslimatların 1992 sonu ile 1993 ilk yarısı içinde 
yapılması planlanmaktadır. 

2. Villalar ve apartman daireleri aynı esaslarla satışa sunulmaktadır. 
— Satışlarda mülkiyet, devredilmeyip proje üzerinden konut tahsis belgesi verilmektedir. 
— Tahsis belgeleri kat mülkiyetinin oluşturulması aşamasında tapu verilerek değiştirilecektir. 
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— Villaların ilk üç partisinde konutun peşin satış bedelinin asgari % 10'u, sonraki parti
lerinde asgari % 15'i oranında, apartman dairelerinde ise asgari °/o 10 oranında peşinat tahsil 
edildikten sonra tahsis belgesi verilmektedir. 

— Alıcılar konutun kalan bedelini peşin ödeyebilecekleri gibi dilerlerse azami 10 yıla ka
dar vadeli her ay faiz dahil eşit taksitlerle, ya da her yıl % 20 oranında artan aylık taksitlerle 
itfa planı olan Yuva Kredisi ile ödeyebilmektedirler. 

— Taksitler konutun teslimi ya da mülkiyet devri tapu beklenmeksizin Yuva Kredisi'nin 
açılmasından itibaren başlamaktadır. 

— Kaporanın peşinata tamamlanmasında ve Yuva Kredisi tesisinde oluşan gecikmelere 
önlem olarak aylık taksitler halen Yuva Kredisinin açılması beklenmeksizin peşinatın yatırıl
masını izleyen aydan itibaren tahsil edilmektedir. 

3. Satışların başlangıcından önce muhtelif vesilelerle Bahçeşehir'de yapılan basın men
suplarına yönelik toplantılarda ayrıntılı bilgi verilmiş, 1. parti satış başlangıcı ise 11.4.1991 gü
nü basında ilan edilerek duyurulmuştur. 

Talebin canlı hale gelmesi üzerine izleyen satış partilerinin yeni duyuru yapılmayarak Bah-
çeşehirde'ki tanıtım merkezi, istanbul Galeria içindeki Emlak Bankası Şubesi ile Pazarlama 
ve Tanıtım Ofisi ile ilgili birimlerce açıklamalar sürdürülmüştür. Eylül 1991 ayından itibaren 
apartman dairelerini de içeren ve basın ve TV yayınlarını da kapsayan reklam kampanyasına 
başlanmıştır. 

4. Adı geçen kişilerden 
— Cengiz Tuncer'e 
— Cengiz Taner'e 
—Beyza Taner'e 
— Gülter Civan'a 
— Reşat Bedirhanoğlu'na 
— Ergin Civan'a 
— Tevfık Kömürcüoğlu'na 
— Cemal Paşaoğlu'na 
— Adnan Güngör'e 
— Ayten Cangır'a (Can Çangır yakını) 

birer adet villa tahsisi yapılmış bunlardan Beyza Taner'in tahsisi ödemesini tamamlamadığı 
gerekçesi ile iptal edilmiş, Reşat Bedirhanoglu ise önce başka tip bir konut ile takas yapmış 
daha sonra tahsis hakkından feragat etmiştir. 

5. Adı geçenler arasında cevapların hazırlandığı tarihe kadar bilgimiz dahilinde bir de
vir olmamıştır. Anılan isimler dışında banka mensubu veya diğer kişiler arasında satış şartna
meleri hükümleri dahilinde devir işlemleri olmaktadır. Ek'li tabloda belirtilen partiler arasın
daki fiyat artışları nedeniyle devirlerde prim elde edilmiş olması muhtemeldir. 

Devir halinde konut tahsis belgesinin Bankamızca yenilenmesi ve yeni alıcıya yeniden kre
di tesisi sözkonusu olmakla birlikte devir eden ile devir alan arasındaki devir bedelini, dolayı
sıyla oluşan primleri izleme olanağı bulunmamaktadır. 

6. Karşılaştırmalı satış fiyatları ekte ayrıca tablolanmıştır. Villalar ilk partide satılamadı 
görüntüsü yaratmamak kastı ile her projede başlangıcında olduğu gibi asgari kâr ile fiyat-
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landırılmış, daha sonra kısa aralıklarla piyasanın nabzına göre fiyat artışları yapılmıştır. Fiyat 
gelişmeleri ekli tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

7. Tahsislerde herhangi bir ayırım yapılmaksızın tüm alıcılara tabloda belirtilen peşinat, 
faiz ve vade uygulanmıştır. Toplanan peşinat tutarı yaklaşık 53.6 Milyar liradır. 

8. Bahçeşehir konutları için yaklaşık 4 000 konutluk 1. etap inşaat sözleşmeleri uyarınca 
müteahhit firma Mesa Mesken Sanayi A.Ş.*ye 
Kasım 1989'da 15 657 450 000 
Ocak 1990'da 18 788940 000 
Nisan 1991'de 12 525 960 000 

Mesa TOPLAM 46 972 350 000 
müteahhit firma Nurol inşaat ve Ticaret A. Ş.'ye 

Kasım 1989'da 15 657 450000 
Ocak 1990'da 18 788 940 000 
Nisan 1991'de 12 525 960 000 

Nurol TOPLAM 46 972 350000 
olmak üzere toplam 93 944 700 000 TL. Banka teminat mektubu karşılığında avans ödenmiştir. 

Aralık 1991 sonu itibariyle yatırım harcamalar tutarı avanslar dahil 484 003 709 000 TL'dir. 
Banka ana faaliyet olarak çok sayıdaki geniş kapsamlı inşaat projelerini aynı anda finan

se etmektedir. Banka yıllara sari bu projelerin yatırım süresi içinde genel konjoktürden etki
lenmekte ve doğal olarak zaman zaman Interbank'tan kredi kullandığı gibi zaman zaman da 
tnterbank piyasasına kredi vermektedir, tnterbank aracılığı ile edinilen fonlar münhasıran be
lirli bir proje için alınmayıp genel likidite ihtiyacı için kullanılmaktadır. 

tnterbank maliyetinin yüksek olduğu dönemlerde maliyet artışı ve gecikme riskine rağ
men yatırım projelerinde genel program kısıtlamaları yapılmaktadır. Nitekim adı geçen proje 
ile ilgili olarak körfez krizinin olumsuz etkisinin sürdüğü dönemde çalışma programı önemli 
ölçüde kısıtlanmıştır. 

tnterbank kaynak kullanımlarında ilan edilen faiz oranları piyasa koşullarına göre çok 
değişken ve kısa sürelidir. Bu oran körfez krizi döneminde % 185 oranına kadar yükselmiş 
halen % 62 civarındadır. 

9. Yukarıda adı geçenler arasında birisi dışında (14.11.1991 tarihinde feragat etmiştir) Ban
kanın yönetici ve mensubu bulunmamaktadır. Bu itibarla Banka mensuplarının Bankalar Ka
nunu 41. maddesi hilafına kredi kullanımı söz konusu değildir. Anılan isimler dışında Bahçe-
şehir'den konut alan Bankanın çeşitli düzeydeki mensuplarına ise piyasaya uygulanan tüm malî 
ve idarî koşulları aynı kalmak üzere (geçmiş yıllarda bazı projelerde uygulanan ödemesiz süre, 
özel faiz gibi daha sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırtılan uygulamalar bu
lunmasına rağmen) Bankanın kredi kullandırmadan yaptığı satışlarda mutad borçlanma düze
ni içinde ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadan çok sınırlı sayıda konut tahsis edilmiştir. Bir 
kredi kullanımı söz konusu olmaması nedeni ile Bankalar Kanunu'na aykırı bir hal bulunma
maktadır. 
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10. Projede uygulanan kredilerin geri ödeme taksitleri ödenen peşinat ve seçilen vadeye 
göre değişmektedir. Adı geçenlere açılan yuva kredilerinin taksitleri şöyledir. 

Adı Soyadı ilk Yıl .Taksitleri Vade 

Cengiz Tuncer 8 289 000 120 ay 
Cengiz Taner 8 466 000 120 ay 
Gülter Civan 9 371 000 120 ay 
Ergin Civan 8 951 000 120 ay 
Tevfik Kömürcüoğlu 8 208 000 120 ay 
Cemal Paşaoğlu 7 917 000 120 ay 
Adnan Güngör 10 140 000 84 ay 

izleyen yıllarda aylık taksitler her yılbaşında % 20 oranında katlanarak artacaktır. 
Anılan kişilerin Banka mensubu olmamaları, kredi başvurularında kişisel kaynaklarının 

incelenmiş ve kredi açılmasına aykırı bir durumun bulunmaması nedeni ile ayrıca maaş gelir
lerinin irdelenmesi söz konusu olmaması gereken bir husustur. 

Banka mensupları için taksitlerini aile gelirlerinin bütünlüğü içinde nasıl ödeyeceklerini 
tahkik gerekmemekte olup, konutlar esasen tapu devri ile değil tahsis belgesi ile tahsis edil
mekte olduğundan ödemelerin aksaması halinde satış şartnamesine göre bu belgenin iptali müm
kün olabilmektedir. 

11. Konu ve olaylar kayıtlardaki bilgiler esas alınarak açıklanmıştır. Ancak, detaylı bir 
tetkik ve incelemeyi gerektirmektedir. Bu açıdan yapılan işlemlerin Bankayı zarara uğratıp uğ
ratmadığı ile mevzuata aykırı uygulama yapılıp yapılmadığı.hususları Genel Müdürlük Maka
mının 30.1.1992 tarihli talimatları ile Banka Teftiş Kurulu'na intikal etmiştir. 

Yapılmakta olan soruşturmanın sonucunda yasal işlem yapılmasını gerektiren herhangi 
bir tasarruf bulunması halinde ilgililer hakkında gerekli uygulama yapılacaktır. 
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BAHÇEŞEHÎR BAHÇELÎ SIRABVLER SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME 

Ev tipi 

A (Kenar) 
A (Orta) 
B (+KDV) 
C(+H3V) 
D (ÖN) 
D(Arka) 
El (ÖN) 
E2(0rta) 
E3 (Arka) 

,1 K(Orta) 
g K (İç kenar) 
^ K (Kenar) 
! G 

L 
M 

I. parti 
fiyatı 

milyon TL 

397 
358 
570 
570 
645 
582 
506 
574 
506 
523 
523 
563 
495 
616 

Satışta yok 

İL parti 
fiyatı 

milyon T L 

490 
440 
770 
770 
850. 
675 
580 
670 • 
610 
590 
590 
640 
590 
860 

Satışta yok 

, İlk partiye 
göre artış • 
oram ^ 

23 
23 
35 
35 
32 
16 
15 
17 
21 
13 
13 
14 
19 
40 

IIL parti 
fîj'Stl 

milyon TL 

540 
485 
850 

Satışta yok 
950 
740 
640 

.-.- 750 
670 
650 
650 
700 
670 
950 

Satışta yok 

Geçen partiye 
göre artış 
oram b̂ 

10 
10 
10 

12 

* w 
10 

. 1 2 
30 
10 
10 
9 
14 
10 

İlk partiye 
- g ö r e artış 

oram *!s 

36 
35 
49 

47 
27 . 
26 
31 
32 
24 
24 
24 
35 
54-

IV. part 
fiyatı 

milyon T 

Satışta y 
Satışta y 
Satışta y 
Satışta y 

. 1190 
940 
950 
850 
810 
820 
880 
900 
1040 
1240 
950 

Satışa başlangıç. 
tarihi 11.4.1991 , 6 . 5 .1991 2 6 . 5 .1991 
Satışa sunulan adet 300 _ 100 100 
Asgari peşinat oram 10 10 10 
Kredi faM oranı 36 36 . 36 
B ve C Tiplerinde Tapu aşamasında KDV ve Emlak vergileri aynca defaten ödenecektir. 
5. Parti Bahçeli Ev Satışa Sunulmadı. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
37 NCİ BİRLEŞİM 18 .2 .1992 Salı Saat : 15.00 

'• ' • • • • . - . r , . - , " ' - • • " 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• 1. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının, 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğün 
38 inci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/8, 4/9) 

' . , • - , 2 • - . - - • • • • - • -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihin
de yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda im
zaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
iskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

' - ' 3 .; 
S E Ç İM 

4 . 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

5 .— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/İ2) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkı çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 

_ H ; : : ';• V : 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet^taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14.— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme.açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) . ' ": ' 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 



S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalınmada 
Öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) \ 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

* ' • • • 

6. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

7. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önegresi (6/33) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

İL — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sofu önergesi (6/35) 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydm'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

13. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile'tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya-
sındaönemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

14."— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin İsviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) , . 
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15. — Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner'in, Ankara II ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

16. — İzmir Milletvekili Süha Tanik'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

17. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

18. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın iline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) ' 

19. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydin Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

23.' — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

24; —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazân'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gglen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/50) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

29. —izmir Milletvekili Timur Dcmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerinc öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

31. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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32. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ,(6/56) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

36. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek, ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

41. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nm yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

42. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

43. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

4 5 . — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdcmirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

46. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

47. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza'devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 
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48. — istanbul Milletvekili'Osman Ceylan'ın, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

49. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

50. -^ Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

51. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'lc ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

56. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

57. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

58. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

59. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

60. -^ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

61. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

.. 62. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

64. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 
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66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ

radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 
67. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda

ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 
68. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 
69. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul

mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

70. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

71. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

72. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

73. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me- • 
mur ye işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 

74. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, îpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

75. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başka
nının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

76. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, AdaletcBakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

77. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

78. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

79. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

80. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

81. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Simav ilçe
leri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/105) 
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82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş 
Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

83. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca 
yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/107) 

84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

85. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve 
müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

86. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın her
hangi bir kuruluşa komisyon ödeyip Ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/110) 

87. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız 
için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

88. — Afyon Milletvikili Halil ibrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili 
iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin ma
aşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

93. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

94. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu Ner
gis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/118) 

95. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetle
rinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/119) 

96. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop İline 
10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

97. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edil
diği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün -
Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara 
ve fınn işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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XI . — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 12.2.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı :T3) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

5. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

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

8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 10. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı i 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

11. —- Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı İle Ankara Milletvekili Yücel Seçki her ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 nci 
Maddesi İle Getirilen Geçici Madde 18'in Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 11.2.1992) 


