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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, thracat Rejimi Kararnamesine iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gelişen şartlar
içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'in cevabı
3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli ve çevresindeki
son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Recep Ercü
ment Konukman'ın cevabı
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TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gündemde yer
alan bütün sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/91)
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MECLİS ARAŞTIRMASI
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ÖNGÖRÜŞMELER
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1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
V. — SORULAR VE CEVAPLAR
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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Emniyet Müdürlüğünün
bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı
cevabı (7/852)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Niğde Milletvekili Doğan Baran'in, Türkiye'nin sağlık sorunlarıyla ilgili gündem dışı ko
nuşmasına Sağlık Bakanı Halil Şıvgın,
Kars Milletvekili Vedat Altun'un, laiklik ve Atatürkçülük konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Kâmran İnan,
Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı tasarısı ve Ermenistan'ın Türki
ye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Hükümet adına Dışişleri Bakanı
A. Mesut Yılmaz;
Cevap verdiler.
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin;
Anayasa,
Adalet,
Millî Savunma,
İçişleri,
Dışişleri,
Milli Eğitim,
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret,
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,
Tarım, Orman ve Köyişleri,
Sağlık ve Sosyal İşler,
Dilekçe, .
Kamu İktisadî Teşebbüsleri,
Plan ve Bütçe,
TBMM Hesaplarını İnceleme,
Komisyonları geçici başkanlıkları tezkereleri,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
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(10/36) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve
trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/53) yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edil
mediği açıklandı.
19 Ekim 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.33'te son
verildi.
Başkan
Başkanvekiİi
Aytekin Kötü
Kâtip Üye
Çanakkale
Mümin Kahraman

Kâtip Üye
Ordu
Ertuğnd Ozdemir
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekİli Aytekin Kotil
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum.
II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
Bingöl Milletvekili İlhami Binici'ye kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İhracat Rejimi Kararnamesine ilişkin gündem dışı k
nuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı
BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, İhracat Rejimi Kararnamesi konusunda
gündem dışı söz istemiştir.
Buyurunuz Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar)
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlar Kurulu, geçtiği
miz aylarda hayalî ihracata bulaşmış olan dış ticaret sermaye şirketlerini çok yakından ilgilen
diren bir kararname çıkardı. 27 Temmuz 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanarak, sessiz se
dasız yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararnamesi, ihracat kaçakçılığında ismi geçen dış ticaret
sermaye şirketlerinin sahip ve yöneticilerini yargılanmaktan kurtarmıştır.
Bilindiği gibi, hayalî ihracat yapanlar, mahkemelerce, ihracat kaçakçılığından yargılanmak
tadır. özellikle Başbakanlığın, "İhracatçıya yardımcı olun, fazla araştırmadan, beyanla yetinin"
genelgesini sınır kapılarına göndermesiyle hızlanan hayalî ihracat nedeniyle 1985 yılından bu
yana açılan çeşitli davalarda yüzlerce kişi yargıç önüne çıkarılmışsa da, bu soygunların üzerin
deki sis perdesi bir türlü dağıtalamamıştır.
Esasen, ihracat kaçakçılığı yapmaları nedeniyle tutuklananlarla yurt dışına kaçanlardan
bazıları, perde arkasındaki dış ticaret sermaye şirketleriyle holdinglerin ve bazı bürokratlarla
politikacıların piyonlarıdır. Vurgun furyasının gün ışığına çıkmasını engelleyenler, milyarların
vurulmasından asıl çıkar sağlayan, yol gösteren; politikacı, bürokrat ve işadamı üçgenidir. İşte
bu sacayağı, piyonlarla fedailerin arkasına saklanarak, ellerindeki politik ve ekonomik gücü
kullanıp İktidarı esir almıştır.
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Bu gücün altında ezilen Hükümetin hayalî ihracata yaklaşımı ise, başından beri ilginç ol
muştur; ihracat kaçakçılığının en yoğun ve ağızlarda sakız olduğu dönemlerde, bu vurgunu
önlemek yerine, her şeyi görmezden gelerek, onları özendirici davranışlar sergilemiştir; hatta,
bu olayların basında yoğun bir şekilde yer aldığı günlerde, dönemin Maliye ve Gümrük Baka
nı, sınır kapılarına, "Hayali ihracat haberlerinden tedirgin olmayın, her şey eskisi gibi devam
etsin" diye bir genelge göndererek, bu soyguna âdeta çanak tutmuştur.
Bugün dahi, ihracat kaçakçılarının sık sile basın yoluyla savurduktan tehditlerin muhata
bı Sayın Başbakan ve Hükümet olduğu halde, bunların üzerine gitmekten ısrarla kaçınmakta,
hatta korkmaktadırlar. Üstelik, bu vurgunun arkasındaki gerçek suçluları ortaya çıkarmaya
çalışan namuslu görevlileri de sindirerek, gerçeklerin öğrenilmesini kasıtlı olarak önlemekte
dirler. Hayalî ihracatçıları bir yana bırakıp bu hazine avcılarının üstüne giden devlet memurla
rını ezmeye çalışmak, cezalandırmak, bu Hükümetin hiç de gözden kaçmayan ilginç bir yanı
dır. Bu Hükümet, âdeta hayalî ihracatçıların güvenlik kalkanı halindedir.
Zaten, cezaevlerindeki bazı hayalî ihracat sanıkları da Sayın özal'a gönderdikleri mek
tuplarda, "Sadece size güveniyoruz, sizi cumhurbaşkanı görmek istiyoruz" diyerek Başbaka
na olan güvenlerini ve bağlılıklarını dile getirmişlerdir, thracat kaçakçılarının hayalleri gerçek
leşmektedir. Sayın özal, onların hayır dua ve temennileriyle Cumhurbaşkanlığı yolunda hızla
yol almaktadır. Ne yazık ki, halkın yüzde 78'i tarafından reddedilen, güvenilmez bulunan Sa
yın özal, ihracat kaçakçılarının tek umudu, güvencesi olmuştur. Anlaşılan odur ki, bu Hükü
met aradan çekilmedikçe, ihracat kaçakçılarının neden sadece özal'a güvendiklerini öğrenmek
mümkün olamayacaktır; onların önlerindeki güvenlik kalkanı kaldırılmadıkça, bu büyük vur
gunun perde arkasına ulaşmak mümkün olmayacaktır.
Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın, geçen yasama yılında, 1918 sayılı Yasada değişiklik
yaparak hayalî ihracatçıları yargıdan ve hapis cezasından kurtarmak için ne büyük çaba gös
terdiğini biliyorsunuz. Bunun için tehditlere bile başvurmuştu; ancak, tüm çabalarına karşılık
ihracat kaçakçılarına af getiren yasayı Meclisten geçirememiş, Yüce Meclisi bu art niyetine alet
edememiştir. Sayın Başbakan, kanun değişikliğiyle yapamadığını, bu kez Bakanlar Kurulu ka
rarıyla yapmıştır. 29 Temmuz 1989 günü yürürlüğe sokulan thracat Rejimi Kararnamesi, hayalîci dış ticaret sermaye şirketlerini yargının pençesinden kurtarmaktadır; artık, bu şirketler hak
kında dava açma yolları kapalıdır. Bu kararnameden sonra ihracat soygununun perde arkasına
ulaşmak mümkün değildir. Gerçek vurguncular, yargılanmadan aklandırılmışlardır. Güç odak
larından sıkça söz eden Sayın özal, ihracat vurgununun arkasındaki herkesçe bilinen güç odak
larını, bilerek ve isteyerek bu kararnamenin arkasına saklamıştır. Böylece, görülmemiş ihracat
soygunları, kiralanmış fedailerle çoğu zaman hiçbir şeyden haberi olmayan oto tamircisi, ye
dek parçacı ve hatta hamallarla rüşvetçi gümrükçülerin üzerine yıkılmıştır.
Sayın Özal'ın hayalî ihracatçılar için böylesine olağanüstü çaba göstermesinin ve onlara
kol kanat germesinin nedeni nedir? Hükümet gerçek hayalî ihracatçıların üstüne neden gitmi
yor? Neden onların tehditlerine boyun eğip hayalî ihracatçıları yakalayan, sorgulayan devlet
memurlarını cezalandırıyor?
Sayın milletvekilleri, bu soruları, gerek bu kürsüden ve gerekse soru önergeleriyle birçok
kez dile getirmemize karşılık, bugüne kadar hiçbir yanıt alamadık. Sayın özal, esrarengiz suskunluğuyla kamuoyunun kafasını karıştırmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın
Başbakan, eğer seçilirse, anlaşılan bu çok önemli ve müthiş sırrını ve yakın çevresine girebilen
herkesin kısa sürede milyarder olmasındaki gizemleri Çankaya'ya taşıyacaktır.
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Sayın özal, bu saygın göreve geldikten sonra da ihracat kaçakçılarının güvenlik kalkanı
ve onların umudu olmaya devam edecek midir? Bunu, hep birlikte, zaman içinde göreceğiz
ve yaşayacağız; ancak, Hükümetin bugüne kadarki tutumundan kaynaklanan ve ilginç söylen
tilere neden olan bu soygun furyası, yanıtlanamayan sorularıyla, giderilemeyen kuşkularıyla
kamuoyunun vicdanını sızlatmaya devam edecektir.
Hayalî ihracata başından beri hoşgörüyle bakarak ihracat soygununun gerçek yüzünün
görülmesine engel olanlar, ister Hükümet üyesi, isterse Cumhurbaşkanı adayı olsunlar, bu ba
taklığın içine saplanmış sayılacaklardır. Hayalî ihraacatçıları değil de, onları yakalayan ve sor
gulayanları cezalandıranların, öncelikle vicdanlarda aklanmaya ihtiyaçları vardır.
Bu aşamada, yanıtlanacağı umuduyla Sayın özal'a bu kürsüden sormak istiyorum : Sa
yın Başbakan, 27 Temmuzda yürürlüğe soktuğunuz İhracat Rejimi Kararnamesi üe, yargının
pençesinden çekip aldığınız hayalîci dış ticaret sermaye şirketlerinin sahip ve yöneticileriyle is
tanbul'da 13 Ağustos günü gizli bir görüşme yaptınız mı? İhracat kaçakçıları, Cumhurbaşkan
lığı seçiminde size destek sözü verdi mi? Bu destek ve yardımların yöntemlerini tartıştınız mı
ve cezaevindeki hayalîcilere, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra af sözü verdiniz mi?
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Cumhurbaşkanını Meclis mi seçecek, ihracatçılar mı seçecek?
Ne ilgisi var?
AHMET ERSİN (Devamla) — Maalesef öyle oluyor.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen.
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bazı konuların gizli kapaklı kalması
nın, genç demokrasimize de, kişilere de bir yararı olmaz; çünkü, gün olur, gerçekler tüm çıp
laklığıyla su yüzüne çıkar ve çıkacaktır. Yolsuzluğa bulaşmış olanlar, nerede olurlarsa olsun
lar, devletin en üst kademesinde de olsalar, cezalarını çekerler. "Allah'tan başka kimseye hesap
vermem" diyenler, gün olur, haksız yollardan kısa sürede ulaştıkları inanılmaz servetin altında
ezilirler.
Köşe dönücülüğün, iktidar eliyle vurgun ve talana dönüştüğü böylesi bir dönemi bir daha
yaşamamak umuduyla hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner; buyurun.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
keşke şu anda Genel Kurulda olmasaydım, keşke hatibin bu sözlerini dinlememiş olsaydım...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İstifa et, kurtul, bir daha gelme.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kendisinin, Yüce Meclisin bu kürsü
sünü, bu şekilde kırıcı, bu şekilde hiçbir istinada dayanmayan, sadece polemiklere dönük, sa
dece ve sadece Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymasından dolayı birta
kım kendi infiallerini dile getirmek maksadıyla yaptığı konuşmayı keşke duymasaydım.
AHMET ERSİN (İzmir) — Yalan mı söylediklerimiz, yalan mı?
BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyin.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demokrasimiz
de bütün uğraşımız, bütün çabamız, insanlarımıza hizmet etmek; çocuklarımıza, bizim yaşa
dığımızdan daha iyi bir Türkiye bırakmaktır; bizim başka bir gayemiz yok.
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HASAN NAMAL (Antalya) — Bir gün sen de hayalî milletvekili olacaksın.
ALÎ ŞAHÎN (Kahramanmaraş) — Bunlar boş laftır, boş...
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bizim böyle bir gayemiz olmayacağı
na göre, Yüce Mecliste andiçen sayın muhalefet milletvekillerinin, bilhassa benden evvel konu
şan sayın hatibin de başka bir düşüncesi olmaması lazım. Böyle olmasını temenni ediyoruz;
ama bakınız, size tavsiye ediyorum, bir milletvekili olarak, sayın hatibin konuşmasının bun
dan sonraki kısmını alınız, ibret olarak okuyunuz. Neden?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Penta Şirketi yetkililerini tahliye ettirmediniz mi?
BAŞKAN — Sayın Genç, oturduğunuz yerden müdahale etmeyin lütfen.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başbakan için...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz daha hangi yüzle konuşuyorsunuz burada?
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Genç, demokrasi güzel bir
şeydir...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, siz demokrasiye inanmıyorsunuz ki...
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kürsü hürriyeti vardır, Yüce Meclis
vardır. Biraz evvel çıkıp konuştunuz, şimdi sıra bende müsaade buyurun...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Penta Şirketini size misal veriyorum.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Müsaade buyurun, ben konuşayım;
biz, sizi dinledik, sizin konuşmanız sırasında, benim grubumdan bir tek kişi çıkıp laf atmadı,
konuşmacının sözünü kesmedi, sizi dinledik...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, yüzleri yok, hangi yüzle laf atacaklar?
BAŞKAN — Sayın Genç, oturduğunuz yerden lütfen müdahale etmeyiniz.
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Konuşmasa çatlar zaten, müsaade edin konuşsun.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
birtakım faraziyeler, birtakım çamurlar, hukuka dayanmayan ve herhangi bir mesnetten yok
sun birtakım iddialarla bu Meclisi bu şekilde işgal etmek yanlıştır.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Araştıralım o zaman.
AHMET ERSİN (İzmir) — \alan mı söylediklerimiz? Kendinize güveniyorsanız, araştıralım.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sizin beyanlarınıza cevap vermek müm
kün değildir. Bir şeyin doğru mu, eğri mi olduğunu söyleyebilmek için -sizler bu konuyu iyi
biliyorsunuz, dosyalamayı iyi biliyorsunuz, araştırmayı iyi biliyorsunuz- elinizde incir çekirde
ğini dolduracak bir şey olsa buraya gelir kâğıtları sallaya sallaya konuşursunuz.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Salladık da ne oldu? Tahkikat açtınız da ne oldu?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Elinizde hiçbir şey yok, elinizde hiç
bir delil yok.
BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfen...
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Elinizde hiçbir araştırma yok. Sadece
ve sadece olmayan bir bunalımı Türkiye'de yaratmak azmiyle, kafalardaki birtakım bunalım
ları kürsüye getiriyorsunuz. Bunun neresi güzel? Bunun neresi doğru? Bunun neresi bu Yüce
Meclisi ilgilendiren konu? Ben bunu sormak istiyorum.
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Arkadaş Bakanlar Kurulu kararını getirdi, sen onun üze
rine konuş.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakanlar Kurulu kararı herkes için
açıktır, gizli değildir, açık seçik yazılıdır; altında Başbakanın imzası vardır, bakanların imzası
vardır, Cumhurbaşkanının imzası vardır ve Resmî Gazetede herkesin göreceği şekilde yayım
lanmıştır. Bizim bir gizlimiz saklımız yok; neden böyle yapıyorsunuz?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Boş kararnameye bakanlarınız imza atıyor...
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, "Yargıya karışılıyor" diyorsu
nuz. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında, iktidarın ve de mu
halefetin hiçbir şekilde yargıya hükmetme yetkisi yoktur. Yargıya hükmetme yetkisi yok ise,
yargıda olanlardan dolayı kalkıp bize bu şekilde söylemeniz biraz acayip, biraz garip, hatta
biraz maksatlıdır.
AHMET ERSÎN (tzmir) — O şirketler hakkında dava açılabilir mi, açılamaz mı?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Başbakana hayalicilerin gönderdiği
mektuptan bahsediyorsunuz... Hani nerede o mektup? Getirin göreyim o mektubu, getirin şu
kürsüden gösterin o mektubu. (SHP sıralarından gürültüler)
AHMET ERSÎN (tzmir) — Başbakanın cebinde.
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Mektup Başbakanın cebindeymiş; al oku.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haa, ne yapıyorsunuz... Bazı gazete
leri okuyorsunuz, bazı gazetelerde yayınlanan haberlere inanıyorsunuz, ondan sonra arkasını
araştırma lüzumunu bile görmeden bu Yüce Meclis kürsüsüne gelip ifade buyuruyorsunuz.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kaç araştırma önergesini kabul ettiniz?
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gazeteciler, basın yalan mı söylüyor?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sizin ve bizim bu Mecliste önemli gö
revlerimiz var. Bizim nasıl iktidar olarak görevimiz varsa, muhalefet olarak sizin de göreviniz
var. Sizin göreviniz, yanlış varsa; yanlışı araştırmak, tespit etmek, ondan sonra buraya getir
mektir. Yok efendim, sağda solda okudum, biri bana dedi ki, şuradan duydum ki, o öyle söy
ledi ki deyip buraya gelmek, kusura bakmayın biraz ayıp oluyor.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gazeteciler yalan mı söylüyor?
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Araştırma önergelerine niye hayır diyorsunuz? Hangi
araştırma önergesine evet dediniz? Hem kaçacaksın araştırmadan, hem de konuşacaksın...
BAŞKAN — Lütfen konuşmacıya müdahale etmeyin arkadaşlar.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bu şekilde sizlere ve bilhassa
sayın hatibe teessüflerimi bildirdikten sonra bu konuda size bazı bilgiler sunmak istiyorum.
Hükümetimiz, ticaretin, gelişen Türkiye, hızla ilerleyen dünya koşulları içerisinde yerini
alması için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların temelleri partinin seçim beyannamesinde
ve hükümetin programlarında yer almıştır. Bu cümleden hareketle, bu değişiklikler, yeri geldi
ği zaman süratle yapılmaktadır.
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AHMET ERSİN (izmir) — Kaçakçıları da affetmek var mı?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dış ticarette, bürokrasinin azaltılma
sı, ihracatın özendirilmesi için, Hükümetimiz elinden gelen her şeyi yapmaktadır.
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Tişört de ihraç ediyor musunuz?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sistemimiz, açık sistem; hür toplum,
fikirlerin serbestçe sergilenmesi ve hiçbir şeyin gizli kapılar arkasında yapılmamasına dayan
maktadır. Maalesef, eskiden böyle değildi, yeni sistemde her şey açığa getirilmiştir, açığa geti
rilmeye de devam edilmektedir. Bu cümleden hareketle, ihracat işleminin, mahallinde, meslek
kuruluşlarınca ve mümkün mertebe tek kuruluş tarafından sonuçlandırılmasını sağlayıcı hü
kümlere genel olarak yer verilmiştir. Keza, bildiğiniz gibi, ağustos ayında çıkan 32 sayılı Karar
la, Türkiye'nin konvertibiliteye gedmesine bağlı olarak ihracatın da Türk Lirası karşılığı ser
best yapılması kabul edilmiştir ve bu şekildeki kararlar birbiri ardına düzenlenmektedir.
Eskiden üç aydan üç yıla kadar ithalat ve ihracattan men müeyyidesi mevcuttu; bunu kal
dırmışız. ihracattan men yerine, 6183 sayılı Kanuna göre, hazine zararının geri alınmasını veya
cezaî takibatı gerektirecek bir husus varsa, cumhuriyet savcılığına suç duyurusu sistemini ge
tirmişiz. Yani, adlî makamlar gidecekler, müdahale edecekler, eğer bir yanlış varsa, gereken
yapılacaktır.
Sayın hatip burada konuşurken bir yerde bütün ihracatçıları suçladı ve sanki bütün ihra
catçılar, bütün ihracat şirketleri bu olaylara karışıyor, bu olayların peşindeymiş gibi bir hava
yarattı; yanılıyorsunuz...
AHMET ERSİN (izmir) — öyle bir şey söylemedim.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — öyle demedi, Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman ben yanlış anlamışım, ten
zih ederim.
Bakınız, gelişmemiz için ihracatı artırmamız, bunu sağlamak için de her türlü imkânı ge
tirmemiz lazım. Aksi takdirde, ufak ihracatı olan bir ülkeden, bugün 12,5 milyar dolarlık ihra
catı olan bir ülkeye gelemezdiniz. Aynı zamanda ihracatçıları devamlı olarak sopayla korku
tup kenara sindirmek ve herkese, sanki suç işlemeye hazırmış gözüyle bakmak da yanlıştır.
Evet, doğrudur, bunların arasında kötü insanlar, kötü niyetli insanlar vardır, çıkacaktır,
bundan sonra da çıkacaktır; ama biri kötü, üçü kötü, beşi kötü diye herkesin kötü olduğunu
veya sistemin tamamıyla yanlış olduğunu iddia etmek yanlıştır.
Hükümetimizin bununla ilgili olarak vermiş oluduğu karar açıkça şudur : Sistemi müm
kün mertebe şeffaf ve berrak hale getirin ki, kapalı kapılar ardında bir şey dönmesin; Eğer,
buna rağmen bir şey varsa, o zaman kanun hükümleri yerine gelsin, savcılık müdahale etsin,
gümrükler müdahale etsin ve bunu yapanlara en ağır ceza verilsin.
Bununla da kalmadık. Ben size açıkça söylüyorum : Eğer sizin bildiğiniz bizim bilmediği
miz, hatta yargıya müracaat edilmiş ve yargı tarafından o veya bu nedenle reddedilmiş, sumen
altı yapılmış bir hadise varsa; Hükümet buradadır, bakanlar buradadır...
I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Altından çapanoğlu çıkıyor.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Buraya geliniz, dosyanızı getiriniz,
gösteriniz; bu görevi yerine getiremezsek, o zaman haklı olarak bu kürsüye gelir, bu şekilde
konuşur ve buna müsaade etmeyen, buna katılmayan veya bunu engelleyen hükümet hakkında
her türlü soruyu sormaya, hatta Meclis araştırması istemeye hakkınız olur.
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bu konudaki Meclis araştırması önergesini red
dettiniz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, elinizde hiçbir mesnet ol
madan yaptığınız teklifleri kabul etmek mümkün değil, kusura bakmayın.
NEGCAR TÜRKCAN (izmir) — Kabul ettiğiniz bir şey yok ki, hep ret, hep ret...
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, devam ediyorum : Hem hamadde politikasının bütünlüğünü zedelememek, hem de ihracatçıların değişik kurumlarla mu
hatap olmalarını önlemek için ihracatı Destekleme ve Fiyat istikrar Fonundan yapılan ödeme
ler daha önce Planlamaca yapılıyordu, şimdi doğrudan doğruya Hazine tarafından yapılmak
tadır. Bu, ihracata hız kazandırmak amacıyla yapılmıştır.
AHMET ERSlN (izmir) — Ben de söyledim, siz ne söylüyorsunuz?
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dış ticaret sermaye şirketlerine...
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başbakana sorduğum sorulara cevap verin.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın hatip, sizin söylediklerinize ce
vap vermeye kalksam, bütün Meclis ayağa kalkar, özür dilerim... Kusura bakmayın... Başba
kana sorduğunuz suallere de cevap vermeye dilim varmıyor. Söylediklerinizin hepsi mesnetsiz
dir, haksızdır, hatta biraz çirkindir; kusura bakmayın...
AHMET ERSİN (İzmir) — Onu Sayın Başbakana sorun da öyle söyleyin.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başbakan da sizin bu şekildeki
konuşmalarınıza cevap vermeyecek kadar seviyelidir. (SHP sıralarından gürültüler)
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ayıp ediyorsun... Çok ayıp ediyorsun. Sayın Başkan,
böyle şey olur mu? Bu ne demek? Bir bakana hiç yakışmıyor.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Bakanı temiz bir dille konuşmaya davet et
melisiniz Sayın Başkan.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dış ticaret sermaye şirketlerine ait dü
zenleme, eski rejimde mevcut değildi. Bu şirketlerin nasıl belirleneceği ve her yıl itibariyle ser
maye miktarlarının Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın tespit edilerek uygulanması yönünden
düzenlemesi konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bu şirketlerin muhatabı kuruluş
haline getirilmiştir.
Eskiden ihracatçıların ihracat belgesi yanında bazı ihraç ürünleri için ruhsatname almala
rı gerekiyordu. Ruhsatname kaldırılmıştır, ihracatta tek belge uygulaması da başlatılmıştır.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Senin seviyen ne kadar yüksekte, seviyen...
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Manipüle edilmemiş çekirdeksiz ku
ru üzüm, orijinal bağırsak vesaire gibi 25 civarında mal üzerinde kararnamelerle getirilmiş ih
raç yasağı vardı. Bunun yerine eski eserler, tiftik keçisi, hintkeneviri, tütün tohumu ve fidesi
gibi, ihraç kanunlarıyla yasaklanan maddeler dışında ihracı yasak maddeler kalmamıştır.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O seviye deniz seviyesinden ne kadar yükseklikte?
AHMET ERSİN (izmir) — Sayın Bakan, sorduklarıma cevap verin lütfen.
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) ^ Eskiden, Tarım Satış Kooperatifi Bir
liklerinin elinde bulunan destekleme ve,mal stoklarının, maliyetinin altındaki fiyatla
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ihracatına, Başbakanlıkça izin verilmekteydi. Bürokrasinin azaltılması açısından Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı, bu iş için yetkili kılınmıştır.
Yine, eskiden ihracat, serbest ihracat, lisansa, tescile ve müsaadeye bağlı ihracat olmak
üzere değişik müracaat formlarının ibrazı suretiyle dört ayrı usul ve yöntemin uygulanmasıyla
gerçekleşiyordu. Bunun yerine lisans ve tescil kaldırılmış, müsaadeye tabi mal listesi asgarî dü
zeye indirilmiş, serbest ihracat beyannameleriyle doğrudan gümrük idaresine başvurarak ihra
catın gerçekleştirilmesi yolu benimsenmiştir.
Eskiden, lisans beyannamesi, konsinye müşterek hesap tescil beyannamesi, serbest bölge
veya gümrüksüz antrepolara mal gönderilmesine dair talepname ve bunun gibileri, ihracat yö
netmeliği eki 17 form ve listede mecuttu; burada da bir değişiklik yaptık, bazı belgeleri sadeleştirdik, birleştirdik veya kaldırarak tümünün sayısını 8'e indirdik.
Sadece vergi iadesinden yararlanan ürünlerle komple tesisler, 3 yıl süreli kredili ihracata
konu olabiliyordu, diğerleri müsaade konusuydu. Kredili ihracatta 3 yıllık süre ve mal sınırla
ması kaldırılarak her malın süre sının olmaksızın kredili ihracata konu olması sağlanmıştır.
Serbest bölge veya gümrüksüz antrepolara ihracat için uluslararası uygulamalara ve ser
best bölgeler mevzuatına ters düşen, eskiden kalmış olan bir düzenleme mevcuttu. Şimdi ise,
eski hükümler kaldırılmış olup ihracat rejim ve yönetmeliğine göre basit yöntemlerle serbest
bölgeden veya gümrüksüz antrepolardan mal ihraç edilebilecektir.
Tüm geçici ihracat talepleri, bazı kuruluşlardan temin edilen belgelerin de eklenmesiyle,
müsteşarlığa gidilip sonuçlandırılıyordu. Bunun yerine, mahallinde ve daha çabuk sonuçlan
dırılmasına imkân vermek üzere maden cevherinin geçici ihracı, İstanbul Maden ve Metal İh
racatçıları Birliğine bırakılmıştır.
Ticarî olmayan bedelsiz ihracatta, turistlerin döviz ödeyerek aldıkları ve beraberinde gö
türmedikleri malları, bilahara göndertmeleri mümkün değildi; yani, dışarı çıktıktan sonra,
"Malı arkamdan gönderin" dedikleri zaman, gönderilmesine müsaade etmiyorduk. Oysa şimdi,
diğer ileri ülkelerde olduğu gibi, satıcı firma tarafından malın, PTT veya diğer yollarla alıcının
ülkesine gönderilme imkânı tanınmıştır.
Kayda, lisansa, tescile, müsaadeye bağlı ihracat ile gözetme şirketine ait altmış civarında
tebliğ mevcuttu. Takip ve tespitteki bu zorluğu kaldırmak amacıyla, müsaadeye bağlı mallara
ait tebliğler, tek liste halinde yönetmelik ekine dönüştürülmüş olup, burada da bir kısaltılma,
daraltılma getirilmiştir.
Bedelsiz ihracata ilişkin düzenleme, thracat Yönetmeliğinde yer alıyordu; bunun yerine
5 bin dolar veya muadili döviz karşılığı Türk Lirasına kadarki talepler, meslek kuruluşlarınca,
ticarî olmayan bedelsiz ihracatta ise, doğrudan gümrük idarelerine müracaatla ihracatın so
nuçlandırılması sağlanmıştır.
Aşamalı ve müsteşarlığa kadar varan müracaat uygulaması kaldırılarak, gerektiğinde da
ha kolay ve güncel değişikliklerin yapılabilmesini teminen bu düzenleme, tebliğ haline dönüş
türülmüştür.
Kredili ihracat, geçici ihracatta, lisansa ve müsaadeye bağlı malların ihracında olduğu gi
bi bazı resmî ve özel kuruluşların ön izniyle, müsteşarlığa müracaattan sonra ihracat izni alın
ması şeklinde merkeziyetçi bir sistem mevcuttu. Bunun yerine meslek kuruluşlarının, ihracatçı
birlikleri ve odaların yetkileri artırılarak ön izin uygulaması yerine; ilgili kuruluştan sonra doğ
rudan gümrüğe müracaat prensibi benimsenmiş, formaliteler aşağı indirilmiş, dolayısıyla mes
lek kuruluşlarının yetkileri artırılmıştır.
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Eski yönetmelik 5 bölüm ve 99 maddeden ibaretti, bürokrasi fazlaydı ve okuma zorluğu
da getiriyordu. Burada, müesseselere ait oldukları bölümde, tekrardan kaçınarak ve ihraç sü
releri birleştirilip, teke indirgemek suretiyle ihracat yönetmeliği, serbest ihracat, özelliği olan
ihracat ve müşterek hükümleri olmak üzere S bölüm 3'e, 99 madde 48 maddeye indirgenmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tahmin ediyorum açıklamam tatminkâr olmuştur. (SHP
sıralarından "Oldu, oldu" sesleri) Hepinize sevgi ve saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gelişen şartlar içinde Cumhurbaşkanlı
ğı seçimine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'm cevabı
BAŞKAN — "Gelişen şartlar içinde Cumhurbaşkanlığı" konusunda, Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu gündem dışı söz istemiştir.
Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (DYP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1924
Anayasası, tek parti döneminin gereği, Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığına yer vermemiş, hat
ta, parti genel başkanlığı yapmalarına da imkân tanımış idi. Bu uygulama 1960 yılına kadar
siyasî çekişmelere neden olmuş, 1961 ve 1982 Anayasaları, Cumhurbaşkanlığı kurumunu ta
rafsızlık ilkesi üzerine kurarak demokratikleşmiştir.
Sayın milletvekilleri, son otuz yılda gelişen anayasa geleneği, Cumhurbaşkanlığını en az
siyasal organ olarak düzenlemiştir. Bu uygulama, Cumhurbaşkanlığına aday gösterme safha
sından itibaren başlar. Parti gruplarında bu konuda müzakere açılması ve aday tespit edilmesi
mümkün değildir. Anayasamıza göre, ancak milletvekilleri adaylıklarını koyabilir veya aday
gösterebilirler. Yaklaşık otuz yıldır bu seçimler parti gruplarında aday tespitine veya tartışma
sına konu edilmemiş, Mecliste çözülmüştür.
Sayın milletvekilleri...
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Mecliste değil, kapalı kapılar ardında
çözülmüştür.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Lütfen...
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Dinle bakalım.
Bu dönemde ise, Sayın Turgut özal Anayasanın hükümlerini ve geleneğini hoyratça çiğ
nemiştir. önce, Anavatan Partisi Meclis Grubunda "anket" adı altında örtülü aday tespiti ya
pılmıştır. Anketi, Partinin Genel Başkanı ve Başbakan, bütün grup üyelerine yazılı kâğıt dağı
tarak yapmıştır...
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Hani istifa edecektin?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Sabredersen ona da geleceğim canım.
Bu kâğıtta yer alan birinci soru şudur: "Cumhurbaşkanı adayı olmamı tasvip eder misi
niz?" Bu aslında bir anket değil, gizli oylamadır; çünkü anket, sondaj usulü ile belli bir kesim
üzerinde eğilim yoklaması işlemidir. Sayın Turgut özal ise grubunun üyelerine bu kâğıdı dağı
tarak karar oluşturmuştur. Bu kararın "anket" adı altında alınması ve tasnifinin Sayın özal
tarafından gerçekleştirilmesi, işin niteliğini değiştiremez.
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Sayın milletvekilleri, amacın Anayasanın yasağından kaçmak için yasaya karşı hile oldu
ğu açık seçiktir. Üstelik ANAP Grubunun çoğunluğu son turda bir Cumhurbaşkanı seçmeye
yeterlidir. Sayın Turgut özal, bu oylama ile kendini Cumhurbaşkanı tayin ettirmek istemekte
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçim bir formalite ve grup kararının tescili
biçiminde gelişecektir. Sayın llırgut özal, televizyondan naklen yayınlanan konuşmasında, Parti
Grubunun yüzde 95'inin isteği doğrultusunda aday olduğunu açıkça ilan etmiştir, öyleyse, Parti
Grubunun adayı olarak seçilmiştir. Kendisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti genel baş
kanlarının ve partilerin uzlaşmasının Anayasaya aykırılık teşkil edeceğini ifade etmiş; uzlaşma
isteklerini bu gerekçe ile geri çevirmişti. Oysa Sayın özal, Partisinin Genel Başkanlığı ve Baş
bakanlık otoritesini kullanarak Grubu ile bir uzlaşma karan almış; Meclis Genel Kurulu dışın
da bir oldu bitti sonucu Cumhurbaşkanı seçilmek üzeredir...
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Gel de Meclise engelle gücün yetiyorsa?
BAŞKAN — Lütfen, konuşmacıya müdahale etmeyiniz. Lütfen...
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu seçim, grup
disiplin ve parti dayanışması içinde yapılmış olacaktır. Bir partinin grubunun ortak iradesi so
nucu ortaya çıkan adayın, Anayasanın anladığı ve tarif ettiği seçim usulüne aykırı olduğu tar
tışmasızdır. Bu sonuç, yeni Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin serbest iradesiyle seçilmesini
önlemiş, tarafsızlık ilkesine aykırı düşmüştür. Bu yol açık kalırsa, parti genel başkanlarının,
Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örtülü grup kararları alması olağan hale
gelecektir. Anayasanın hükümlerini, böylece göz ardı edebilecek, cumhuriyet yönetimi, taraf
sız bir siyasal kurum olarak kalamayacaktır. Üstelik, Sayın Turgut özal, altı yıl Başbakanlık
sorumluluğu yüklenmiş, Anavatan Partisi Genel Başkanlığını yürütmüştür. Hakkında siyasî,
cezaî ve malî sorumluluktan gerektiren ciddî iddialar, yayınlar ve Meclis araştırma önergeleri
vardır. Bunlann hesaplan bir yana, cevapları bile verilememiştir.
Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, tam sorumsuzluk imtiyazlanyla donatılmış yüce
bir görev yeridir. Hakkındaki ithamlardan arınmamış bir Başbakanın Cumhurbaşkanı seçil
mesi, Anayasanın ruhuna, sistemin işlerliğine, Cumhurbaşkanlığının saygınlığına aykırıdır.
Sayın milletvekilleri, haksız emre itaatin oybirliğiyle olması gerektiğini düşünün kişilerin,
demokrasiden bahsetmesini hazmetmek çok zordur. Kendisinden ayn düşünenlere karşı taham
mülsüzlüğü had safhaya varmış kişinin, arkasında halk desteği olmadan devletin başına geç
mesi ise, düpedüz millî irade gasbıdır. Yüzde 15 oy ile Çankaya işgal edilmek istenmektedir.
Grubunun karannı ankete dönüştürüp, adaylığa soyunmasına herkes kayıtsız şartsız uyacak
fikri, ancak padişahlık, halifelik döneminin kapıkulluğu anlayışı içinde mümkün olabilir.
Muhterem milletvekilleri, biz kimsenin kulu değiliz, milletin vekilleriyiz, onun için biz
den kayıtsız şartsız itaat beklemek hakkını siz nereden buluyorsunuz? Çankaya komedyasında
figüran olmamızı da bekleyemezsiniz bizlerden. Cülus merasimi biçiminde aylardır bütün ke
simlere, bütün sektörlere bol keseden dağıttığınızı zannettiğiniz paralarla, arsa ve konut vaat
leriyle orada rahat oturabileceğinizi zannetmek, hayalden başka bir şey değildir. Er geç seçim
olacak, rejim kurtarılacaktır. Seçimi zorlaştırmak ise, rejimi tıkar; bunu aklınızdan çıkarmayın.
Muhterem milletvekilleri, aslına baksanız, rejim, kaideler manzumesidir..Eğer, kaideler
iyi vazedilmişse ve kaideler işliyorsa, rejim, sorununu çözer. O ülkenin vatandaşlarının kara
sında zaman zaman birtakım sorular, istifhamlar veya sorunlar olmaz.
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Muhterem milletvekilleri, malumlarınız olduğu veçhile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
üstünlüğü, milleti temsil etmek gücünden ve yetkisinden kaynaklanmaktadır. Yüce milletimiz,
bu yetkiyi geri almasına rağmen, hiçbir şey olmamış gibi davranışın, hiçbir demokratik izahı
yoktur. Üstelik, Cumhurbaşkanı adaylığının bu şekilde tasdike sunulması da, demokratik ül
kelerin hiçbirinde görülmeyecek bir uygulamadır.
Muhterem milletvekilleri, sonuç olarak sizlere soruyorum : Arkanızda genel oy kalmamış,
döneminin başarısızlığını giderecek gücü tükenmiş, siyasî hayatta geleceğini yitirmiş, milletve
kili olması dahi zorlaşmış olan Sayın Başbakan, bizim Cumhurbaşkanımız nasıl olacaktır?
Parlamentoda temsil edilen parti gruplarının, seçimine iştirak etmediği ve seçimini meşru
bulmadığı, kişiliğine saygı duymadığı bir Cumhurbaşkanı, milletin birlik ve beraberliğini nasıl
temsil edecektir? Bu şekliyle, Sayın Cumhurbaşkanı, güven ve saygıyı nasıl sağlayacaktır; sağ
layamayacağına göre de ne olacaktır?
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Ne biliyorsun?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Görünen köy kılavuz ister mi?
ADNAN YILDIZ (istanbul) — Sen istifa ediyor musun?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Bekle kardeşim, bitirelim konuşma
mızı; acelen ne? (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin
Sayın Sökmenoğlu, süreniz dolmuştur.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin, Sayın özal'ı, ANAP Grubunun Meclisteki çoğunluk oylarıyla Cumhurbaş
kanı seçmesini önlemek, şimdi bizlerin, milletin temsilcilerinin bir görevidir. Bu oylamaya, bir
milletvekili olarak milletin arzusu istikametinde katılmayacağız. Millet, vekaletini geri aldığı
halde, Anavatan'ın kendi kendine Cumhurbaşkanı seçmesi karşısında, bu mukaddes çatı altın
da yapılacak bir şey kalmamaktadır. Seçime katılmadığıma göre de, milletimize verdiğim şeref
sözünü, Mecliste yaptığım yeminin gereğini yerine getirmek için geriye bir tek şey kalıyor, o
da milletvekilliğinden istifadır. (ANAP sıralarından gürültüler)
İSMET OKTAY (Eskişehir) — Ver, ver...
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Bu istifayı, şahsen şerefli bir görev
sayıyorum sayın milletvekili.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasa, demokrasiye ve genel ahlaka aykırı yapılan
seçimi milletle beraber kınıyorum. Milletin bana verdiği kutsal emanetle göreve devamı bu şartlar
içinde maalesef içime sindiremiyorum. Onun için, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığına seçil
mesi halinde, millet sinesine, yani sinei millete dönmek için, milletle beraber, gerçek demokra
siyi gerçekleştirmek için milletvekilliğinden istifa edeceğimin ifadesiyle, Yüce Meclise arzı ve
da ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar söz istemiştir. Buyurun Sayın Yazar.
(ANAP sıralarından alkışlar)
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Doğru Yol Partisi Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun gündem dışı konuşmasına
istinaden, görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri, Türkiye, Anayasanın emrettiği kurallar içinde bir Cumhurbaşkanı
seçmek durumundadır. Bu görevi bu Yüce Meclis yapacaktır. Anayasa bunun şartlarını ve usul
lerini açıkça belirlemiştir. Bu görevi, gizli oy ilkesi getirerek, siz sayın milletvekillerinin yüce
vicdanlarına bırakmıştır. Oyun rengi ne olursa olsun, milletvekillerinin kanaatlerine saygılı ol
mamız gerekir. Anayasadaki şartları taşıyan herkesin aday olma hakkına saygılı davranmak,
demokrasi inancının vazgeçilmez bir şartıdır. Adayı beğenmeyebilirsiniz; ancak "Neden aday
oldun?" diye suçlayamazsınız. Yapılacak iş ya bizzat aday olmak veya başka adaylara oy ver
mektir. Kendi tercihinize uygun aday bulmak için Anayasanın hükümlerini erteleyemezsiniz
ve yeni kurallar getiremezsiniz. Adaya göre yasaları yorumlayamaz, yok farz edemezsiniz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasaları yaparken meşru; muhalefet ve iktidar milletvekil
leri olarak Mecliste yetki kullanırken meşru, Başkanını seçerken meşru, Parlamenter denetim
yaparken meşru; ama, Cumhurbaşkanı seçiminde görev yaparken gayri meşru olamaz. (ANAP
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu Meclis yetkisini milletvekili genel seçimlerinden al
mıştır, mahallî idare seçimlerinden değil. Her çeşit seçimin belli bir süre için yetki verdiği bir
merci veya bir kurul vardır. Bu Meclis, 1987 genel seçimleriyle milletten yetkiyi 1992'ye kadar
almıştır.
VEFA TANIR (Konya) — 3 partiyle beraber.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet
Meclisi hem yetkili ve hem de görevlidir.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Eskiden böyle konuşmuyordun ama.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ne Türkiye'de ve ne de başka ülke
lerde mahallî idareler seçimlerinde alınan siyasî parti oyları, parlamentoların yetkilerini sınır
layıcı veya kaldırıcı nitelikte değildir. Nitekim, Anayasanın mahallî idareler seçimiyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi seçimlerini ayrı tarihlerde tespit ederek, birinin seçim sonuçlarından di
ğerinin etkilenmemesi gereğini esas aldığı açıktır. Hele, milletvekillerinin tek tek yetkili olduğu
ve gizli oyla vicdanî kanaate uyma imkânının getirildiği bir Cumhurbaşkanlığı seçimini, mes
netsiz veya hatalı bir görev yapma olarak ilan etmek; ne hukuk devletinin, ne de demokrasi
fikrinin hazmedeceği bir davranış olamaz. Kurallar, parti menfaatlarına göre iyi veya kötü di
ye nitelendirilemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin anayasal tercih ve dayanaklarını değiştirmek
istiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya milletten bu yetkiyi eğer alabilirseniz, ala
bileceğiniz güne kadar beklemek zorundasınız.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Haydi gidelim.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hukukun üstünlüğüne saygılı olan
ların böylesine ciddî bir memleket sorununun çözümünde, tek tek, Anayasaca kendilerine ve
rilen görevleri yapmasını beklemek milletin hakkıdır. Bu görevden, hiçbir milletvekili kaçamaz.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sanki millete saygınız varmış gibi konuşuyorsun.
BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfen...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Milletvekili olduğu sürece, Yüce
Meclis dışında çözüm arayamaz; istifa etme, tabiî bir haktır, ona saygı duyarım. Burada bu
lunmanın, milletin vekili olarak onu burada temsil etmenin getirdiği haklar kadar, sorumlu
lukları da olduğuna inanıyorum. Yüce Meclisin bu tarihî sorumluluğu yüce vicdanlarda en
iyi şekilde oluşturacağına inancımı ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından,
"Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
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3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri IH ve çevresindeki son gelişmelere
gündem dtst konuşması ve Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'tn cevabı
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, son olarak, Hakkâri ve çevresindeki son gelişmelerle
ilgili olarak Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Keskin.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hakkâri tli, ola
ğanüstü hal uygulaması kapsamı içinde olan bir ilimizdir. 1979 yılından 19 Temmuz 1987 tari
hine kadar sıkıyönetim uygulanan ilimiz, o tarihten bu yana da olağanüstü hal uygulamasını
yaşıyor.
Ülkenin en çok geri kalmış, geri bıraktırılmış illerinin başında yer almaktadır. Devlete ait
bir tek fabrikanın bHe bulunmadığı tek il olma özelliğini hâlâ korumaktadır. HtSAŞ isimli şir
ketin kurduğu yün iplik fabrikasında 20 personel çalışmakta ve bunlar da komşu illerden gel
miş bulunmaktadır. Okuryazar oranı, okullaşma, sağlık hizmetleri, yol, su ve bunun gibi alt
yapı yatırımları, millî gelirden aldığı pay gibi alanlarda da ülke ortalamasının çok altında bu
lunmaktadır. İşsizlik oranı, Türkiye ortalamasının kat kat üstündedir.
Sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların çözümsüzlüğe terk edildiği bu ilimizde, özellikle
1980'den bu yana keyfî uygulamalar, baskılar, insan hakları ihlalleri, haksız uygulamalar had
safhaya varmıştır. Hakkâri'deki halkın huzursuzluğu tarif edilemez boyutlardadır. Son nüfus
sayımına göre, 182 bin nüfusu olan ilde, 40 binin üzerinde insanın büyük çoğunluğu baskı,
zulüm ve haksız uygulamalardan dolayı göç etmiştir. Halkın bir bölümünün, ülkenin genelin
de de farklı uygulamalar yoktur düşüncesine kapılarak Irak ve İran devletlerine sığınması, oralara
gitmesi onur kırıcıdır, utanç vericidir.
Sosyal hukuk devleti anlayışıyla yönettiğimizi iddia ettiğimiz ülkemizde, vatandaşların,
sorunlarını anlatacak, sıkıntılarını iletecek makam ya da yetkili bulamayız düşüncesiyle çö
zümsüzlüğe itilmeleri dolayısıyla komşu devletlere sığınma ihtiyacını duymalarından üzüntü
duymamak mümkün değildir. Hakkâri'nin Uludere İlçesine bağlı Taşdelen Köyü, Yüksekova
İlçesinin Dilekli Köyü ve Uludere merkezinden çok sayıda aile, güvenlik güçlerinin baskıları
na, keyfî uygulamalarına dayanamayarak Irak'a göç etmişlerdir.
Değerli milletvekilleri, Hakkâri halkı, keyfî uygulamalardan, baskılardan Hakkâri'yi bo
şaltmak üzeredir. Her gün yüzlerce aile, Van, Mersin, Antalya ve Adana gibi illere göç etmektedir.
Geçim kaynağı hayvancılık olan ilde, hayvan alımı yapan kombina olmadığından, köylü
hayvanını elden çıkarma çabası içindedir. Hayvanım satabilen köylü, evini, toprağını terk ede
rek Hakkâri'yi boşaltmaktadır. Bu nedenle, Hakkâri'de etin kilosu 3 bin ilâ 3 500 Türk Lirası
arasında bir fiyatla satılmaktadır. Enflasyon oranının yüzde 100'ün üzerinde bulunduğu Türki
ye'de, Hakkâri gibi geri kalmış ve ülkenin en uzak kenti olan bir yerde etin kilosunun 3 bin
liraya satılması düşündürücü olmalıdır.
Geri kalmışlık, yoksulluk ve işsizlik çemberi içinde güç koşullarda bile evini barkını, top
rağını terk etmeyen Hakkârili, onurunu kurtarmak, haksızlık ve baskılardan kurtulmak için,
ata, baba yadigârı toprağını terk etmek durumunda kalmıştır. İhbarcılık yapmadı diye, silah
almadı diye, köy koruculuğunu kabul etmedi diye yurdundan, toprağından edilen insanların
diyarına dönüştürüldü Hakkâri.
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Değerli milletvekilleri, yukarıdaki uygulamalardan somut örnekler vermek istiyorum : Uludere tlçesi Akduman Köyü, oldukça kalabalık bir köy; 1500'ün üzerinde nüfusu vardır. Köyün
geçen yıl 4 öğretmeni vardı; bu yıl, öğretmensiz okullara da öğretmen tayini gerekirken, 4 öğ
retmeni alındı başka köylere verildi. Gerekçe olarak da, "Köyünüzden PKK'ya katılan var"
ya da "PKK'lılar köyünüze geliyor" denilmiş ve gösterilmiştir. Bu uygulamanın mantıksal izahını
yapmak mümkün müdür? Bu anlayışla mı terör olayları önlenecek ya da önleyeceksiniz?
Hilâl Kasabası, belediye örgütü bulunan bir yerleşim merkezi ve Hakkâri tli Uludere ilçe
sine bağlıdır. Bu kasabanın 45 köy korucusu vardı; zorla korucu yapılmışlardı; iki yönlü baskı
ya maruz kalınca köy koruculuğundan istifa ettiklerine ilişkin dilekçe vermişlerdir, "istifa ettiler"
diye dokuz gün göz altında kalmışlar ve daha önce çalıştıkları aylar için kendilerine verilen
aylıklar geri istenmiştir. Günlerce hakaret ve baskıya maruz kalan bu insanlar, köyü en kısa
zamanda terk etme koşuluyla serbest bırakılmışlardır.
Sayın milletvekilleri, 25.9.1989 tarihinde Hakkâri-Çukurca ilçesinde bir "Huzur toplantısı"
yapılmıştır. Bu toplantıya Çukurca tlçesi köy muhtarları, aşiret ileri gelenleri çağırılmışlardır.
Toplantı, yatılı bölge okulunda düzenlenmiş; Hakkâri Valisi, Tugay Komutam, müftü,
emniyet müdürü, alay komutanı ve bunun gibi yerel kamu görevlilerinin düzenlediği top
lantıda yapılan konuşmalar gerçekten endişe vericidir, tüyler ürperticidir. Halka, silahlanma
ları, silah almaları, köy koruculuğunu kabul etmeleri telkin ve tehditlerle duyurulmuştur. Top
lantıda bir kamu görevlisinin kullandığı ifadeler aynen şöyledir : "Sizi son kez uyarıyorum;
silahlanın. Size bir hafta mühlet veriyorum; silah alıp koruculuğu kabul etmezseniz, sizi PKK
yandaşı olarak değerlendireceğiz. Buna göre tavrınızı belirleyin." Aynı kamu görevlisi, "silah
lanmadıkları takdirde Irak'taki olayların benzerleriyle karşılaşabilecekleri" uyarısında da bu
lunmuştur. "Huzur" adı altında yapılan toplantı, gerçek anlamda, bir huzursuzluk toplantısı
na dönüşmüştür. Bu mantıkla, anarşik olayların önüne geçilmesinin mümkün olmadığı görül
mektedir.
Hani, köy koruculuğu ihtiyarî idi. Hani, Anayasada angarya yasağı vardı.
Hükümet adına konuşmamı yanıtlayacak sayın bakan, köy koruculuğunun ihtiyarî oldu
ğunu söyleyecektir; ama, ben huzurunuzda Sayın İçişleri Bakanına şu öneride bulunuyorum :
Eğer gerçekten, olağanüstü hal uygulanan illerde köy koruculuğunun ihtiyarî olduğunu iddia
ediyorlarsa, buyursunlar, birlikte bölgeye gidelim, Hakkâri ilinden zorla köy korucusu yapıl
mış yüzlerce insanla görüştüreyim ve konuşturayım kendilerini.
Değerli milletvekilleri, 4.10.1989 günü bu kürsüden konuşan Sayın içişleri Bakanı, "Ola
ğanüstü hal uygulanan illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmemiştir" demişti. Ge
ce dışarı çıkma yasağı uygulanan yüzlerce yerleşim merkezi göstereyim. Sayın Bakanla Ulude
re* nin bir köyüne gidelim, karanlık bassın, dışarı çıkalım, güvenlik güçlerinin yaylım ateşiyle
karşılaşır mıyız; birlikte görür, birlikte yaşarız.
Geçtiğimiz hafta basında okuduk : Yüksekovanın Yeşiltaş Köyüne keşfe giden sulh hukuk
hâkimi ve beraberindeki heyet, kimlik ibraz etmelerine rağmen, görevli üsteğmen tarafından,
onurlarıyla oynanacak biçimde aranmışlardır. Görevli yargı mensupları bile, kimlik ibraz et
melerine rağmen, göz altına alınmış, onurlarıyla oynanmıştır. Vatandaşın içinde bulunduğu
sıkıntıları düşünelim değerli arkadaşlarım.
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Değerli milletvekilleri, özellikle son aylarda, Yoncalı, Hakkâri-Beytüşşebap, HakkâriÇukurca'da yaşanan olaylardan, bölgede endişe verici gelişmelerin olduğu, keyfî uygulamala
rın son raddeye geldiği, halkın hızla ilden göç ettiği, kalan vatandaşlarla devlet arasında ya
bancılaşmanın hızla büyüdüğü görülmektedir. Bunun, bölge insanı için olduğu kadar, ülke açı
sından da endişe verici olduğu açıktır. Hakkâri boşalıyor. Göç eden bu insanlar, birkısım so
runlarını, gittikleri yerlere de beraberlerinde götürüyorlar. Devlet olarak, bunların sıkıntıları
na, bunlann acılarına çözüm bulunmalıdır.
Devlet-vatantaş yabancılaşması, Sayın Bakanın iddialarının aksine, hızla büyümektedir.
Sayın milletvekilleri, sözünü ettiğim keyfî uygulamalar, haksızlıklar ve baskılara son ve
rilmediği takdirde, birkaç yıl içinde, Hakkâri'de yalnızca kamu görevlilerinin kalacağını, Hak
kâri'nin, Hakkâri halkı tarafından, boşaltılabileceğini burada ifade etmek isterim.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin.
Gündem dışı konuşmaya, Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman cevap vereceklerdir.
Buyurun Sayın Konukman.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok
değerli milletvekilleri; Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ve çevresindeki son
olaylarla ilgili olarak yaptığı gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere hu
zurunuza geldim.
Hepinizin bildiği gibi, devlet, Güneydoğuda ve Hakkâri'de, bir grup terörist ve eşkiya ile
devamlı mücadele halindedir. Bu mücadele, partiler üstü bir anlayışla değerlendirilmelidir ve
burada sağduyu sahibi herkesin, devlet güvenlik güçlerinin yanında olması gerekmektedir. Devlet,
hiçbir vatandaşına farkk muamele yapmamaktadır.
17 Eylül 1989 tarihinden, 18 Ekim 1989 tarihine kadar, aşağı yukarı bir aylık dönem içeri
sinde, Hakkâri ve çevresinde 20 olay meydana gelmiştir. Bunların dökümü şöyledir :
Bunların, 11 tanesi saldırı, 8 tanesi çatışmadır ve 1 adet de pusu olayı vardır. Bu olaylarda
4'ü ölü ve l'i yaralı olmak üzere, 14 terörist ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizden de, şehit
olmuş 4 elemanımız mevcuttur. 1 sivil ve 1 korucu vatandaşımız, bu arada hayatlarını kaybet
mişlerdir; 4 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız da yaralanmış bulunmaktadır. Ayrıca,
35 adet sivil vatandaşımız eşkiya tarafından kaçırılmıştır; bunların 15 tanesi tekrar geriye dön
müştür.
Yukarıdaki tablo karşısında, devlet ve onun güvenlik görevlileri, ellerini kollarını bağlaya
rak oturamazlardı. Devlet, bu bölgede eşkiya ile mücadeleye kararlıdır; bunun için de, elinden
gelen bütün gayreti göstermektedir. Bölge halkı da, bu konuda, güvenlik güçlerimize yardımcı
olmaktadır ve eşkiya ile mücadelede kararlılık göstermektedir.
Hakkâri'de, güvenlik güçlerinin canı pahasına verdiği bu fedekârca gayretleri alkışlamak
gerekirken, eleştirmek, herhalde pek hakkaniyeti icap eden bir durum değildir.
Hakkâri'de güvenlik ve öğretmen yokluğu nedeniyle açılamayan okullarımız, bugünlerde
tayin edilen öğrtemenler sebebiyle açılmaya başlamıştır. Hakkâri ve çevresinde, halkın güven
lik ve huzuru için devlet yetkililerince yapılan toplantılarda da, fevkalade yararlı neticeler alın
maktadır.
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Hakkâri'ye yapılan 1989 yılı yatırımları küçümsenemeyecek kadar büyüktür. 1989 sene
sinde 200 milyar liralık yatırım yapılmıştır ve sadece bu bölgeden alman vergi ise yılda 1 mil
yardır. Aradaki 200 milyar liralık yatırım ile alınan 1 milyar liralık vergiyi dikkatlerinize su
nuyorum.
Hakkâri'den İran ve Irak'a göç eden -kayıtlarımıza göre- hiç kimse yoktur. Uludere ve
Yüksekova'dan göç edenlerin, militanların korkusuyla il merkezine geldikleri bilinmektedir.
Yine zorla korucu olan kimse de yoktur. Bilakis vatandaş, arzu ve istekleri doğrultusunda bu
koruculuk müessesine süratle sarılmaktadır.
Gerek Hakkâri'de ve gerekse Güneydoğu'da huzur ve güvenin sağlanması yanında, biraz
evvel ifade ettiğimiz gibi yatırımlar ve ekonomik kalkınmaya da, Hükümetimiz çok büyük bir
önem vermektedir. Son aylarda güvenlik güçleri, adı geçen bölgede, vatan haini eşkıya ile mü
cadelede çok olumlu sonuçlar almaktadırlar ve bu olumlu gelişmeler bu yöredeki eşkıyanın
kökünün kazınması noktasına varmıştır.
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündeme geçiyoruz.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gündemde yer alan bütün sözlü sor
rım geri aldığına ilişkin önergesi (4/91)
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasal hakkım olan denetim görevini yerine getirebilmek üzere, bugüne kadar vermiş
olduğum, gündemde bulunan sözlü soru önergelerime, Sayın Bakanların aynı hassasiyeti gös
termemeleri ve denetim görevimi engelleyici bir tutum içinde bulunmaları nedeniyle, tümünün
tarafıma iadesini saygıyla arz ederim.
19.10.1989
Murat Sökmenoğlu
Hatay
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkakdaşvun, müteahhitlik sektörünün sorun
konusunda genel görüşme açûmasına ilişkin önergesi (8/10)
BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sektörü
nün sorunları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
önergeyi tekrar okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde müteahhitlik müessesesinin geçmişine baktığımızda 45 yıllık bir maziye sahip
olduğunu görmekteyiz. Demokratik düzene geçişle beraber, imar hizmetlerinde de gözle görü
lür bir kıpırdanma başlamış ve böylece müteahhitlik hizmetleri ihtiyaç haline gelmiştir. An
cak, 1945 Mi yıllarda ülkemizde yetişmiş eleman kıtlığı dolayısıyla işler genelde yabancılara iha
le edilmiş, bu mesleğe yatkın Türk işadamları da onların taşeronluğunu veya işçiliğini yapmakla
işe başlamıştır. Geçen zaman içerisinde, gerek teknik bilgi, gerek tecrübe, gerekse becerileriyle
kendinden bahsedilen Türk müteahhitlik sektörü oluşmuştur. 1970'li yıllarda da Türk müte
ahhitleri ülkemiz sınırlarını aşarak Asya'da, Afrika'da büyük ihaleler üstlenmiş ve yaptıkları
hizmetlerle yurt dışında ilgi ve alaka görmüşlerdir. Ülkemizin tanıtılması yanında işçi istihda
mı ve malzeme ihracını sağlamış, milyonlarca dolar döviz girdisi temin etmişlerdir. Otomotiv
sanayii ile beraber, Türk ekonomisinin lokomotifi haline gelmiş ve bu haliyle de bağlı sanayi
nin itici gücü olmuştur.
Müteahhitlerimiz, diğer sanayi kuruluşları gibi, devlete en çok vergi ödeyen müesseseler
oluşturmuşlar ve çoğu zaman da vergi rekortmenleri çıkarmışlardır. Diğer sanayi kuruluşları
nın aksine, memleketin en ücra köşelerine gitmiş ve oraların yolunu, suyunu, imarını gerçek
leştirmişlerdir. Bugün için, gerek ülke dışındaki büyük projeleri ve yatırımları yapabilecek tek
nik bilgi ve beceriye sahip hale gelmişler, gerekse yurt içindeki hatırı sayılır projelerin tatbika
tını gerçekleştirerek ülke kaynaklarının dışarıya döviz olarak gitmesine mani olmuşlardır.
Müteahhitlerimizin ülkemize yaptıkları bu hizmetler karşısında yöneticilerimiz de onlara
layık olduğu kıymeti vermiş ve son yıllara kadar müteahhitleri sahipsiz bırakmamışlardır. Çünkü,
yaptıkları hizmetin yurt dışından satın alınması halinde çok çok daha pahalıya mal olacağını
ve bunun ise kaynak israfı olacağını görmüşlerdir. Fiyatların sabit tutulması nedeniyle, hem
imar hizmetleri seri bir şekilde yürütülmüş, hem de bu güvenceli ortamda, Türk müteahhitlik
sektörü bugünkü iskeletini meydana getirmiştir, özellikle 1980'li yıllardan sonra azan enflas
yon karşısında, müteahhitlik sektörü, âdeta kaderine terk edilmiştir, öte yandan, gerek bilgi,
gerek beceri ve gerekse imkân bakımından Türk müteahhitlerinin yapabileceği yurt içindeki
birçok ihale, yabancılara verilmekle kaynak israfı yaratılmıştır.
Hükümetin uygulamış olduğu bozuk ekonomik politika neticesi, inşaat malzemelerine ayda
bir zam gelir olmuş, inşaat malzemelerindeki yıllık fiyat artışları yüzde 100'leri aşmıştır. Sabit
fiyatlarla ihale almış müteahhitlere, fiyat farkı kararnameleriyle, gerçek durum karşısında ko
mik sayılabilecek fiyat artışları reva görülmüştür. Bu yetmiyormuş gibi, olmayan kârdan çeşit
li namlar altında yeni vergiler alınmıştır.
Ayrıca, devlet, müteahhitleri büyük bir haksızlığa maruz bırakmaktadır. Şöyleki:
Tahakkuk etmiş olan vergisini herhangi bir sebeple ödeyemeyen müteahhitlerden bir yıl
sonunda yüzde 75 gecikme faizi alırken, müteahhitler istihkak alacaklarını alamamaktadır. Bu
gün, müteahhitlerin devletten 1,5 trilyon civarında alacağı vardır ve bu alacaklarına hiçbir faiz
ödenmemektedir. Bu çok büyük bir haksızlıktır.
Müteahhitler bugün, kendi odalarını kurma haklarına layık görülmemişlerdir. Şartname
lerde tek taraflı büyük haksızlıklar vardır, önemli olan, müteahhitlerin savunulmasından öte
ye, ülkenin ihtiyacı olan bu sektörün gelişmesinin ve yaptığı hizmetlerin durdurulmasının te
minidir.
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tşte, İktidarın bütün bu yanlışları, ekonomimizin itici gücü olmuş, yurt dışına ihraç ettiği
miz tek hizmet sektörü olan müteahhitlik sektörünü ezmekte, müteahhitlik istenilmeyen mes
lek haline getirilmekte, var olanlarla yetinilmekte, geriden gelenler müteahhitlik yerine başka
işlere yönelmekte, bu sektörümüz gelişeceğine giderek körleşmektedir. Ayrıca, ihale kanunla
rında yapılan değişikliklerden sonra, iktidara yakın olanlarla olmayanlar arasında büyük ada
letsizlikler vuku bulmaktadır.
Bu çok önemli sektörümüz daha fazla kısırlaştırmadan, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100
ve 101 nci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını arz ederiz.
Alaettin Kurt
Kocaeli
ve arkadaştan
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla,
Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği
bir diğer imza sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için
10 dakikadır.
Hükümet adına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun,
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Ülkemiz inşaat müteahhitliği sektörünü, sadece müteahhitlerimizin mevzuatla olan ilişki
leri, bütçelerle olan ilişkileri, ve iş kapasiteleri gibi dar bir çerçevede değil -aslında, birbirinden
ayırmadığımız, yani ülkemizin kalkınmasını icraata dönüştüren bir sektör olarak gördüğümüz
için- Hükümet uygulamalarını da içeren hem resmî, hem özel tüm inşaat sektörüne topyekûn
bakarak değerlendirmek ve genel görüşme önergesini de buna göre cevaplandırmak istiyorum.
Bakanlığımız, ana hizmet birimleri olan Yapı İşleri, Afet İşleri, Teknik Araştırma ve Uy
gulama Genel Müdürlükleri ve bağlı kuruluştan olan Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlükleriyle ve ilgili kuruluşu olan İller Bankası Genel Müdürlüğü vasıtasıyla da önemli ka
mu yatırımlarını yürüten bir kuruluşumuz.
Gerek bütçeden, gerekse dış kredi ve çeşitli fonlarla desteklenen bu yatırımlar için bu yıl
planlanan ödenek tutarı 6 trilyon Türk Lirasına yakın olup, bütün sektörlerdeki yapım hiz
metlerimiz programa uygun olarak sürdürülmektedir. Bu hizmetler, kamu yatırımları açısın
dan da, inşaat sektöründeki gelişmenin önemli bir göstergesidir.
Son yıllarda inşaatların seyrini olumlu yönde etkileyen yatırımların süresinden önce ik
malini sağlayan önemli kararlar ve tedbirler alınmıştır. Bunun örneklerine otoyollarda, baraj
larda ve devlet binaları gibi çeşitli sektörlerdeki yatırımlarımızda hep şahit Olmaktayız.
Bulunduğumuz plan döneminde, kamu yatırımları,, altyapı yatırımlarında yoğunlaştırıl
mış ve bütçe dışı fonlar aracılığı ile desteklenen altyapı projelerinin (otoyol ve baraj gibi) ger
çekleştirilmesine hız kazandırılmıştır.
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Yine fonlar aracılığıyla, bir taraftan dış ticaret politikası yönlendirilirken, diğer taraftan,
buradan temin edilen kaynaklar konut yatırımlarının hızlandırılmasında kullanılmıştır. Bu arada,
kamu kaynaklarının kullanımına etkinliği artırmak ve vatandaşların yöresel ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılayabilmek için, mahallî idarelerin yetkileri artırılmış, bu idarelerin kaynakları,
kendilerine konsolide bütçe vergi gelirlerinden verilen payların yükseltilmesi, Emlak Vergisi hâ
sılatının tahsisi ve çeşitli fonlardan imkân temin edilmesi suretiyle de artırılmıştır.
Bakanlığımızca yürütülen yatırımlar ve görev alanımıza giren konular açısından özetle
nen bu kararlar ve diğer tedbirlerin de etkisiyle, temel ekonomik büyüklüklerin önemli bölü
münde olumlu neticeler elde edilmiştir ve hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirilmektedir.
inşaatların seyrini olumlu yönde etkileyen diğer tedbirler ise, özellikle devam eden proje
lerin bir an evvel ikmaline ağırlık verilmesi, yapımı gerekli görülen yeni projelerin de en kısa
sürede hizmete sunulacak şekilde programlanmasına özen gösterilmesidir.
Ayrıca, çeşitli sektörlerdeki devlet binalarının (okul, hastane, idare binaları, spor tesisi,
lojman ve benzeri gibi) gerçekleştirilmesinde engel teşkil eden bazı sorunların giderilmesi için
alınan tedbirler de inşaatların seyrinde etkisini göstermektedir.
örneğin, ilgili yatırımcı kuruluşlarca programlanıp, ödeneklerinin bütçemize aktarılması
na müteakip, Bakanlığımızca yürütülen devlet binaları, arsa hukuku bilgileri bulunmadığı ve
ya yeterli olmadığı takdirde, programa alınmamakta, bu şekilde de müteahhitlerimizin sürün
cemede kalmaları önlenmektedir.
Bakanlığımızca, yürütülmekte olan inşaatlara, yılı içinde fiyatı artan inşaat malzemeleri
ne, fiyat farkı ödenmesi uygulaması sürdürülmekte, geliştirilmekte ve 1980'ler öncesindeki toplu
iflaslar artık bu dönemde görülmemektedir.
20 Ağustos 1988 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 13181 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
na da burada değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, bu karar ekinde yayımlanan, "Kamu Sektö
rüne Dahil idarelerin ihalesi Yapılmış ve Yapılacak işlerinde ihale Usul ve Şekillerine Göre
Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın yürürlüğe konmasıyla -ki, Meclis araştır
ması önergesinde, özellikle üzerinde durulan konulardan birisidir- inşaat sektörüne yeni bir
güç ve canlılık kazandırılmıştır. Söz konusu kararnameyle, yıl içindeki fiyat değişiklikleri ne
deniyle, fiyat farkları göz önüne alınacak malzeme listesi, önceki inşaat sözleşmeleri ve esasla
rına nazaran genişletilerek, alüminyum, cam, bakır, tuğla, kereste ve PVC esaslı sert plastik
boruyla, binaların tesisat işlerinde kullanılan malzemeler de, fiyat farkı kapsamına alınmıştır.
Ancak, önerge belki bu kararname çıkmadan önce düşünülmüş, tasarlanmış olabilir. Onun
için, sayın milletvekilimiz ve arkadaşları, belki de kararname çıkmadan önce o tarihteki dü
şüncelerinde haklı olabilirler.
Böylece, müteahhitlerin, inşaat işlerinde ağırlıklı payı olan önemli malzemelerdeki yıl içi
fiyat artışlarından korunması ve yatırımların zamanında ikmali de sağlanmıştır. Bunlardan bi
risi olarak, dün Ankaralıların hizmetine verdiğimiz adliye binasını gösterebiliriz. 1974 yılında
başlayan yılan hikâyesi, ölüyü dirilten Anavatan iktidarının, 1984 yılından bu yana ayırdığı ye
terli ödenek dilimleriyle nihayet dün sonuçlanmış ve bina, Türk adliyesinin, Türk yargısının
hizmetine sunulmuştur.
I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hangi ölüyü dirilttiniz Sayın Bakan? Siz, sihirbaz mısınız?
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YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Akşam, televizyonda, temelin 1978 yılında atıldığı
söylendi.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, sizle
re bir iki ilgi çekici rakamı da arz etmek istiyorum. 1923 yılından 1983 yılına kadar, 60 yılda,
Türkiye'de, eğitim sektöründe, (1988 yılıfiyatlarıylaveriyorum) eğitim binaları için yapılan ya
tırım tutarı 2 trilyon lira. 1984 yık ile 1989 yılı arasında 470 milyar lira. 60 yılda yapılanın yüz
de 25'ini biz 6 yılda gerçekleştirmişiz; aynı birim fiyat esasıyla.
VEFA TANIR (Konya) — Hâlâ, okulu vatandaş yapıyor; devlet değil, vatandaş...
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 60 yıldaki dış borç ne kadar, 6 yıldaki dış borç ne ka
dar? Bir de onu söyleyin.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Sağlık sek
törüne geçiyoruz. Gene 60 yılda 677 milyar, 6 Yılda 200 milyar... 60 yılda yapılanın yüzde 30'unu
yapmışız.
İdare binaları ise daha enteresan, 60 yılda yapılan bütün idare binaları, 1988 fiyatlarıyla
1 milyar 283 milyon lira, 6 yılda yapılan idare binaları ise, 60 yılda yapılanı birazcık aşmış,
1 trilyon 290 milyar lira olmuş...
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Reel fiyatlarla mı?..
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Red fiyat
larla efendim... Cari fiyatlarla değil, reel fiyatlarla... Hepsi 1988 yılına eşkale edilmiş fiyatlar.
Hele lojman sektöründe, 60 yılda 287 milyar lira, 6 yılda 436 milyar lira... Şimdi bu söyle
diklerim yapı sektöründe... Otoyollar, barajlar, sulama kanalları ve enerji sektöründeki yatı
rımların hepsini tek tek söylemek belki çok fazla vakit alacaktır; ancak, Türkiye'de çok konu
şulduğu, çok karanlık günler geçirdiğimiz, çok elektrik kısıtlamasına uğradığımız ve halkımı
zın da çok önem verdiği bir hadise olduğu için, enerji barajları konusunda da bir kıyaslama
yapmak istiyorum.
1983 yılına kadar, Türkiye'de megavat cinsinden kurulu güç 2 888 iken, 1989 yılı ağustos
ayı sonu itibariyle 6 214'e çıkmıştır. İkiye katlanmış.
Bütün bu işleri Hükümetlerimiz yapmış ve bunların icraatını müteahhitler yerine getir
mişler. Türkiye'de 60 yılda yapılan işlerin kimisinde yüzde 25'ini, kimisinde yüzde 30'unu, ki
misinde yüzde 103'ünü yerine getiren bir dönemi yaşamaktayız ve bu işleri de müteahhitler
yapmaktadır.
İşte son olarak, sanayi, mamullerine de, biraz önce değindiğim Bakanlar Kurulu kararna
mesinde bahsedilen malzemeleri ihtiva etmeleri halinde, fiyat farkı uygulanacağı Resmî Gaze
tede yayımlanmak üzeredir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önergede yabancı müteahhitlere iş verilmesi, ihale
yapılması gibi bizce mantıksız, çağ dışı bir yaklaşım da dikkati çekmekte. Şu anda tstanbulAnkara, Antep-Adana-Tarsus ve tzmir-Aydın arasında yapılmakta olan otoyollarımızda joint
venture olmayan tek yabancı firma, Bolu kısmında olan Astaldi firmasıdır. Bunun dışında,
hepsi Türk firmaları tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de yeni otoyolların ihalesine
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hazırlanılmakta ve önergede temenni edildiği gibi, müteahhitlik sektörü git gide güçlenmekte
dir. Bugüne kadar hakedişlerin tamamını ödeyerek yaptırdığımız bazı işleri, yeni anlaşmaları
mızda yüzde SS'ini ödeyerek, geri kalan yüzde 45'ini inşaatın tamamlanmasından sonraki beş
yıl içinde ödemek kaydı şartıyla, Mersin, Tarsus, Aydın-Denizli, Antep-Urfa arasını anlaşmak
üzereyiz.
Türkiye'de inşaat sektörü artık devletle yarı yarıya iş yapacak hale gelmiş, önerge sahip
lerinin temennisi bu idiyse, o da gerçekleşmiş durumda. Üstelik, burada grubu bulunan bütün
partilerimiz hemfikirler ki, Türkiye, Avrupa Topluluğuna üye olmalıdır; bu konuda benim ka
naatim ve hepimizin gözlemi budur. Bu hususta hiçbir partimizin kuşkusu yoktur. Meclis çatı
sı altındaki bütün siyasî partilerimiz olarak, Avrupa Topluluğuna üye olma kararındayız; bun
da hemfikiriz. Avrupa Topluluğuna üye olduğumuz zaman, açtığınız bütün ihalelere, o toplu
luğun bütün müteahhit firmaları katılacaklardır. Bizim firmalarımız da onların ihalelerine ka
tılacaklardır. Eğer, bugün yabancı firmaların Türkiye'de iş yapmasını yadırgıyor isek, tam üye
olduğumuz zamanda, onları ihalelerimize sokmamak durumundayız. Halbuki onlar Türkiye'
ye gelmeli; onların nasıl ihaleye girdiklerini, nasıl organizasyon yaptıklarını görmeliyiz. Yarın
dan sonraki rekabette, onlara karşı yenik düşmemek için, onların mutlaka buraya gelmesi gerekir.
Tabiî ki, bu konuda mantık çarpıtması yapmak da kolay. Türkiye'de, şu anda herkes, Av
rupa Topluluğuna üye olmayı kabul etmiş, bu konuda hemfikir; ama bir de halka danışalım,
referandum yapalım desek, Anavatan Partisi, Avrupa Topluluğuna üye olma yönünde "Evet"
oyu peşinde koşarken, bir de bakarsınız muhalefet partilerimiz "Hayır" oyu peşinde koşabi
lirler. Bunları da yaşadık.
Onun için, önergedeki soruların haksız olduğunu, ülkemizde bu sektörün de bütün diğer
sektörler gibi, son altı yılda çok süratli bir şekilde iyiye doğru gitmiş olduğunu, rakamlar gös
termektedir. Eğer müteahhitlik sektöründe bir gerileme, kötüleme olsaydı, karne sahibi olan
firmaların sayılarının azalması icap ederdi. Oysa, bu firmaların her sene binler doğrultusunda
artmakta olduğuna; bu arada, 1983'lerden önce yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde tenzilatlarla
iş alabilen bu firmaların, artık öylesine çırpınış içinde olmadıklarına, yüzde 10 mertebesinde,
en fazla yüzde 20 mertebesinde tenzilatlarla düzgün bir şekilde işleri yürüttüklerine ve kısa
sürede, de bitirdiklerine de şahit olmaktayız. Ülkemiz müteahhitleriyle -bugün yürütmekte ol
duğumuz büyük altyapı projelerini göz önüne alırsak- hepimizin gurur duyması gerekir. Bu
gün bir Atatürk Barajını yapan Türk firmasıdır, Türk finansmanıdır. Bugün Türkiye'de çok
önemli resmî binalar Türk müteahhitleri tarafından yapılmaktadır. Bugün Türk müteahhitleri
Irak'ta, Moskova'da, Libya'da önemli işler yapmaktadırlar. Bugün, bir Türk firması, Libya
Devletinin gururlandığı, önemli devlet misafirlerini ağırladığı bir oteller grubunu, bir devlet
misafirhaneleri sitesini bütün dünyanın gözü önünde 180 gün gibi rekor denebilecek, kısa bir
sürede tamamlayıp hizmete verebilmektedir.
Bu bakımdan, biz Hükümet olarak, verilen önergenin haksız olduğunu, içindeki temen
nilerin zaten Hükümetimiz tarafından yerine getirilmekte olduğunu ifade ediyor ve Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alaettin Kurt'ta.
Buyurun Sayın Kurt. (DYP sıralarından alkışlar)
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DYP GRUBU ADINA ALAETTlN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; arkadaşlarımla beraber, müteahhitlik müessesemizle ilgili sorunların görüşülmesi ve
gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili, Anayasamızın 98, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri ge
reği vermiş olduğumuz genel görüşme açılmasına dair teklifimiz üzerinde, Doğru Yol Partisi
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yüce
Heyetinizi saygılarımla selamlılıyorum.
Değerli milletvekilleri, aylar önce vermiş bulunduğumuz bir genel görüşme talebinin gö
rüşme sırası bugün gelmiş bulunuyor. Bu konudaki görüşlerimi ifade etmeden önce, biraz ön
ce konuşan Sayın Bakanın, cevap verme ihtiyacını duyduğum bazı sözleriyle konuya girmek
istiyorum.
Sayın Bakan, "Son yıllarda inşaatların ikmali, süresinden önce yapılmakta; buna otoyol
lar ve barajlar örnektir. Bunu, ölüyü dirilten Anavatan iktidarı yapmıştır" ifâdesini kullandı
lar. Buradan hemen, Sayın Bakana sormak istiyorum : Fazla uzaklara gitmeme gerek yok, temsil
ettiğim Kocaeli Vilayet sınırları içerisinde, daha bundan on gün önce Meclis kürsüsüne getir
miş bulunduğum Yuvacık Barajı ne durumdadır? Bu baraj 1986 yılında ihale edildi mi edilme
di mi? 1989 yth ödeneği, 2,5 milyar lira gibi komik bir rakam mıydı değil miydi? Üç yıldır
bu barajın ancak yüzde 10'u yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bu ölü dirildi mi arkadaşlar?
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Bir de otobanı söyle be kardeşim.
ALAETTlN KURT (Devamla) — Bir de otobanı söyleyeyim : İstanbul ve İzmit arasında
yapılmakta olan otoban 1990 yılında bitecek miydi, bitmeyecek miydi?
ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) — Bitecek, bitecek...
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) -i- Daha 1990 yılına gelmedik.
ALAETTlN KURT (Devamla) — Bitecek mi? (ANAP sıralarından "Bitecek bitecek"
sesleri)
Değerli milletvekilleri, bu önergede çok önemli konular var. Sayın meslektaşım, değerli
Bakanımız, gönlüm arzu ederdi ki, gerçekten bu ciddî konulara bir çözüm getirsin, bunlar üze
rinde yapacaklarını bize bir anlatsın; fakat inanınız şu anda, şuradaki konuşmasında bunu bu
lamamanın ıstırabını yaşıyorum.
Bu önergede iyi ki, bir "yabancı firmalar" lafı etmişiz. Bizim söylediğimiz, "Türkiye'ye
yabancı firmalar gelmesin" anlamında değildir. Biz yabancı firmalara karşı değiliz; ama Or
tak Pazara girmeye hazırlanan ülkemizin yarışacak sektörlerinden biri olan müteahhitlik sek
törümüzün, onlarla daha güzel yarışabilmesi, ülke içinde ve ülke sınırlan dışında onlarla daha
iyi mücadele edebilmesi için, devlet olarak kendi müteahhitlerimizi güçlendirmemiz gerekir.
Her ülke kendi sektörünü korumaktadır. Bizim de kendi sektörümüzü korumamız gerektiğini
ifade etmeye çalışmışızdır; onlar gelmesin diye bir ifademiz yok.
Sayın Bakan, önergedeki soruların haksız olduğunu söylediler. Bu soruların hangilerinin
haksız olduğunu biraz sonra sizlere, yüce vicdanlarınıza arz edeceğim. Konuşmalarının içeri
sinde son olarak "Müteahhitlik sektörü gelişmektedir; çünkü, her yıl karne sayısı giderek
artmaktadır" dediler. Acaba, ülke müteahhitleri korunmuş olsa, müteahhitlerin sorunları hal
ledilmiş olsa, problemleri çözülmüş olsa artış bu periyotta mı olacaktı?. Sayın Bakana bu ko
nuda günler önce verilmiş bir yazılı soru önergemiz de vardır; inşallah onun cevabını aldıktan
sonra, gene milletvekillerine durumu arz ederiz.
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, çok önemli bir sektörümüzün meselelerini konu
şuyoruz. Yalnız, ülkemiz gene çok önemli siyasî bir günde, reisicumhurluk koltuğunun doldu
rulması arifesinde bulunuyor. Bu münasebetle, parlamenterlerimiz haklı olarak ülkenin diğer
meselelerine gerekli ilgiyi gösteremiyorlar. Hepimiz bunun şu anda canlı şahidiyiz. Üzülmem
pahasına da olsa -bu sektörüm beni affetsin, mazur görsün- bu önemli problem arz etmek iste
meme rağmen; Parlamentomuzun, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu önemli durumdan do
layı, Sayın Divandan rica ediyorum, İçtüzüğümüz müsaade ediyorsa, bu taleplerimiz divan kâtibince okunsun. Bununla talebimiz, bunların Parlamentonun kayıtlarına geçmesidir, zabıtla
ra geçmesidir. Gelecekte, idareciler belki bunlardan istifade etmiş olurlar. Bunu Sayın Başkana
arz ediyorum...
BAŞKAN — Zapta geçirilmesini istediğiniz nedir?
ALAETTÎN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, ben konuşmamın metnini sizlere arz ede
yim, kâtip arkadaşımız bunları Parlamentomuza okusun, bunlar tutanaklara geçsin. Gelecek
te idarecilerimiz bundan istifade etmiş olurlar.
Sayın Başkan, bugün, görüyorsunuz ki, Parlamentomuz bu gibi konulara kendini teksif
edecek, kendini adapte edecek durumda değil. O bakımdan, çok saygı duyduğum bu yüce kür
süyü daha fazla meşgul etmek, işgal etmek istemiyorum. Mümkün mü bu efendim?..
BAŞKAN — Genel görüşmeyle ilgili konuşmanızı mı?
ALAETTÎN KURT (Devamla) — Evet efendim.
BAŞKAN — Onu sizin yapmanız lazım sayın konuşmacı.
ALAETTÎN KURT (Devamla) — İçtüzüğümüz bu talebime mani mi efendim?
BAŞKAN — Siz söz aldınız, konuşmanızı yapmanız gerekiyor. Lütfen konuşmanızı ya
pın; zabıtlara geçecektir.
VEFA TANIR (Konya) — Size saygımız var, konuşacaksınız; dinleyen dinler, dinlemeyen
dinlemez; siz konuşun.
ALAETTİN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, talimatınız doğrultusunda, konuşmama
başlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, inşaat ve tesisat müteahhitlerinin iştigal konusu, ge
nelde inşaattır. İnşaat sektörü, sabit sermaye yatırımlarının bina yapımı ile ilgili tüm faaliyet
lerini kapsar. İnşaat sektörü diğer sektörlere önemli ölçüde hizmet sunar ve kendine girdi sağ
layan çimento, cam, seramik, demir-çelik, orman ürünleri ile diğer sanayilerin ürünlerine tü
rev talep meydana getirir. Ayrıca, bu sanayilerin tüm faaliyet alanlarını etkileyecek güce sahip
tir. İnşaat sektörünün diğer sektörlerle bağlantılı olarak meydana getirdiği katma değer ve is
tihdam da göz önünde bulundurulacak olursa, tam anlamıyla lokomotif sektör niteliği taşıdı
ğı muhakkaktır.
Sayın millletvekilleri, bu konuda yorum ve düşüncelerimizi arz etmeden önce, müteahhit
lik temsilcisi bazı kuruluşların, kendi kulaklarının ötesine ulaşamamış müteaddit beyanların
dan, daha doğrusu, feryatlarından bir bölümü sizlere aktarmak istiyorum. Bakınız müteah
hitler ne diyor : Hükümetin bizlere ve tüm piyasaya büyük umutlarla açıkladığı ve uygulama
ya koyduğu yatırımlar, değişik fonlar, enflasyon ve benzeri konulardaki politikaları, âdeta,
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Toplu Konut Fonu gibi dondurulmuş bulunuyor. O yüzden, bozulan ekonomik istikrar, biz
inşaat müteahhitlerini de çok ciddî şekilde etkilemiş bulunuyor.
İşsizlik, para darlığı, katlanılmaz zamlar ve dolar kaşısında eriyen Türk Lirası ile enflas
yon, giderek toplumu bunalıma itiyor; buna karşılık Hükümet, tedbir ve politikalarını sadece
üretimde değil de pazarlamacılığı teşvikte yoğunlaştırmış bulunuyor. Piyasadan yükselen "'ân
dım Allah" seslerine, âdeta kulaklar tıkanmıştır. Oysa, inşaat müteahhitlik sektöründe prob
lemler dağ gibi büyümektedir. Yatırımlar askıda bulunuyor. Hakedişler, yani istihkaklar öden
memekte, bu yüzden, müflis banker haline gelen devletin kapısında, alacaklı binlerce müteah
hit para beklemektedir.
1988 yılı birim fiyatlarının ilan edildiği yılbaşından sonra, inşaat maliyetlerindeki artış yüzde
90'ları bulmuştur ve bu durum 1989 için de aynen geçerlidir.
Ortadirek için çıkarıldığı öne sürülen Toplu Konut Fonu işletilmemektedir. Bugün, yük
sek dereceli memurlar bile kooperatif taksitlerini veremez duruma geldiler. Birçok kooperatifzede yaratılmıştır. Yatırımların durdurulmasıyla, işsizlik, artarak büyümektedir, tnşaat sektö
ründeki duraklamanın, işsizliğin artışını hızlandırdığı unutulmuş gibidir.
Bakınız Ankara Sanayi Odası ne diyor : tdareler, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleş
medeki ödenek dilimlerini hiç gözönünde tutmamakta, müteahhit, bırakın uzun süreli işlerde
ki ödenekleri, aynı yıl içinde değiştirilmiş ödenek diliminin dahi, sağlığından, verilip verilme
yeceğinden emin olamamaktadır. Bu durum, sözleşmedeki ödenek dilimlerini gözönünde tu
tarak, işi zamanında bitirebilmek için yatırım yükü altına girmiş müteahhitleri çok zor duru
ma düşürmekte, Armaları ağır finansman maliyetiyle karşı karşıya bırakmaktadır, ödenek yok
luğu nedeniyle müteahhitler bir yandan finansman darboğazına girerken, diğer yandan, kamu
yatırımları gereksiz yere yıllarca sürüncemede kalmakta, yatırım, daha kullanılmaya başlama
dan yıpranmakta, hem fizikî, hem teknolojik olarak eskimekte, kıt ülke kaynakları israf edil
mektedir.
1986 yılında S trilyon Türk Liralık kamu yatırım harcaması ihtiyacına karşılık, aynı yıl
için programda, kamu yatırımlarına 3 trilyonluk ödenek ayrılması, yatırım tutarları ile öde
nekler arasında, son yıllarda, giderek artan dengesizlik yaratmıştır. Kâr oranı sabit kalırken
faiz oranlarının 3-4 katına çıkması, ödenekleri geciktirilen müteahhitleri, işi yürütebilmek için
büyük faiz yükü altına sokmaktadır.
Son yıllarda müteahhitlik sözleşmeleri, yıllık maliyet artışlarını otomatikman fiyatlara ak
settiren eskalasyon formülleriyle aktedilmektedir. Eskalasyon formülleri ise, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı rayiçlerine dayandırılmaktadır. Bu sistemin amacına uygun netice vermesinin,
Bakanlığın en titiz, dikkatli ve adil tespitler, en doğru rayiçleri neşretmesine bağlı olduğu açık
tır. Rayiçlerin hakiki değerinden düşük olması, müteahhidin zarara girmesine ve işin aksayarak sürüncemede kalmasına yol açar. Bu nedenle, çok düşük kâr marjıyla çalışmak zorunda
olan müteahhitlerin ülke ekonomisindeki işlevlerini sürdürebilmeleri için rayiçlerin, gerçekliği
ve adilliği ön şart, ama yeter şart değildir. Çünkü, yıllık fiyat artışlarının yüzde 80-100'lere
varması karşısında, rayiçlerin yıl içindeki sabitliği önemli bir mahzur olmakta ve yıl içindeki
fiyat artışlarını karşılayacak genel fiyat endeksleri paralelinde bir eskalasyon formülüne yer
verilerek eşelmobil sisteminin uygulamaya konulması, önemli bir ihtiyaç olarak görülmekte
dir. Ayrıca, işçilik rayiçleri, makine rayiçleri ve taşıma rayiçleri de yukarıda açıklanan olum
suzlukları artıran faktörler olmaktadır.
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Sayın Başkan; sayın milletvekilleri, müteahhitlik hizmetleriyle ilgili görüşlerimizi anlat
maya başlarken, öncelikle ifade etmeliyim ki, müteahhitlik sektörü 1970*li yıllarda gelişmiş
ve ihraç ettiğimiz önemli bir hizmet sektörü haline gelmiş idi. Bu, önemli bir hadisedir. Avru
pa Topluluğuna bir gün tam üye olmayı göze almış olan ülkemizin, mutlaka birçok konuda
Avrupa ile yarışır hale gelmesi şarttır. Bugün için Avrupa ile yarışabilecek durumda olduğu
muz tekstil ürünlerimiz, tekstil sanayiimiz yanında, biraz önce ifade ettiğim gibi 1970'li yıllar
daki gelişmesi neticesinde, Türk dış müteahhitlik hizmetleri de Avrupa ile yarışabilecek du
rumda idi.
Bu yıllarda müteahhitlerimizin bir kısmı Libya, Suudî Arabistan, Irak, Ürdün ve diğer _
Ortadoğu ülkelerine açılmışlardır. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde, sayıları 200
bini aşan işçimizle 283'ü aşan taahhüt firmamız yurt dışında faaliyet göstermiştir. Yurt dışın
da taahhüt hizmetleri yapan müteahhitlik kuruluşlarımız yaklaşık 200 bin Türk işçisine bugü
ne kadar istihdam olanağı yaratmış durumdadır. Türkiye'de bir işyerinin açılması ortalama
20 milyon liralık bir yatırımı gerektirdiğine göre, bu kuruluşların sağladığı istihdam eğer Tür
kiye'de yaratılmak istenseydi, toplam 4 trilyon liralık bir yatırıma ihtiyaç olacaktı. Türkiye'nin
1984 yılı bütçesinin 3,2 trilyon lira olarak bağlandığı kabul edilirse, altı yedi yıllık bir süreçte
dış ülkelerde yaratılan istihdamın, Türkiye'nin bir yıllık bütçesinin tamamının kullanılması ha
linde dahi yaratılacak olanakların üzerinde bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, bu rakama, yurt
dışında istihdam edilen yaklaşık S bin mühendis ve teknik elemana sağlanan istihdam hacmiy
le, 10 bin dolayında olduğu tahmin edilen idarî personele sağlanan istihdam hacmini de ekle
diğimizde, ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin iki yıllık bütçe imkânlarını sadece işyeri yaratmaya
ayırması halinde dahi zor ulaşılabileceği bir boyutun dışarıda sağlandığını gösteriyor.
Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların sağladıkları, sadece yukarıda özetlenen bilgi
lerle de sınırlı kalmıyor. Bankacılık sektöründe yıllardır özlenen dışa açılma ve dış finansman
olanaklarım ülke kalkınmasında kullanma özlemi, ilk kez yurt dışına verilen teminat mektup
larıyla gerçekleşmiş bulunuyor. Teminat mektuplarıyla dış dünyayla zorunlu ilişkiye geçen Türk
bankacılık sistemi, giderek yeni olanakları Türk ekonomisinin hizmetine sunacak boyutlara
ulaşıyor.
Türk dış taahhüt firmaları, yurt dışında bugüne kadar 18 milyar doları aşan kapasitedeki
bir işi taahhüt etmiştir. Bu ne demektir? Bu, bütün cumhuriyet hükümetlerinin 1983'ten önce
yapmış olduğu dış borcun üzerinde bir rakam demektir. Bu işlerin çok büyük bir bölümü şim
diye kadar gerçekleştirilmiştir. Üstelik, Türk emeği ve büyük bir oranda Türk malzemesiyle
gerçekleştirilmiştir. "İnşaat sektörünün ekonomideki yeri ve son gelişmeler" adlı, 14.6.1988
günü Marmara Üniversitesinde yapılan sempozyumda; o zamanın Bayındırlık ve tskân Bakanlığı
danışmanı Sayın Gültekin Aral, Türk inşaat sektörünün, dünyanın her yerinde ve her türlü
inşaatta en büyük firmalarla rekabet edecek seviyeye ulaştığını belirterek, "1987 yılında Türk
müteahhitlerinin yurt dışındaki taahhüt tutarı 17 milyar dolara ulaşmıştır" demiş ve ekono
mik gelişmenin temel taşı olan inşaat sektörünün desteklenmesinin ülke kalkınmasında önem
li bir rol oynadığını ifade etmiştir. Ayrıca, kalkınmakta olan ülkelerdeki yatırımlarda, proje
seçimiyle, seçilen projelerin öngörülen sürede bitirilerek işletmeye açılmasının önemini de vur
gulamıştır.
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Ne gariptir ki, bu gerçeği bilenler, maalesef, o gün bugün bu sektörü dumura uğratmakla
meşguller. Bunun aksini iddia edenlere hemen şunu sormak zorundayım : Resmî bilgilere gö
re, 1987 yılında 17 milyar dolarlık iş taahhüt eden Türk dış müteahhitlerinin, o günden bugüne
vardıkları nokta nedir? Bu rakama ne kadar ilave yapabildiler? o zaman yurt dışında faaliyet
gösteren müteahhit sayısı nedir? Bugün bu sayı ne kadar azalmışur? Müspet bir gelişmenin
olduğunu söyleyebilirler mi? Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu noktada, ancak çeşitli mazaretlerden başka, bizleri sevindirecek bir şey söylenemez. Ümit ederim ki, bu geriye sayma durdu
rulacaktır. Şimdi altın yumurtlayan bu tavuk, aç ve susuz bırakılmaktadır ve ölüme terk edil
miştir.
Muhterem milletvekilleri, tabiî ki, Türk dış müteahhitliğinin kaynağının dahilî müteah
hitlik sektörü olduğu malumlarınızdır. O halde müteahhitlik sorunlarımızı iki ayrı konuda ele
almak gerekecektir : Birincisi, Türk dış müteahhitliğinin sorunları; ikincisi ise, iç müteahhitlik
hizmetlerinin sorunlarıdır.
Ülkemize döviz kazandıran, istihdam yaratan, ihracatı artıran, teknolojiyi getiren, ülkeler
arası ilişkileri güçlendiren Türk dış müteahhitlik sektörünün, diğer ülke müteahhitleriyle yarı
şabilmesi ve uzun vadede faaliyetlerini sürdürebilmesi için, özellikle dahili taahhüt hizmetleri
ni geliştirmek şarttır.
Ayrıca, şu önemli hususlar da halledilmelidir :
öncelikle, sık sık vuku bulan ödeme aksamaları halinde, Hükümet, düşük maliyetli döviz
kredisi mekanizmasını devreye sokmalıdır; çünkü, bu alanda yarıştığımız ülkeler, özellikle Gü
ney Kore inşaat firmalarına devlet desteği sağlamaktadır.
Ayrıca, müteahhit transferlerinden yüzde 3,5 akaryakıt fon kesintisi kaldırılmalıdır.
İmalatçı ve ihracatçı teşviklerinden yararlandırılması lazımdır.
Çifte vergilendirme kaldırılmalıdır.
Yine, yurt dışında çalışan işçilerimizin SSK primlerinin ödenmesine açıklık getirilmeli ve
transferleri sağlanmalıdır.
Yeni pazarlara girebilmeleri, için, kendilerine, ikili ilişkiler ve uygun yollarla imkân sağ
lanmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, son yıllarda, alabildiğine horlanan dahili inşaat sek
törümüz, bugüne kadar tarihinde görülmemiş bir biçimde, ağır bir bunalım içerisindedir. Ge
niş halk kitlelerine hitap eden sektörün daha fazla tahrip edilmemesi için bir an önce geniş
kapsamlı önlemlerin alınması zarurî olmuştur. Son üç yıldan beri inşaat sektöründe gerileme
devri başlamış, reel büyümenin yerini enflasyonist baskılar almıştır. Son Uç yılda, fiyat artışla
rı 6 katına yaklaşmıştır.
Devlet İstatistik Enstitüsünün verileri incelendiğinde Sayın Bakandan, özellikle istirham
ediyorum, bunları not alsınlar, inşaat ruhsatnamelerine göre, bina inşaatı yıllık artış oranları
na bakıldığında, 1987 yılı ile 1988 yılı oranları arasında yüzde 4,3 *lük bir azalma olduğu gö
rülmektedir. Bu düşme, 1989 yılı için de söz konusu olacaktır. Ayrıca, inşaat sektörünün kat
ma değerindeki gelişme hızı, sabit faktör fiyatlarıyla, 1987 yılında yüzde 6,7 iken, 1988 yılında
yüzde 2,3'e düşmüştür. Görüldüğü gibi...
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BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın.
ALAETTtN KURT (Devamla) — Görüldüğü gibi, reel artış hızında bir yavaşlama olmuş
tur. Bu rakamların iyimser rakamlar olduğunu da ifade etmeden geçemeyeceğim.
Reel artış hızının düşmesinde, inşaat malzemesi fiyatlarındaki aşırı yükselişler rol oyna
mıştır. Enflasyon oranının yüksekliği, girdi maliyetlerinin hızla artması, kaynakların yetersiz
kalması ve ekonomik kararların sık sık değişmesi, inşaat sektöründeki gelişmeyi büyük ölçüde
engelleyen sebepler olmuştur. Bu durum, yapı kullanma izni kâğıtlarına göre, bina inşaatı yıl
lık artış oranının 1987'de yüzde 18,3 iken, 1988'de yüzde 9,1'e düşmüş olmasında gözlenmektedir.
tnşaat sektörümüz neden inişe geçmiştir? Bu düşme ve neticesinde, müteahhitlerimizin
iyi olmayan akıbetlerinin temel sebepleri nelerdir? Bunlara bir bakalım, tnşaat sektörümüzün
sorunlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rayiçler,
Fiyat artışları,
ödemeler,
İhale Kanunu,
tnşaat ve tesisat müteahhitleri odalarının kurulmaması,
Hükümetin iktisat politikaları.

Rayiçler konusunu anlamak veya anlatmak oldukça zor. Rayiçler, pozitif unsurlar ihtiva
eder; yani elle tutulur, gözle görülür gerçekleri vardır. Buna rağmen, 1983 yılından beri tespit
edilen rayiç ve birim fiyatları hiçbir zaman gerçeği yansıtmamıştır. Piyasa fiyatları, Hükümet
çe önceden belirlenen yıllık fiyat artışlarının en az iki katına çıkmasına rağmen, tespit edilen
inşaat rayiçleri ve birim fiyatlar gerçeğe hiçbir zaman uydurulmamıştır. Gerek asgarî ücretin
artışı ve gerekse inşaat sektöründeki işçilik ücretlerinin rayiçlere yansıtılmaması, resmî rayiç
lerle piyasa gerçeği arasında büyük bir uçurm meydana getirmekte ve bu olaydan sadece müte
ahhit mağdur olmaktadır. Yıl içinde sabit birim fiyatla taahhüdünü ifaya kalkan müteahhit,
büyük zorluklar yaşamaktadır. Birim fiyatların hazırlanmasında, şantiye gerçeği yerine masa
başı gerçeği hâkimdir.
Rayiçlere, 1989 yılından birkaç örnek verelim :
Düz işçi asgarî ücreti 7 500 Türk Lirası olmasına rağmen, 1989 yılı rayiçlerinde 6 800
TL/gün, piyasa rayiçlerinde 17 000 TL/gün'dür.
tnşaat ustası ücreti 1989 yılı rayiçlerinde 10 800 TL/gün, piyasa rayiçlerinde 28 000
TL/gün'dür.
İkinci sınıf köknar kereste fiyatı 1989 resmî rayiçlerinde 200 000 TL/metreküp, piyasada
400 000 TL/metreküp'tür. Bu değişmiş olabilir. Sayın Bakan, buna fark vermiş olabilirsiniz;
ama daha İSO kalem var.
BAŞKAN — Sayın Kurt, bir dakika dinler misiniz?
ALAETTtN KURT (Devamla) — Dinleyeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Konuşmanızı, gruplar adına yapılacak konuşmalardan sonra sürdürebilirsi
niz; bir 10 dakika daha hakkınız vardır. Süreniz bir hayli aşmıştır; lütfen, konuşmayı şu anda
bitirin, gruplar adına konuşmalardan sonra, tekrar size 10 dakika söz vereceğim.
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ALAETTtN KURT (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamın insicamı ve tutanaklara
geçmesi bakımından -zaten sıralara konuşuyoruz- müsamahanızı istirham edeceğim.
BAŞKAN — Efendim, o zaman, en son söz alsaydımz... Müsamaha göstermek içtüzüğe
aykırı olur...
ALAETTtN KURT (Devamla) — Sayın Başkanım, bitirmeye çalışacağım.
BAŞKAN — Lütfen, olduğu yerde bırakın; gruplar adına yapılacak konuşmalardan son
ra devam edersiniz.
ALAETTtN KURT (Devamla) — Sayın Başkanım, baştan da arz ettim; okutsaydık... Ben
bu konuşmamı yarıda mı kesip ineyim?
BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
şu noktada bir açıklama yapabilir miyim?
ALAETTtN KURT (Devamla) — Plastik boya; 1989 yılı rayiçlerinde 1500 TL/ kilogram,
gerçek piyasada ise 4 000 TL/kilogramdır. Çinko;rayiçlerde4 000 TL/kilogram, piyasada ise
7 000 TL/kilogramdır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Serbest piyasa ekonomisinin uygulanma iddialarının olduğu bir ülkede, gerçek fiyatların
yüzde 90, yüzde 100 gerisinde kalan resmî rayiçlerle bir yıl iş yapmanın zorluluğu, ancak onu
yaşayanlar bilebilir. 88/13181 sayılı Kararnameyle bazı müteahhitlere fiyat farkı ödeniyorsa da,
bunun gerçek farkı yansıtması mümkün değildir.
örneğin...
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
itirazım var...
BAŞKAN — Konuşma yapılırken...
ALAETTtN KURT (Devamla) — 1989 yılında döküm radyatör fiyatlarında yıllık artış
miktarı yüzde 60 mertebesindedir.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
itirazım var...
ALAETTtN KURT (Devamla) — Buna karşılık, verilen fiyat farkı ise yüzde 3'tür. Kaldı
ki, fiyat farkı ödenen diğer malzemelerde de durum daha farklı değildir.
BAŞKAN — Sayın Kurt...
ALAETTtN KURT (Devamla) — Rayiçler, piyasa ile uyum içine sokulmalıdır ve gerçeği
yansıtır hale getirilmelidir.
BAŞKAN — Sayın Kurt, konuşmanızın...
ALAETTtN KURT (Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, konuşmanızın bundan sonraki kısmını, gruplar adına yapılacak
olan konuşmalardan sonra sürdürebilirsiniz; ama şu anda tamamını konuşamazsınız.
ALAETTtN KURT (Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yarım saat oldu; yani 20 dakika yerine yarım saat konuştunuz.
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGlZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
müsaade ederseniz, hatip...
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmacının sözünü kesemezsiniz.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Çok önemli
efendim...
ALAETTİN KURT (Devamla) — 17.10.1989 Salı günü bu konuda bir gazetede yayımla
nan yazıda, ağustos ayı sonu itibariyle malzeme fiyatlarının, tespit edilen rayiçlere göre ortala
ma yüzde 138 daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiş olduğu yer almıştır.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
önemli bir hadise var, önemli bir yanlışlık yapıldı. Hatip, kendisi tavzih etsin, onu düzeltelim...
BAŞKAN — Şu anda hatibin sözünü kesemeyiz, ama daha sonra, sataşmadan veya yan
lışlıktan dolayı size söz veririm Sayın Bakan.
ALAETTİN KURT (Devamla) — Enflasyon, en çok inşaaat malzemesi fiyatlarını etkile
mekte; KİT zamları ise, inşaat malzemesi fiyatlarının anormal artışına bir bahane yapılmakta
dır. İnşaat malzemeleri fiyatlarının anormal artışı ise, sabit birim fiyatla iş yapan müteahhitle
ri ezmektedir.
1984 yılından beri sürekli artan fiyatlar, inşaat sektörünün büyümesini ve gelişmesini fev
kalade etkilemiştir. Aşırı fiyat artışlarından dolayı, programlanan kamu yatırımları da süre
sinde tamamlanamamıştır.
1988 yılında inşaat malzemderindeki fiyat artışı, yüzde 100'ü aşmıştır. Yüzde 100'ü aşan
fiyat artışı karşısında, yüzde 10-15'i geçmeyen fiyat farklarıyla da işlerin bitirilmesi mümkün
olamamış, idareler ve müteahhitler bu yüzden büyük sıkıntılara girmişlerdir.
1987 yılından itibaren kamu yatırımları kademeli bir şekilde azaltılmış 1989 yılında ise ta
mamen durdurulmuş gibidir. Eski yıllardan devam eden kamu yatırımlarının da ödenekleri azal
tılarak yatırım süresi uzatılmıştır. Bu durum ise, müteahhitlerin, sabit şantiye giderlerinin al
tında ezilmesine sebep olmuştur.
Ayrıca, enflasyonun baş sorumlusu sanki inşaat sektörüymüş gibi gösterilerek tasarruf
genelgesiyle kamu yatırımlarının durdurulmasından dolayı yeni iş imkânı bulamayan firmala
rın durumlan daha da kötüye gitmekte, bundan dolayı firma sahipleri mesleklerini terk etme
durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Tasarruf genelgesinden sonra, kamu yatırımlarının durmasıyla enflasyonun durmadığı da
görüldüğünden -çok şükür ki- inşaat sektörü, enflasyonun sorumlusu olma suçundan beraat
etmiş olmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de müteahhitlerin en önemli meselesi haline ge
tirilen ödemeler konusunda sizleri kısaca aydınlatmak istiyorum. 1985 yılından beri...
AVNİ AKKAN (Trabzon) — Sayın Başkan... Sayın Başkan...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Yarım saat oldu... İçtüzüğü okumadınız mı? (ANAP sı
ralarından gürültüler)
'
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ALAETTlN KURT (Devamla) — Ben, sizler için mücadele veriyorum. Bizim ihalemiz
yok, bizde ihale yok; ben, sizler için mücadele veriyorum.
ALÎ BABAOĞLU (Nevşehir) — İçtüzükte böyle bir hüküm yok.
BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyiniz efendim.
ALAETTlN KURT (Devamla) — Sayın Baba oğlu, bizim arkadaşlarımızın ihalesi yok,
ben, sizin arkadaşlarınız için mücadele veriyorum.
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen, siz de, Meclise hitaben konuşun.
ZİYA ERCAN (Konya) — Bu kadar da olmaz Sayın Başkan!..
ALAETTlN KURT (Devamla) — 1985 yılından beri, ödeneği temin edilebilen müteahhit
hakedişleri tahakkuka bağlandıktan sonra üç taksitte ödenmektedir. Bu uygulama, ödeneği te
min edilmiş yatırımlar için geçerlidir. Birçok kamu yatırımlarının program ödeneği verilmedi
ğinden veya kısıtlandığından dolayı, müteahhitler hakedişlerini uzun bir zaman alamamakta
dır. Yapılan işin karşılığını defaten ödeyen kuruluşların sayısı ise yok denecek kadar azdır.
Değerli milletvekilleri, böyle şey olur mu?.. Böyle devlet olur mu?.. Devletin hangi vatan
daşı devletten daha güçlü olabilir? Devlet, adil olmak zorundadır. Lütfen bir düşünün; devlet,
tahakkuk etmiş vergi alacağını ödemeyen vatandaşından veya müteahhitinden, bunu bir ay ge
ciktirmesi halinde yüzde 10, bir yıl geciktirmesi halinde ise yüzde 96'lara varacak kadar faizle
tahsil edecek; ama tahakkuk etmiş borcuna sıra gelince de cam istediği zaman ödeyecek; üste
lik bir kuruş da faiz ödemeyecek...
Daha ilginç bir şey söyleyeyim : Düşünün ki, bir müteahhidin tahakkuk etmiş 10 milyon
liralık vergi borcu, öte taraftan aynı müteahhidin herhangi bir devlet dairesinden de 50 milyon
liralık alacağı var. Bu müteahhit vergi borcunu ödemeye mecbur ediliyor ve alacağından mah
subu dahi kabul edilmiyor. Böyle zorbalık olur mu?..
Geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade etmiştim; böylesine, 'Alacağına şahin,
vereceğine karga" derler. Devleti, vatandaşın gözünde küçültmeye, adil devlet imajını yok
etmeye...
BAŞKAN — Sayın Kurt... Sayın Kurt, bir dakikanızı rica ediyorum...
ALAETTlN KURT (Devamla) — Bitirmek üzereyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Kurt, "Konuşmacı, elindeki bütün yazıyı okuyacaktır" diye bir kural
yoktur. Sürenizi fazlasıyla aştınız. Lütfen konuşmanızı bitirin.
ALAETTlN KURT (Devamla) — Bir dakika daha müsaade edin Sayın Başkan.
Adil devlet imajını yok etmeye, bugün sokakta söylendiği şekliyle devleti, çiftçisine ve mü
teahhidine zorbalık yapan ve şikâyet edecek mercii dahi olmayan sevimsiz bir hale sokmaya
kimin ne hakkı vardır? Diyelim ki, bunu sorumsuz biri yaptı; ama Hükümet bunu nasıl yapabilir?
Değerli milletvekilleri, ben, işin demagojisini yapmıyorum. Gerçekten, bir vatandaş ola
rak soruyorum. 55 milyonluk ülkemizin birtakım sıkıntıları olabilir. Ben bunların sebeplerine
de girmiyorum. İşin o tarafı kamuoyu önünde tartışılıyor. Neticede halk, öyle veya böyle, doğ
rulara sahip çıkacaktır. Sanırım bundan kimsenin şüphesi yoktur.
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Benim esas üzerinde durmak istediğim şudur : 55 milyonluk ülkemizin görünen sıkıntıla
rını, bazen ürününün parasını ödemeyerek çiftçinin, istihkakını ödemeyerek müteahhidin ge
çinecek parayı vermeyerek işçinin, memurun, emekli dul ve yetimin üzerine yıkmak mı gerekli
dir? Bu söylediklerimin yanlış bir tarafı var mıdır? Ülkeyi dünyada, mevcut gelirini en kötü
dağıtan dokuz ülkeden biri haline getirmişsin, bir de bir kısım insanın hak ettiği gelirini zama
nında ödemeyerek o gelirlerini de törpülemişsin... Böyle idare, böyle devlet idaresi mi olur?
BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen bitirin. Sizin konuşmanızı bu Meclis sonuna kadar dinle
meye mecbur değil,. Belli bir süre içinde bitirmek zorundasınız.
ALAETTÎN KURT (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, bitiriyorum.
BAŞKAN — Kaçıncı kez ikaz ediyorum sizi... Lütfen...
ZÎYA ERCAN (Konya) — O, ikazdan anlamaz, kes sesini, indir aşağı.
ALAETTtN KURT (Devamla) — "Olur" derseniz, yapılacak bir şey yok. Ne yapalım,
başa gelen çekilir, ancak, teşbihte hata olmaz, köprü utanacak değil ya, Deli Dumrul'un köp
rünün başına oturmasına sebep olanlar utansın.
Teşekkür ediyor ve kesiyorum sözümü. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
bir kelimeyi düzeltmek için söz rica ediyorum.
Sayın Hatibin konuşmasında herhalde bir dil sürçmesi veya bir daktilo hatası olsa gerek;
"Bazı müteahhitlere fiyat farkı veriliyor ise de" diye bir tabir geçti. Bu "Bazı malzemelere"
olması icap eder. Aksi takdirde, "Bazı müteahhitlere fiyat farkı verilmesi" şeklinde bir olay
birçok makamı itham etmek demektir. Eğer arzu ediyorsa, çok sevdiğimiz Sayın Hatip bu ifa
desini düzeltsin; "Bazı malzemeler" desin.
Teşekkür ederim.
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Düzeltiyorum.
BAŞKAN — Sizin konuşmanız zapta geçmiştir; sayın konuşmacı da ifadenize katılıyor.
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yüksel Çengel'dedir.
Buyurun Sayın Çengel.
SHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Alaettin Kurt ve arkadaşlarının, müteahhitlik sektörünün sorunlarının görüşülme
siyle ilgili olarak verdiği genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemiz, 1990'h yıllara girerken, çalışanlar için,
üreticiler için, esnaf ve zanaatkarlar için, gerçek sanayiciler için, dürüst, çalışkan, Hükümet
ten özel destek görmeyen müteahhitler için sonu gelmeyen özveriler ülkesi görünümündedir.
Halktan kopuk, halkını düşünmeyen ANAP yönetimi, ulusal olmayan arabesk politikala
rı ile ülkemizde yatırımları geriletmiştir, işsizlik, bunalım noktasına gelmiştir. Enflasyon, ül
keyi kasıp kavurmaktadır. Düşük ve sabit gelirliler için geçim, yaşamsal bir sorun olmuştur.
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ANAP, bugünden, yarınların Türkiyesini de tüketmektedir. ANAP'ın, ülkeyi, ekonomi
nin her alanında gerileten plansız, tutarsız, keyfî ve yandaş politikaları, müteahhitlik sektörü
nü de olumsuz etkilemiş, kaynaklarını budamıştır. ANAP iktidarında müteahhitlik sektörü,
gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında, doğal potansiyelinin çok gerisinde kalmıştır. Bugüne ka
dar yurt dışı yapım sektörümüz ne gereğince desteklenmiş, ne yeterince denetlenmiştir.
1980'li yılların başında, yurt dışında inşaat hizmetleri sunan Türk firmalarında 200 bin
civarında işçi ve teknik personel çalışmaktaydı ve tüm Ortadoğu ülkelerinin inşaat piyasaların
da köprü başlarını elde tutuyorlardı. Bugün ise durum, ANAP İktidarının çöküşünü andırı
yor. Son dört yıllık beceriksizlik ve ihmalin sonucu, bu rakam 50 binin altına düşmüştür. Bu
gün yurt dışı yapım sektörü, son on yılın en zayıf, en geri ve işçilerin en çok sömûrüldüğü
dönemi yaşamaktadır. ANAP, bu sektörün sorunlarına duyarlı değildir; "Açız; aylıklarımızı
alamıyoruz" diyen işçilere kulağı tıkalıdır; "Hakedişlerimizi tahsil edemiyoruz" diyen müte
ahhitlere sırtını çevirmiştir. ANAP'ın bu konudaki tüm girişimilerinin hareket noktası, kendi
lerine yakın diye bildikleri iki üç firmayı kollamak, kurtarmak, onlar için özel krediler sağla
mak, onun ötesinde işin şovunu yapmaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dış müteahhitlik hizmetlerinin daha başarılı olabilme
si için, devletin dış temsilcileri eliyle, ilgili yabancı devletin iş yapma hayatını düzenleyen huku
kî, ticarî ve teknik mevzuatı içeren tanıtma ve uygulama kılavuzları hazırlanmalıdır; yurt dı
şında iş yapmak isteyen müteşebbislere kapasite limitleri getirilmelidir; yerli ve yabana kredi
kuruluşları eliyle, kredi karşılığı taahhüt alma imkânları yaratılmalı, geniş kapsamlı ticaret an
laşmaları oluşturulmalı, müteahhit gruplar arasındaki rekabet düzeyinin tespiti anlaşmalarına
yardımcı olunmalıdır; tip mukaveleler hazırlanmalıdır; tarafların haklarını koruması için hu
kuk müşavirliği kurulmalıdır.
Sayın milletvekilleri, ANAP'ın sorumsuz tavırları sonucu, yurt dışındaki bazı inşaat fir
malarımız, taahhüt ettikleri işleri tamamlamadan, işçilerin haklarını vermeden kaçmışlar, ül
kemizin iş itibarını düşürmüşlerdir; ama her şeye rağmen, dış müeahhitlik hizmetlerinin, Türki
ye'nin yakın gelecekteki gündeminde, bugüne kadar olduğundan çok daha önemli bir yer işgal
edeceği görülmektedir. Bu önemli ve ülkemiz için yeni sayılabilecek sektörün, getirdiği olumlu
ve olumsuz deneyleriyle geniş boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutulması, bunun yanı sıra bu
alanda geniş deneyimleri olan ülkelerin uygulamakta olduğu modeller incelenerek, tüm bu bil
gilerin ışığı altında dış müteahhitlik hizmetleri için yeni bir model oluşturulması gereği vardır.
Bu konuda, meslek örgütleri, şirket temsilcileri, banka temsilcileri, Merkez Bankası ve Hazi
nenin konuyla ilgili bölümleri, çok geniş alanda konuyu ele alıp, yeni modellerin oluşturulma
sına katkıda bulunmalıdırlar. Şu anda Hükümet bünyesinde buna benzer bir çalışma yapan
grup var; ama konunun önemi açısından, değerlendirmelerin bir kurum bünyesinde sürdürül
mesi ve bunların yıllık olarak tekrarlanmasında büyük yararlar vardır.
Büyük bir organizasyon gerektiren çalışmaların birbiriyle ilişkili dört ana bölümde etüdü
yapılabilir : İşgücünün organizasyonu ve planlanması, finans desteği ve organizasyonu, mal
zeme pazarlamasının organizasyonu, teknik bilgi pazarlamasının organizasyonu.
Sayın milletvekilleri, Türk dış müteahhitlerinin uluslararası pazarda en önemli avantajla
rından birini, yüksek işgücü potansiyeli teşkil etmektedir. Bu potansiyelin organizasyonu şart
tır. Bu konuda karşılaşılan sorunları değerlendirirsek :
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İşgücünün temininde tş ve İşçi Bulma Kurumuna ve şirket personel bürolarına büyük talep
olmaktadır. Yurt dışında sağlanabilen döviz esası tasarrufun bu talebi teşvik ettiği açıktır; fa
kat bu işgücü temini nasıl olacaktır? Mevcut yasalar konuya açıklık getirmişse de yeni yasal
düzenlemelere de ihtiyaç vardır, özellikle birtakım komisyoncu firmaların, bu mevcut büyük
talebi istismar ettiği, birçok işçiden iş bulmak vaadiyle maddî çıkarlar temin ettiği açıktır. Bu
na karşı mevcut yasalarca yapılabilecek bir şey yoktur. Yeni yasal düzenlemelere gidilmeli, ta
nıtıcı yayınlar yapılmalı, TRT'den, konuyla ilgili tanıtıcı programlar yapması istenmeli, bun
lardan faydalanılmalıdır.
Personel konusunda da eğitilmiş kadrolara ihtiyaç duyulduğu açıktır. En büyük eksiğimiz
budur. Bu eksiğimiz büyük fedakârlıklarla kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda geçici eği
tim kursları açılabilir; dil eğitimi, teknik eğitim ve moral eğitimi verilebilir. Bu kurslar tş ve
tşçi Bulma Kurumu tarafından açılabileceği gibi, meslek liseleri ve şirketlerin dayanışmasıyla
oluşturulması da mümkündür.
işçilerimiz, bulundukları ülkelerin sosyal hadiselerine göre çalışmaktadırlar. Bu konuda,
ülkeler arasındaki ikili anlaşmaların ihya edilmesine, bu anlaşmalara hayatiyet kazandırılması
na ihtiyaç vardır, işçilerimizin birçok hakları zayi olmaktadır. Bu konuda müteahhit firmala
rın da yapabilecekleri çok fazla bir şey yoktur. Konunun önemle takibi gerekmektedir.
Yurt dışındaki işçi tasarruflarının ülkede değerlendirilmesi ve yatırıma dönüşmesinin te
mini yasalarla organize edilmelidir. Bu yolla hem küçük tasarrufların değerlendirilmesi müm
kün olacak, hem de sektördeki işgücüne farklı bir hüviyet verilmiş olacaktır. Pazardaki en önemli
kozumuzun bu yollarla desteklenmesi ve primlendirilmesinin, gerek ülke ekonomisine, gerek
dış müteahhitlik hizmetleri sektörüne olumlu katkıları olacaktır.
Başlangıçta karşılaşılan olaylarda, işçilerin haklarını alamadıkları durumlarla karşılaşıl
mıştır. Basit formüllerle çözümlenebilecek sorunlar, ne yazık ki ötelenerek çıkmaza sokulmuş
tur. Büyük kayıplar meydana gelmiş ve daha da kötüsü, sektöre olan güven sarsılmıştır. Bunun
sonucu bir macera arayışına dönüşmüş ve eğitimli, işgücünün uzaklaşması sonucu sektör bü
yük zararlar görmüştür.
Finans desteği ve organizasyonu : Çok açıktır ki, uluslararası boyuttaki faaliyetler bir finans organizasyonunu ve desteğini gerektirmektedir. Bu konu da, pazarda, Türkiye'nin en za
yıf olduğu alanı teşkil etmektedir. Gerek tecrübesizlik, gerek yanlış politikalar sonucu çok kö
tü deneyler yaşanmış, büyük kayıplar verilmiştir. Ne yazıktır ki, bu konuda gereken dersler
henüz alınmamıştır. Dış müteahhitlik hizmetlerinin sahasını teşkil eden ülkelerin birbirinden
farklı politika ve ekonomik yapıya sahip olmaları doğaldır. Bunun yanında, pazarın büyük
kısmını, kalkınma çabalarını sürdürmekte olan ülkelerin teşkil etmesi ve bu ülkelerin kendi
iç yapılaşmalarında zor günler yaşamakta oldukları da göz ardı edilmemelidir. Bütün bunlar,
dış müteahhiılik hizmetlerinin bir ülke riski ile birlikte düşünülmesi gereğini ortaya koyar. Ru
risk, belirli birimlerde garantiye alınmazsa, sektörün temellerini teşkil eden finans desteğinin
sağlanması temin olunamaz. Bunun temin edilememesi, taahlüllerin yerine getirilmesini aksa
tır, bu, sektöre büyük kayıplar verdirir. Dış müteahhitlik hizmetlerinde kesin çözülmesi gere
ken sorun burada yatmaktadır. Bu sorun çözümlenmediğinden maceracılık önplana çıkmış ve
ne yazık ki, kötü niyetli birtakım girişimlere yaşama şansı vermiştir. Bunun sonunda büyük
bedeller ödenmiştir ve halen ödenmekledir. Bu deneylerden gerekli derslerin çıkarılması ve
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böylece bu bedellerin aktife dönüştürülmesi yolunda hiçbir çaba yoktur. Bu konunun ilgili ka
mu ve özel sektör kuruluşlarının katılımıyla tartışılması, yaşanılmış kötü deneylerin günahının
sektöre yüklenmemesi ve ilerisi için yeni model önerilerinin çıkarılması gerekmektedir.
Dış müteahhitlik hizmetlerinin önemli bir bölümünü, taahhütlerin tamamlanması için ge
rekli malzemenin pazarlanması ve ihracı teşkil etmektedir. Bu, beraberinde, ilgili pazarlara da
ha geniş boyutta malzeme ihracını da teşvik etmektedir. Bu konuda şu ana kadar sürdürülen
çalışmalarda büyük eksiklikler vardır. Bazı malzemelerin kalitesi ne yazık ki uluslararası pa
zarda istenilen standardı karşılamamaktadır. Bunun yanında, ilgili ülkelerle, denetici gözlemci
şirket anlaşmalarının yapılmamış olması, malzeme ihracında büyük engeller oluşturmaktadır.
özellikle bu konunun en kısa şekilde sonuçlandırılması ve malzeme standartlarının denetlen
mesinin ülke çapında daha yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
Patent pazarlamasının organizasyonu : Dış müteahhitlik hizmetlerinin bir başka önemli
bölümünü, teknik bilgi ve hizmet ihracı teşkil etmektedir. Bu konuda büyük bir boşluk vardır.
Dış müteahhitlik hizmetlerinin götürüldüğü ülkelerde girişilecek bu hizmetlerin de teşvik gör
mesi ve organizasyonu şarttır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, dilediği kadar "Dışarıda itibarımız
var" desin. Bugün bankalarımızın vereceği teminat mektuplarının hiçbiri Libya'da geçmemek
tedir. Bu nedenle firmalarımız yeni iş alamamaktadır. Emeğe, emekçinin haklarına saygı duy
mayan, ülkenin üretici güçlerinin gelişmesini öncelikli hedef olarak görmeyen ve devleti batık
şirket gibi yöneten ANAP'ın, yurt dışı müteahhitlik sektörünü geliştirmesi, sorunlarını çöz
mesi ve ülkeye düzenli döviz girdisini sağlayabilmesi mümkün değildir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP Hükümeti, plansız ve programsız iş yapmayı,
piyasa ekonomisinin erdemi sanmaktadır. Bunu ideolojik bir tutku haline getirmiştir. Bu tutu
muyla, ülkenin malî kaynaklarını çarçur etmektedir. Geçmişte, gözlerimizin önünde, belediye
nin araç, gereç ve personeli atıl duruyor; ama temizlik hizmetleri bile ihale ediliyordu. Hatta
ANAP, neredeyse, belediye başkanlıklarını bile ihale edecekti. 2886 sayılı Yasayla, işini becere
ceksin, vurgunu vuracaksın, köşeyi döneceksin, felsefesi geliştirildi. "Bir adet gül 1 milyon
liraya" fıkraları oluştu; yani, çok para ile az iş yapıldı.
Kamu yatırımları felç haldedir. İşlerin çoğu ödenek yetersizliğinden yarım kalmıştır. Ya
pım durdukça maliyetler artmakta, kamu müteahhitleri iş yapamaz hale gelmektedir. Bunun
sonucu, müteahhitler ya eşlerini papatyaya dönüştürüp cendereden sıyrılmakta, imtiyazlılar
sınıfına dahil olmakta veya kaderlerine razı olup zorluklara göğüs germeye çalışmaktadırlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de yurt içindeki müteahhitlik sektörünün so
runlarını; kamu sektörü (devlet - belediye) müteahhitlerinin, toplukonut müteahhitlerinin ve
özel sektör müteahhitlerinin sorunları, anabaşlığı altında biraz daha irdeleyelim.
Değerli arkadaşlarım, kamu müteahhitleri sektörünün sorunlarını, karar üretmede görü
len güçlükler, ödemeler ve diğer finansman konularındaki güçlükler ve uzun vadeli plan eksik
liği ile ilgili güçlükler başlıkları altında inceleyebiliyoruz.
Bu sorun, kamu kesiminde yeterli tecrübe ve bilgiye sahip elemanların kullanamamasın
dan kaynaklanmaktadır ve sorun, kamu kesimindeki ücret yetersizliğiyle direkt ilişkilidir. Ha
len belirli mevkilerde bulunan tecrübeli elemanların ayrılmasıyla, ileride daha kölü bir duru
ma düşeceğimizi göreceğiz.
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İdareler, bu eksikliklerini, yurt içi ve yurt dışı müşavir firmalar aracılığıyla gidermeye ça
lışmaktadır. Yerli firmaların tecrübesiz olması, yabancı müşavir firmaların da Türkiye koşulla
rına uymaktaki güçlükleri nedeniyle soruna tam bir çözüm getirilememektedir.
Finansman teminini sağlayabilmek için, müteahhitlik sektörü yabancı firmalarla konsonsiyum (ortaklık) girişimleri oluşturmakta ve finans şartlarıyla birlikte uluslararası mukavele
tatbikatı da bu uygulamaya girmektedir.
Uluslararası mukavele şartlarının Türk hukuk sistemiyle bazı uyumsuzlukları ve idarele
rin bu konulardaki tecrübesizlikleri, karar üretmede gecikmelere ve güçlüklerin doğmasına ne
den olmaktadır.
Sayın milletvekilleri, işin yapılması esnasında ara hakedişler geç ödenmektedir. Sabit fi
yatla yapılan işlerde, malzeme ve işçilik fiyat artışları birim fiyatlara yansıtılmamaktadır. İhale
yöntemleri hâlâ rayına oturtulamadı. Yöntemde belirsizlikler, kararsızlıklar vardır. Hâlâ yüz
de SO'lerin üzerinde kırılan ve ihale edilen işler bunun örneğidir.
Yabancı para birimiyle ihale edilen işlerde, değişen zaman içinde, değişen ekonomik den
gelerden doğan zararlar önlenemedi, ödemelerde, özellikle belediyelerde ayrılan ödenekler ye
tersiz kalıyor. Kâr edeceği belli olmayan bir taahhütten peşin yüzde 5 stopaj kesiliyor. Bu, işin
sonunda kesilebilir. Ayrıca, aylık hakedişlerden yabancı para karşılığı TL. olarak yüzde S ora
nında kesilen vergi, işin sonunda iade durumunda yıpranmış TL. olacaktır.
Konularında ihtisas sahibi kişilere ilgi gösterilmeli, teşvik edilmelidir. Sonuçta ülkemiz,
kalitesiz ürün, kalitesiz imalat ve kalitesiz yapıların sahibi oluyor.
Geçici ve kesin kabuller zamanında yapılmalı; mühendis, tekniker, kalfa, işçi yetiştirecek
eğitim sistemi teşvik edilmeli, ihale edilmiş veya edilecek işin kaynağı yaratılmalı, yarım yatı
rım bırakılmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, kamu kesiminin uzun vadeli ve sağlıklı planlarının bulunmayışı sek
törü tereddüte itmektedir.
Şehirlerimizde tüm altyapıları kapsayan röperli bir plan bulunmadığından, altyapı müte
ahhitlerinin imalatı güçleşmekte, meydana gelen hasarlardan ötürü kent insanı hizmetten yok
sun kalmakta, keza ülke ekonomisi zarar görmektedir.
Sayın milletvekilleri, işsizlik ve enflasyondan sonra toplumumuzu bunalıma iten diğer bir
sorun da, konut yetersizliğidir. Toplu Konut Kredisi mekanizması, ayrıcalıklı bazı kooperatif
ler dışında işlememektedir. Bu nedenle, halkımızın, konut kooperatiflerine güveni sarsılmıştır.
Bu sektörde :
Maliyetler kesinlikle kontrol altına alınamıyor.
Yapılan konutları alacak kitlelerin ekonomik gücü yetersi/, alış kabiliyetleri yaratılamıyor.
Küçük ve orta boy müteahhitler, maliyetlerin artışından, satışların tıkanıklığından dolayı
zarar ediyorlar.
Arsa Ofisi görevini yapmıyor, ucuz ve altyapısı olan arsa üretilmiyor.
Devlet, "Kredi veriyorum, inşaatları müteahhitler bitirmiyor" diye manevî baskı yapıyor.
Kaldı ki, bu Toplu Konut Fonunda biriken paraların nasıl ve nerelere harcandığını da, Türkiye
Büyük Millet Meclisimiz çok uzun gündem konusu yapmış, halkımız bunun içeriğini artık kavramıştır.
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İnşaat tekniği çağdaş olmadığı için yapım süresi uzuyor, zarara neden oluyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özel sektörde ise, yatırımların'azlığından dolayı aşırı
rekabet iflaslara neden oluyor, kalite ve çalışma şartlan devamlı olarak kötüye gidiyor, kredi
pahalı olduğu için yatırımlar yarım kalıyor, maksadına uygun bitirilemiyor, malzeme artışı ise
hiçbir ölçüde tutulamıyor, sürekli olarak astronomik rakamlara fırlıyor.
Görülüyor ki, müteahhitlik sektörü, mühendislik hizmetleri sunmakta olup, bu da, eğitil
miş insangücüne ve teknik kadroların özgür düşünme gücüne dayanmaktadır. Ne yazık ki, 1982
Anayasasıyla uygulamaya konulan YÖK düzeni, gençlerimizin özgür düşünme ve araştırma
yeteneklerini yok etmiştir.
"Mühendisim" diyen Sayın Başbakan, ne yazık ki, bu sektörün lokomotifi olan mimar
ve mühendisler odalarını ve benzeri kuruluşları devre dışı bırakmıştır, özgür düşüncenin kısıt
landığı ortamlarda özgün üretim sağlanamaz, teknoloji geliştirdemez.
ANAP'in, ulusal birikimleri yabancılaştırma, uluslararası tekellere peşkeş çekme politi
kasından, görülüyor ki, ulusal mühendislik kurumları da nasiplerini almaktadırlar. Yabancı
mühendislik kurumlarına her türlü desteği sağlayan, mukavelelerde ayrıcalık tanıyan ANAP
İktidarı, kendi teknik kardolarımızı dışlamakta, onlara üvey evlat muamelesi yapmaktadır.
SHP'nin, demokrasiyi hayata geçireceği iktidarında, ulusalcı olmayan bu uygulamalar kal
dırılacak ve ulusal teknik kadrolara sahip çıkılacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Yüce Kurulumuzun değerli üyele
rine saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çengel.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yalçın Koçak; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekili arkadaşlanm; kamu ve özel sektörün tüm yatırımlarını uhdelerine tevdi ettiği inşaajt
ve tesisat müteahhitleri, halen 5590 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan odaların bir meslek kolu
olarak faaliyetlerini ve devletle olan ilişkilerini mecburen devam ettirmek zorunda kalmışlar
dır. Halbuki, bu meslek grubunun verdiği hizmetlerin malî portesi yatırımların hemen tama
mına baliğ olmakta ve toplam yatırımların ortalama yüzde 63'ü inşaat ve yüzde 37'si de maki
ne teçhizat yatırımları olarak gerçekleşmektedir.
Yatırımdaki aksamalar, önce inşaat sektörüne, sonra ona bağlı olan yan sanayie zincirle
me olarak yayılmaktadır. 1930'lu yıllarda büyük ekonomik kriz bu şekilde başlamış ve inşaat
sektöründeki durgunluk süratle diğer sektörlere de yayılmıştır. Ekonomik bunalımdan çıkış,
yatırımlar yoluyla inşaat sektörüne getirilen canlılıkla bulunmuştur. Bugün memleketimizde
inşaat sektöründe bir gerileme zahiren görülmektedir, inşaat sektörüne kamudan ayrılan kay
naklar azaltılmıştır. Bunun neticesi olarak, evvela inşaat sektörünün icracı gücü olan müteah
hitlik kuruluşları büyük bir sıkıntı içine düşmüşler, birbirleriyle tehlikeli bir rekabete girmişler
ve işin icrasına imkân vermeyecek tenzilatlarla işleri taahhüt etmişlerdir.
Devlet yatırımlarının azalmasına rağmen, toplu konut sektöründe ve özel sektördeki inşa
at piyasasında büyük bir canlılık da yaşanmaktadır. Sektörün ana girdileri çimento ve demir
tüketiminde azalma değil, artış vardır. Tümüne şamil bir total yaptığınız zaman, inşaat sektö
rü, genel bütçe içerisinde azalma değil, çok büyük bir artış göstermektedir. Bu derece önemli
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bir miktara baliğ olan yatırımların tahakkuk edebilmesi, bu faaliyetlere sermaye ve emekleriy
le katılan müteahhitlerin ihale makamı idarelerle olan münasebetlerinin koordinasyonu, mes
lek mensuplarının hizmet içi eğitimleri ve kalitelerinin yükseltilmesi, şeref ve sorumluluklarını
idrak edebilecek bir seviyeye ulaştırılması, teknik ve malî imkânlarının artırılmasıyla mümkün
olacaktır.
Meslek mensupları halen Ticaret ve Sanayi Odalarının diğer meslek grubunda toplanmış
lardır. Ancak, inşaat işlerinin, diğer ticaret şubelerinin görmekte olduktan hizmetlere benzer
tarafları da pek azdır. Mahiyetinde hiçbir değişiklik yapılmadan bir malın alınıp satılmasın
dan ibaret bulunan ticarî faaliyetlere karşı inşaat işlerinin meydana gelmesi, muhtelif malze
me, teknik vasıta, teçhizat ve personelin temin ve tedarikiyle bunların bilimsel bir şekilde ge
rekli projenin tahakkuku için teknik ve idarî yönetime de ihtiyaç göstermekte ve sonunda bir
eser meydana gelmektedir, t fa ettikleri hizmetin bu derece değişik karakterleri tabiatıyla bu
iki meslek grubunun zamanın şartlarına göre meydana çıkan ve çözüm bekleyen problemleri
nin değişik açılardan tetkiki gerekmektedir. Halbuki, inşaat ve tesisat müteahhitleri Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliğinin bir meslek kolunda kaldıkça, ekseriyeti teşkil eden ticaret erbabı
nın geniş problemleri yanında, inşaat ve tesisat müteahhitlerine ait davalar ikinci derecede te
lakki edilmekte ve ihmale uğramaktadır.
"Sektörün derdi, problemi yok" demek hakikaten zafiyet olur. İnşaat ve taahhüt sektö
rü, canlı, hareketli ve yaşayan bir sektördür. Geçmişte, bugün olmayan problemleri vardı, ya
rın da bugünkü problemleri muhakkak ki olmayacaktır. Ancak, ne var ki, sektörün, yarınki
problemlerini bugünden düşünecek, önünü açacak organlara da ihtiyacı vardır. Bilindiği ka
darıyla bu sektörle ilgili sendika, dernek, kürüm gibi 4 adet birlik var olup, bunlardan yalnız
ca birisi müteahhitliğin tek bir çatı altında toplanması için gayretkeşlik içerisindedir. Gönül
isterdi ki, tüm müteahhitler, rekabet faktörünü bu konuya münhasır, bir kenara bırakarak, şu
anda çatısı altında bulundukları Odalar Birliğinde, haklı meselelerinde haklarını almalıydılar.
Dış ülkelerde yüklenilen inşaat ve mühendislik hizmetlerinin, istihdam edilen Türk işçi
sayısının ve bu işçilerin ülkeye transfer ettikleri dövizlerin daha da artırılabilmesi; Ortadoğu
ve Kuzey Afrika ülkelerinde girişimde bulunan yerli firmaların yabancı firmalarla rekabet ede
bilir durumda olmalarıyla yakından ilgilidir,
özel ihtisas isteyen bir meslek dalı haline gelen ve dışa açılma sebebiyle yeni bir boyut
kazanan müteahhitlikte, diğer meslek gruplarında olduğu gibi, eğitici ve düzenleyici hizmetler
vererek, sorunların çözümüne katkıda bulunacak bir meslek odasının kurulmasına ihtiyaç gö
rülmektedir.
Yatırım programlarının gerçekleşme oranlarının yükselmesi, işlerin fennî ve teknik şartla
ra uygun olarak meydana getirilmeleri, ancak bu sahada çalışanların meslekî bilgi ile müceh
hez çağdaş inşaat tekniklerini uygulayabilecek ve en ekonomik usullerle taahhütlerini yerine
getirecek ehil bir müteahhit zümresinin varlığına bağlıdır.
Böylece, yasal bir teşekkül bünyesinde toplanacak ve devletin denetimi altında organize
ve disiplinli ekonomik bir güç haline gelecek olan topluluk, memleketimizin imar ve ihyasında
çok önemli bir rol oynayacaktır. Ancak bu sayede müteahhitlerin, malî finansman kurumla
rıyla, serbest piyasayla, işçi teşekkülleriyle ve devletin diğer organlarıyla olan ilişkilerini ahenk
içerisinde gerektiği gibi başarmaları da imkân dahiline girecektir.
Taahhüt sektörünün en büyük açmazlarından birisi sosyal sigortalar ölçümleme esasla
rıydı ve yıllardır yakınılan, bilinen bir problemdi; ama halledildi ve bugün için yok; hem de
hiç kimseden, hiçbir organdan talep gelmeden halledildi.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçmişten bugüne değin yapılan dış müteahhitlik hiz
metleriyle ilgili birtakım gelişmelerden de Yüce Meclise bilgiler vermek isterim :
Türk müteahhitlik Tırmalan 1970 yılından itibaren yurt dışında faaliyet göstermeye başla
mıştı. Petrol fiyatlarındaki artış sonucu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki petrol ihracatçısı ül
kelerin büyük projeler için uluslararası ihaleler açması, Türk taahhüt sektörünün dışa açılma
sında önemli bir faktör olmuştur.
Dış ülkelerin döviz gelirlerindeki hızlı artış ve bunun sonucu çok sayıdaki projeyi yürürlü
ğe koymalan, diğer ülkelerin müteahhitlik firmalarıyla birlikte Türk firmalarına da yeni iş im
kânları yaratmıştır, özellikle Libya, Suudi Arabistan, Irak, İran, Ürdün ve Kuzey Yemen'de
çeşitli projeleri taahhüt eden müteahhitlik firmalarımız, 1988 yılından itibaren Sovyetler Birli
ğinin muhtelif şehirlerinde hem müstakil olarak, hem de Avrupalı firmalarla ortaklık kura
rak, küçümsenmeyecek miktarlarda iş almışlardır.
Firmalarımızca halen inşaatı devam ettirilen hastane, otel ve bazı saray restorasyonu işle
rinin toplam ihale bedeli, 213,5 milyon dolardır. Ayrıca, firmalarımızca teklif edilen yeni iş
tekliflerinin 150 milyon doları da aştığı doğrudur.
Yapımı üstlenilen projelerle ilgili istihkak ödemeleri doğal gaz anlaşması çerçevesinde ya
pılmakta olup, Türkiye tarafından serbest dövizle ödenecek doğal gaz bedelinin yüzde 65'iyle
Sovyetler Birliği ülkemizden mal ithal edecek ve kalan yüzde 35'iyle de müteahhitlerimize, ya
pılan işlerin bedeli ödenecektir. Ayrıca, bu ülkeyle halen görüşmeleri devam eden hafif gıda
sanayii konusunda 50'ye yakın küçük ölçekli projeyle ilgili olarak bu ülkeye 350 milyon dolar
tutarında bir kredi de açılmıştır.
Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan firmalarımızın yurt dışı taahhüt tutarları 1978
yılında 2 milyon dolar civarındayken, 1982'de kümülatif olarak 12 milyar 576 milyon dolara,
1984 yılında ise, 14 milyar 693 milyon dolara ulaşmıştır.
Bundan sonraki yıllarda, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak müteahhitlik faaliyet
lerimizde de bir daralma meydana gelmiş ve 1988 yılında bu rakam 4,1 milyar dolara kadar
inmiştir.
Döviz girdilerimiz içerisinde yurt dışı müteahhitlik sektörünün payı küçümsenmeyecek bir
durum arz etmektedir. Nitekim, bu sektörün yoğun faaliyet gösterdiği Libya ve Irak gibi bazı
ülkelerde dış ticaret dengesi ülkemiz lehine gelişme göstermektedir.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde faaliyet gösteren çok güçlü rakiplerimiz olmasına
rağmen, firmalarımız, rakipleri olan diğer yabancı firmalarla rekabet edebilecek güce ulaşmış
bulunmaktadır.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini yürüten firmalarımızın rekabet edebilme gücüne ulaş
malarında, ülkemizin coğrafî konumu önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin Ortadoğu ve Ku
zey Afrika ülkelerine yakın olması önemli bir faktördür. Diğer önemli bir faktör de, teknik
eleman yeterliliğiyle birlikte, işgücü fazlalığımızın buralara daha kolay aktarılabilmesidir.
Rakiplerimiz olan ülkelerle rekabet edebilmemiz için, ihale açan ülkelerin kredilendirilmesi ve bu ülkelerden daha çok iş alabilme yolları aranmaktadır. Zira, rakibimiz durumunda
ki ülkeler bu yola başvurarak iş alma şanslarını yükseltmeye çalışmaktadırlar.
— 41 —

T.B.M.M.

B : 19

19 . 10 . 1989

O:1

Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan firmalarımızın ekonomimize katkıları çok
yönlü olarak cereyan etmektedir. Bunlar, kısaca; alınan ve tamamlanan işler itibariyle döviz
girişi; istihdam sebebiyle istihkak yaratarak işçi dövizi transferleri; makine, ekipman ve diğer
mal hizmetlerinin ihracı suretiyle ihracat artışı ve bankalarımızın verdikleri teminat mektupla
rı karşılığı komisyon gelirleri, şeklinde değerlendirilebilirler.
Bugüne kadar taahhüt faaliyetlerinde bulunan 84 firmamızca bitirilen iş tutarı 8.998 mil
yar dolara, bakiye iş tutan 4.1 milyar dolara, verilen teminat mektupları totali 1.754 milyar
dolara, bakiye banka teminat mektupları tutarı 657 milyon dolara, ödenmiş banka komisyonlan 390 milyon dolara, Türkiye'den yapılan ihracat 342 milyon dolara, makine ve ekipman
parkı giderleri 636 milyon dolara, Türkiye'ye getirilen dövizler 1,7 milyar dolara, çalıştırılan
işçi ve personel sayısı 30 586'ya, ödenen işçilik ücretiyse 2,031 milyar dolara ulaşmış bulun
maktadır.
Diğer taraftan, müteahhitlerimizin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerle yapılan kar
ma ekonomik komisyon protokollerinde ve tran, Irak, Libya gibi bazı ülkelerle yapılan banka
cılık anlaşmalarında istihkak transferleri ve diğer konuları düzenleyen hükümlerin konulması
sonucu, yurt dışında üstlendikleri işleri başarıyla tamamlamış bulunan firmalanmızdan 84'ünün,
son dönem itibariyle teklif ettikleri ve alınması beklenilen taahhüt işleri tutarı 6,5 milyar dola
ra ulaşmış bulunmaktadır. Bu durum, bugüne kadar 2 milyar dolar civarında müteahhitlik döviziyle, 2 milyar dolardan fazla işçilik dövizi getirmiş bulunan Türk taahhüt sektörü için fev
kalade önemli bir gelişme olarak görülmekte, savaştan yeni çıkan tran ve Irak'ta yeni işler alın
ması suretiyle, ekonomimize daha büyük katkılar sağlayacağı ümit edilmektedir.
Yurt dışı müteahhitlik, ufkumuzu açmıştır; hem tecrübe ve hem de döviz kazandırmıştır.
Devamı için, Hükümet üyeleri, denizaşırı ülkeleri ziyaret ve görüşmelere devam etmektedirler.
Yakın zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Libya'da yol taah
hüdü yaptık, karşılığında petrol aldık.
Bugün otoyollarımızda yabancı müteahhitler iş yapmakta. Şeklen çok ters gözüken bu ya
pım, aslında,yol ve mühendisliğinin standardıdır. Tüm devlet yollarını biz kendimiz, kaynağın
dan amelesine kadar millî unsurlarımızla inşa ediyoruz. Libya'da yaptığımız yollar, devlet yo
lumuz standardındaydı. Oysa, şu anda otoyollarımızda çalışan yabancı firmalar, yüksek yol
standardını ülkemize getirmiş; kaynağını, faizini bizim tespit ettiğimiz şartlarda ve bir Türk
firmasıyla ortak olmak koşullarıyla...
önergede sözü edilen kaynak israfı gibi bir durum da yoktur. Kredi temin edilebilecek
yatırımları yabancı kaynakla yaparak, millî kaynaklarımızı daha optimal kullanmanın ismi,
kaynak israfı değil de, olsa olsa kaynakların daha isabetli kullanılması olmalıdır.
Literatürde, "İleri yapım teknolojisi" denilen hızlı, düzenli, süratli, konvansiyonel siste
min; yani, alışılagelmiş kara binacılığın dışındaki fabrikasyon modele kaç yılında geçilmiştir?
tnşaat müteahhitlerinin makine, teçhizat, ekipman ve know-how ithaline, yabancı firmalarla
işbirliğine ne zaman müsaade edilmiştir? tthalat sirkülerini incelemeyi, siz sayın önerge sahip
lerine bırakıyorum.
Bugünden itibaren tam 10 yıl önce; yani 1979'da bitirilen binaların ampul yokluğundan
geçici kabullerinin yapılamadığı dönemleri anımsayınız. Ampul kotalarını, o gün, dağıtıldığı
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makamda, bugün ise bu Meclis çatısı altında olanlar, kota ticaretinden müteahhitlerin ne ka
dar sömürüldüğünü çok iyi bileceklerdir. Müteahhit arkadaşlarımızın o gün için malzeme yok
luklarına bu kotaa cankurtaranla]- yetişmiştir, özellikle, iktidarımız döneminde, evvelce fiyat
farkının verildiği demir, çimento, akaryakıt ve font borunun dukalığı devrilerek, 77 kaleme
varan inşaat ve sanayi mamulüne fiyat farkı ödenmeye başlanmıştır.
Dönemimizde iflas eden müteahhit sayısı geçmişle kabili kıyas edilemeyecek kadar azdır;
incelendiğinde de, Hükümet politikasından değil, firmaların yanlış yönetiminden kaynaklan
dığı da anlaşılacaktır.
inşaat müteahhitleri, maliyenin en düzenli, en sağlam vergi ödeyen mükellefleridir; daha
kaynakta yüzde S stopajla vergilendirilirler. Devletten alacağı olanlara da, borcu varsa, mah
sup işlemleri Maliye Bakanlığı tamimleri ve genelgeleri uyarınca elan yapılmaktadır. HakedişIer ve tediye esası, genel tip şartnamenin 33 üncü maddesinde açıktır; tediyeler her ay yapılır
ve bir ay içerisinde de ödenir Aksi halde, değil faiz almak, işi tek taraflı feshetmek bile kabil
dir; alt tarafı, bir noter protestosuna kadar. Ancak, hakediş bakiyeleri, müteahhitlerin ihaleye
girerken verdikleri malt durum bildirgesindeki özkaynak taahhütlerini hiçbir ihaleli işte de bu
güne kadar geçmemiştir.
Evet, bazı sızlanmalar vardır. Genelde, asılsız evrak düzenleyerek kendilerini olduğundan
büyük gösteren, ihtirasa kapılan, sonra da öz kaynakları yetersiz kalan bazı firmaların serze
nişleridir bunlar. Sektörün ve onun yapımcılarının tüm problemlerini biliyoruz ve daha da öte
ye, yaşıyoruz,
Sayın Çengel, müteahhitlerin, eşlerini papatya yaparak yaşamlarını sürdürmek çaresinde
olduklarından bahsettiler. Mahallî idarelerin müteahhit arkadaşlarını da dalsız ve yapraksız
akasyaya benzetmişlerdir. Meclis kürsüsünden konuyu daha da seviyesizleştirmemek için bu
hususu burada kesiyorum.
Yatırıma ve hizmete susamış memleketimizin her tarafını şantiyeye çeviren Anavatan İkti
darı, müteahhidine kötü gözle bakmamaktadır. Meşru kazancı hak kabul eden, Türk müte
şebbisine inanan, güvenen, destekleyen bir iktidar işbaşındadır. Yapılan eserlerin hepsi mille
tin eseridir; hedefimiz, zengin millet, güçlü devlettir.
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlar, iyi günler temenni ederim. (ANAP sıralarından, "Bravo"
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçak.
önerge sahibi olarak, Sayın Kurt...
Buyurun Sayın Kurt. (DYP sıralarından alkışlar)
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir müteahhit kuru
luşun tespitine göre, gerek ödeneği olup tahakkuka bağlanmış ve gerekse ödeneği olmayıp ta
hakkuka bağlanmamış müteahhit alacaklarının bugün için 2,5 trilyon lira civarında olduğu
tespit edilmiştir.
Bu konuda, Hükümet, tahakkukları esas alıp buna itiraz edebilir. Ancak, alacağının ta
hakkuka bağlanmamış olması, tabiî ki, müteahhitlerin suçu değildir. Alacağını gecikme fai
ziyle birlikte icra yoluyla tahsil eden devlet, borcunu peşin ödemeli; olmadı ise, geciken borcu
na da, alacağına uyguladığı faizi uygulayarak ödemelidir. Doğrusu da bu değil midir?
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Devlet thale Kanununun da tam anlamıyla oturmadı
ğını ifade etmek zorundayım. Bu konunun detayına girmiyorum. Ancak, 2886 sayılı Devlet
thale Kanunu, yeniden gözden geçirilmelidir ve öz olarak söylemek gerekirse, kanun, müteah
hitlik sektörünü cazip hale getirmeli, mevcut sektörü taze filizlerle beslemeli, büyümüş firma
ların makine parklarını çürümekten kurtarmalı, dış pazarlarda yarışacak firmaları teşvik et
meli ve onlara yeni pazarlar sağlayacak desteği sağlamalıdır.
Muhterem milletvekilleri, müteahhit odaları meselesine çok kısa olarak değinmek istiyorum:
Ülkemizde, tarım sektöründen sonra gelen inşaat sektörünün, ihtisaslaşmış bir odaya ka
vuşturulması zarurettir. Müteahhitlerin sorunları ticaret odalarında sağlıklı bir biçimde çözü
lmemektedir; mutlaka ihtisaslaşmış inşaat ve tesisat müteahhitleri odası kurulması gerek
mektedir.
Odalar Birliğinin genel kurulunda, 700 sayfalık raporda, müteahhitlerin meselelerine sa
dece bir sayfalık yer verilmiştir. Müteahhitlerin sayısının ancak yüzde 20'si kadar olan deniz
ticaretçilerinin odası kurulabilmiş olmasına rağmen, onlarla beraber müracaat etmiş inşaat ve
tesisat müteahhitlerinin odası kurulmamıştır. Sektörün gelişmesine olumlu katkısı olacağın
dan asla şüphe etmediğimiz ve hakikaten bir ihtiyaç olan inşaat ve tesisat müteahhit odaları
en kısa zamanda kurulmalıdır.
Sayın milletvekilleri, bir önemli konu da TSE'li malzeme meselesidir, tnşaat malzemesin
den kaynaklanan hata ve kusurlar müteahhitlere mal edilmektedir. Bu nedenle, inşaat demiri,
sac, profil demiri başta olmak üzere, tüm inşaat malzemelerinin zorunlu TSE kapsamına alın
ması, inşaat ve tesisat müteahhitlerini büyük bir vebalden kurtarmış olacaktır.
Ayrıca, çeşitli fon kesintileri de müteahhitler için önemli bir yük haline gelmiştir. Zira,
işçiden kesilmesi gereken sigorta primi, vergileri, Gelir Vergisi ve daha birçok ödemeye ilave
olarak bir de fon kesintileri yüklenince, birim fiyatlara dahil edilmeyen bu fiyatlar müteahhit
lerin sabit giderlerini alabildiğine artırmış olmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, Hükümetin müteahhitleri ilgilendiren iktisat politikalarına ge
lince: Hızlı nüfus artışının sonucu olarak konut açığının gittikçe artmasına karşılık, konut in
şaatlarında 1986 yılından itibaren başlayan gerileme, konutlardaki maaliyet artışlarından kay
naklanmaktadır. tnşaat malzemelerindeki yüksek fiyat artışları, sektöre önemli ölçüde girdi
sağlayan KİT mamullerine yapılan zamlar, kredi maaliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmesi,
konut birim fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Devlet istatistik Enstitüsünün verile
rine göre, 1988 yılında toptan eşya fiyatları genel seviyesindeki artış oranı yüzde 68,3 iken, ko
nutların metrekare maliyetleri yüzde 149,8 artış göstermiştir. Hükümetin büyük hayallerle kurmuş
olduğu Toplu Konut Fonu da konut sorunu için bir çıkış yolu olamamış; dolayısıyla, inşaat
sektörümüze bir kaynak olmamıştır. Toplu Konut idaresi söylediklerini yapamaz hale düşmüş,
konut kredilerini dondurmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi Başkan Yar
dımcısı 1988 Aralık ayında, "Gecekondu sahiplerinin, gecekondusunu müteahhitlere vermesi
ni ve konut yaptırmasını teşvik edeceğiz. Bu suretle, gecekonduların tasfiyesini gerçekleştirece
ğiz. Düşüncemiz, programımız buM diyor. Kendisine, "Böyle bir program var mı, belli bir za
man dilimi içerisinde mi?" diye sorulan soruya da, "1989'da buna başlamayı düşünüyoruz
ve bunun 5 yıl içerisinde 3 büyük şehirde büyük gelişmeler sağlayacağı kanaatindeyim. Geliş
meler, her yıl, giderek artacaktır" diye cevap veriyor.
_
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, görüyorsunuz ki, Hükümetin bu konuda yaptığı
somut bir tek şey yoktur. İşte onun için müteahhitlik sektörü her yıl giderek erimekte, zayıfla
maktadır.
Bir gerçeği daha açıklamak gerekirse, 1988 yılında açılan konut kredisi hacminde, 1987
yılına nazaran yüzde 56,2 oranında gerileme olmuştur; yani, anlayacağınız, Hükümet bugüne
kadar laf üretmiş, birçok meselede olduğu gibi, müteahhitlik sektörümüz ahu zar içine sürük
lenmiştir.
Bütün bu gerçeklerden sonra karşımıza şöyle bir soru getirenler olabilir: Bütün bu sıkıntı
lar var da, yapılan ihalelere müteahhitler neden katılıyor ve nasıl yüzde 30'lara varan tenzilat
yapabiliyor?
Muhterem milletvekilleri, bu sorunun cevabını bariz bir misalle açıklamak istiyorum. Dü
şünün ki, musluklardan akan sular sağlık açısından içilmeyecek durumda ve bir şişe suyun fi
yatı da 100 000 Türk Lirası olmuştur. Yaşamak zorunda olan insan, çok pahalı diye şişe suyu
nu almayacak mıdır? tşte, tıpkı bunun gibi, şantiyesi, mühendisleri, şoförleri, muhasebecileri,
kamyonları, kepçeleri, dozerleri velhâsıl her türlü ekipmanı ve milyonlarca lira aylık sabit masrafı
bulunan müteahhit, yatırımların durdurulmuş olduğu bir ortamda, bütün işini tasfiye etme
den, makinelerini elden çıkarıp işi bırakmadan ihalelere girmeyecek, diğer meslektaşlarıyla,
zararına da olsa yarışmayacak da ne yapacaktır? Duran makineler yıpranır; boş duracağına
boşa çalışmaları, müteahhitlerin tercihi haline gelmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, müteahhitlik sektörü ve sorunları üzerinde, bütün bu
açıklamalarımın ışığında, siyasetten uzak, teknik bakımdan Yüce Meclisimizde bir.genel gö
rüşme açılmasının haklılığı ortaya çıkmıştır sanırım. Bu bakımdan, Sayın Hükümetin ve sayın
milletvekillerinin, önceki kararları ne olursa olsun, bu haklı talebe katılacaklarını umuyorum.
Biraz önce Anavatan Partisi Grubu.adına konuşan arkadaşıma da, müteahhitler için söy
lediği methiyderdensonra, problemlerini münasip bir dille açıkladığı için teşekkür ediyorum.
Bu genel görüşmenin açılacağına olan umudumu muhafaza ediyor, Yüce Meclise, Gru
bum ve şahsım adına tekrar saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt.
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Genel görüşme açıl
masını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler lütfen... Genel görüşme iste-:
ği kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, 2 nci sıradaki Meclis araştırması önergesini görüşmeye zamanımız
müsait değildir. Görüşmeye başladığımız takdirde, araya Cumhurbaşkanı seçimleri gireceğin
den, müzakereler tamamlanamayacaktır.
Bu nedenle, Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için, 5.10.1989 tarihli 13 üncü Birleşimde
alınan karar gereğince, 20 Ekim 1989 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum.
Kapanma Saati : 18.00
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Emniyet Müdürlüğümn bazı sonullarına il
kin sorusu ve içişleri Bakam Abdulkadir Aksu'nun yazdı cevabi (7/582)
28.9.1989
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim.
Alaettin Kurt
Kocaeli
1. Gebze Emniyet Müdürlüğünün birimleri tamamen kurulmuş mudur? Kurulmadıysa
ne zaman kurulacaktır?
2. Gebze'de görevli polis sayısı nedir? Polis sayısının artırılması düşünülmekte midir?
Talep edilmiş ve büyük yerleşim yerleri haline gelmiş olan Dil Ovası, Osmangazi Mahallesi (Da
rıca), Beylikbağı (Gebze) polis karakolları açılacak mıdır? Ne zaman açılacaktır?
3. istanbul'un Banliyösü durumunda olan Gebze'de emniyet tedbirleri tstanbul'a göre
yetersiz olduğundan her türlü asayiş olaylarına sık sık rastlanmakta ve birçok yıkıcı örgüt Geb
ze'de üstlenmektedir. Bu durum karşısında emniyet tedbiri olarak önlem alınmakta mıdır?
4. Bugün alınmakta olan önlemlerin ve yapılmakta olan hizmetin çok üstündeki emni
yet talebini nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?
5. Mevcut emniyet araç ve gereci ile Gebze'nin 18 büyük mahallesine Danca'nın 12 bü
yük mahallesine yani 200 bin nüfusa hizmet vermek mümkün müdür?
6. Kişi başına düşen emniyet görevlisi sayısı tstanbulla mukayese edildiğinde nasıl bir
durum ortaya çıkmaktadır?
7. Bu konuda önlem alınacak mıdır?
T.C.
tçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Şube : Top. 01. (E)
Sayı : 282512
Konu : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un
Yazılı Soru önergesi

19.10.1989

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29 Eylül 1989 gün ve Kan. Kar. Md.
7/852—3332/16093 sayılı yazısı.
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır.
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1. Gebze tİçesi Emniyet Amirliği son uygulamalarla İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüş
türülerek tüm birimleri ile faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır.
2. Gebze tlçe Emniyet Müdürlüğünde amir memur olmak üzere (215) emniyet mensubu
görev yapmaktadır.
Genel personel.politikasına göre zaman içerisinde bu sayının artırılması düşünülmektedir.
Dilovası, Osmangazi mahallesi ve Beylikbağı gibi nüfusça kalabalık semtlerde yeni polis
karakolları açılması çalışmaları tamamlanmak üzere olup, ihtiyaca göre gereken yerleşim bi
rimlerinde yeni karakollar da açılacaktır.
3. Asayişe müessir olaylar ile yıkıcı ve bölücü örgütlerin muhtemel eylemlerine karşı tüm
tedbirler alınmıştır.
4. Alınan önlemler devamlı olup, geçmiş yıllara göre personel istihdamı çok daha fazladır.
5. 1985 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu (93 000) civarında olup, mevcut araç-gereç
ve personel sayısı artırılacaktır.
6. İlçede (432) kişiye bir polis düşmekte iken istanbul tünde (461) kişiye bir polis düş
mektedir.
Arz ederim.
Abdülkadir Aksu
içişleri Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
19 UNCU BİRLEŞİM
19 .10 . 1989 Perşembe
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasaniin 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkİE önergesi (10/54)
3. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin ve '44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini
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tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)

maddeleri

6. — Haitay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğhı ve 45 arkadaşının, dış
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
7. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
8. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
9. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları 'işleri,
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit
etmdk amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
10. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
11. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63)
12. •— Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
13. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)
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14. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
15. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67)
16. — Bingöl Milletvekili Ühami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binalında
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedülerek belge
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/68)
17. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl ili Adaklı
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/69)
18. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
19. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çedik
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
20. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bözkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72)
21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
22. —•- Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
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23. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
>
önergesi (8/15)
24. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16)
25. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17)
26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi
ilçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73)
27. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18)
28. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasım tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
6
SÖZLÜ SORULAK
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde
bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kuilamldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/52) (1)
3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15)
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4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/77) (1)
5. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20)
6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/57) (1)
7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl^
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21)
8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedibiriere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23)
9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çıkarmak için ne gibi
tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)
10. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal
sorunlanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32)
.i

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/38)
12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/44)
13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46)
14. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir.
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15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İM Ortaköy İlçesi Yaylacık
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48)
16. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/49)
17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50)
18. — Samsun Milletvekili AH Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60)
19. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62)
20. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma, Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
21. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve Ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65)
22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1)
23. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/68)
25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69)
26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/70)
27. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1)
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28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73)
29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından
sözlü soru önergesi (6/75)
30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76)
31. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/97) (1)
32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79)
33. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle
fişlenen vatandaşlara, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80)
36. — Zonguldak Milletvekili Güneş. Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta-.
marnlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım
Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81)
37. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (1)
38. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82)
39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)
40. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve l)u konuda
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84)

41. — Bursa Milletvekili Beytüllah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85)
42. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1)
43. — Muğla Milletvekili Tufan
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara
(6/106) (1)
44. — Ankara Milletvekili Rıza
yönetici kadrolarına yapılan atamalara
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1)

Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
ilişkin İçişleri Bakanından «özlü soru önergesi
Yılmaz'ın, Aydınlikevler Körler ilkokulunun
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka

45. — Ankara Milletvekii Ömer Çiftçi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları içlin Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma "e Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86)
46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
47. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1)
48. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/89)
49. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)
50. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/93)
51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/94)
52. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98)
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53. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1)
54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olaylardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/124) (1)
55. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/99)
56.— İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazadanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/137) (1)
57. — Zonguldak Milletvekili Şjinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/100)
58. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanmdan
sözlü soru önergesi (6/108)
59. — Zonguldak Milletvekili Şimasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meler: Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/109)
60 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1)
61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kıriı'nın, yurt dışına göuderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1)
62. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayvtları iptal edilen
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1)
63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/144) (1)
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64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1)
65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 kci Bölge Ş/efiliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/110)
66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1)
67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli Karabük ilçesinin
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112)
69. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/114)
70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/115)
71. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/116)
72. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/117)
73. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1)
74. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale
getirilmesi için çalınma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1)
75. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
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76. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122)
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1)
78. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf» başlığı ile yer adan habere
ilişkin Millî Eğlitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1)
79. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin MÜlî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1)
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1)
81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123)
82. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1)
83. — Balıkesir Milletvekili t önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1)
84. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
C6/245) (1)
85. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1)
86. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski
Belediye Başkam ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/125)
87. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/126)
88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaştan mağdur ettiği iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1)
89. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sttmerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
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90. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1)
91. — izmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/128)
92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/249) (1)
93. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/250) (1)
94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
95. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/251) (1)
96. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1)
97. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/256) (1)
98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/130)
99. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131)
100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1)
101. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/258) (1)
102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1)
103. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/260) (1)

— 13 —
104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara Miskin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133)
105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/134)
106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine
ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
107. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/316) (1)
109. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1)
110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)
111. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1)
112. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1)
113. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300). (1)
114. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
- (6/301) (1)
115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139)
116. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1)
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117. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
118. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir
ve Çelik Fabrikalarınca «son üç ayda belediyelere ve diğer ıresmî kurumlara yapılan
demir tahsisine lilişktin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1)
119. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldiıvan llçeBİ
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Sarayçık köylerine içmesuyu olarak
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148)
120. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149)
121. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150)
122. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geç'ioi statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151)
. 123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 1.11.1988 tarihi itibariyle iş'akitleri feshedilenlere
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerigesi (6/152)
124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Misis'i Kozan'a bağlayan eski
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)
125. — Adana "Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana İlinin sağlık sorunlarına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154)
126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/155)
127. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'm, Adana İM Yüreğir İlçesi Kâzım
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırrlmayacağına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156)
128. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'm, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamağının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157)
129. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158)
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130. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SüifJco İlçesinde 1981 yılındın
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değüfiklidere ve imar planı düzenleme
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159)
131. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ünıiversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya dar* yüı kaylbına neden
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sösdü soru önergesi
(6/304 (1)
132. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun bininci kanal
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ihşkıin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160)
133. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Mili! Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161)
134. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt daışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
135. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/f63)
136. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164)
137. — Trateon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165)
138. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/166)
139. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167)
140. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar içtin yaptırılacak konutlara ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
141. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak,
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Dıca - Süt fabrikalarının son durumlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
142. — Erzurum MilletvekiM İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170)
143. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neiddm'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâzımpaşa Nahiyesindekli Gökçeören bataklığına ilişiklin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172)
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144. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173)
145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175)
147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa
ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176)
148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman, ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü
soru önergesi (6/177)
149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü sıoru önergesi (6/178)
150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Muallknköy sahilinde
yapılmaikta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/179)
151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180)
152. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181)
153. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi (6/182)
154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının Öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etikisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/183)
155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/185>
157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/186)

— 17 —
158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbrfcmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/187)
159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
160. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/189)
161. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1)
162. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürününe taiban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)
163. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191)
164. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192)
165. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193)
166. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan İKARDA toplantısında meydana geldiği iddia
edilen olaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)
167. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun , Kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hedefinden saptırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/195)
168. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar! için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1)
169. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
170. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjeiktörleru ilişkin Sağlık ve Sbsyal
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
171. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün/ Afyon Çimento Fabrikasının
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/197)
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198)
173. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/318) (1)
174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gdbze İlçesinin
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/200)
176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201)
177. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulütürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206)
178. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988
tarihlî nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207)
179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/319) '(1)
180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1)
181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı,lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
182. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne
otomobil ihraç edilip edilmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/208)
183. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1)
184. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209)
185. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210)
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186. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
187. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
188. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213)
189. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/214)
190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1)
191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından 'biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1)
192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyünün
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215)
193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/216)
194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)
195. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217)
196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen Imrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/218)
197. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde görev
yapan akademik personelin, yapılan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)
198. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220)
199. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221)

— 20 —

200. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Bankasına verildiği iddia edilen teminata ve Dünya
Bankasınca tarım sektörü için verilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/222)
201. — Afyon Milletvekili iBaki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223)
202. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
203. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarım
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/225)
204. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226)
205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227)
206. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/331) (1)
207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
208. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'm, Göcek'teki
yaz tatili şurasında kaldığı yatin kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/332) (1)
209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/333) (1)
210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından Öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/334) (1)
211'. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili - Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü.
soru önergesi (6/335) (1)
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212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe, teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
213. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta Ûi Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/239)
214. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 1.11.1988
tarihli Birleşimindeki görüşmelerde hükümeti temsil eden Devlet Bakanının İçtüzüğe ve
teamüllere aykırı hareket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu konudaki tutumuna ilişkin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/240)
215. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi (6/241)
216. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242)
217. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusunda tavizkâr politika izlendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/244)
218. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/337) (1)
219. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1)
220. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sımflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/341) (1)
221. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253)
222. — Erzurum Milletvekili Ismaü Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
223. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255)
224. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266)
225. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir gazetenin
dar boğaza sürüklenerek kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
.(6/267)
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226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1)
227. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasmca 100 milyon liranın
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1)
228. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268)
229. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatmın ne zaman gerçekleştirileceğine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
230. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270)
231. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271)
232. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272)
233.j — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/273)
234. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sürnerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/274)
235. — Kahramanmaraş, Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendkıileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/275)
236. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve' Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276)
237. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277)
^
238. — Hatay Milletvekü Mustafa Murat Sökmenoğtu'nun, hükümetin Kıbrıs
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
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239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen 'krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1)
240. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partıilerin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
241. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Üi Sandıklı İlçesi Akharım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1)
242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/346) (1)
243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1)
244. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara İlişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1)
245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1)
246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1)
247. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/280)
248. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1)
249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılçı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
250. — İzmir Milletvekili Fuat Kdcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282)
251. —^Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/352) (1)
252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)

253. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, AIDS'M hastalarıü sayış:na ve
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından
sözlü soru önergesi (6/284)
254. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy
ve Kavak köylerinle sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285)
255. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287)
257. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet
Hastanesinin sorunlarına, ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/288)
258. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289)
259. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290)
260. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın,
Pire'dıeki Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/291)
•
261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1)
262. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292)
263. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/293)
264. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Balkanından sözlü soru önergesi (6/294)
265. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin bütçe
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanından sözlü soru önergesi (6/307)
266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/358) (1)
267. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/359) (1)
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268. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1)
269. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğİu'nun, 1987 yılı vergi taksidini
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
270. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satmalına Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296)
271. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Çayboyu
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298)
272. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta tlii Sütçüler İlçesindeki
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)
273. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/308)
274. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/309)
275. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun
izabe Tesislerindeki rehabüitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/310)
276. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak
Kullanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/370) (1)
277. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/371) (1)
278. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
279. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapümadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/312)
280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/313)
281. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin
maç hâsılatlarından, elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1)
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Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315)
283. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)
284. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/373) (1)
285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1)
286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1)
287. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürri
yetinin İhlal edildiği iddiasına ve MİT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/327)
288. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/377) (1)
289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1)
290. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1)
291. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1)
292. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1)
293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı*
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1)
294. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1)
295. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1)
296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/385) (1)
297. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar-
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lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/386) (1)
298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/387) (1)
299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1)
300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1)
301. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1)
302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
303. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfm denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1)
304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/394) (1)
305. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/404) (1)
306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1)
307. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1)
308. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1)
309. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve «Gelişen
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1)
310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarımn özel sektöre devredileceği
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1)
311. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1)
312. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1)

- 2 8 313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400)-(1)
314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1)
315. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328)
316. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/329)
317. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330)
318. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1)
320. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo
nuna ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/340)
322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya ili köylerine bağlı
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1)
323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1)
324. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Emlak Bankası eski Genel
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciknirüldiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/409) (1)
325. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1)
326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırırn'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi
Emniyet AmMiğıinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1)
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayaK
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne-gibi müeyyideler uygulandığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1)
328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ını, Ankara DemirMıbahçe Ortaokulu
ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1)
329. — Tra'bzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1)
330. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçellievler
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önemesi (6/415) (1)
331. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğittim
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1)
332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihM ve 88/13161
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/417) (1)
333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
334. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Bankası
Genel Müdürünün isviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419 (1)
335. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/420) (1)
336. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in/Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1)
337. — Tunceli Milletvekili Kamer Gencin, kamu bankalarının 1987 ve 1988
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait. arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1)
338. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmaidan vergi
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1)
339 — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişler' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1)
340. — JBurdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında
elektrikten yararlanılabllimesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1)
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1)
342. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/429) (1)
343. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1)
344. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd'irl'iğü
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan taihkikata ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/431) (1)
345. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur II merkezindeki ilk ve
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/353)
346. —. Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10,1988 tarihinde
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan 'iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1)
347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını
Gazetesine ödenen reklam ücretline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4?3) (1)
348. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredislinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/434) (1)
349. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355)
350. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/441) (1)
351. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1)
352. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1)
353. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1)
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354. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1)
355. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/443) (1)
356. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve
görevtinden alındığı iddialarına ilişkıin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/362)
357. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/363)
358. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi! (6/364)
359. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partüsi belediye başkan
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365)
360. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vala ve kaymakamlarca aday yoklaması
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1)
.361. — izmir, Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1)
362. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/446) (1)
363. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin
malî denetiminin îstaribul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1)
364. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü
f
soru önergesi (6/366)
365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448),(1)
366. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına Miskin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/449) (1)
367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1)
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368. — Samsun Milletvekili Ali Esor'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğmca
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/367)
369. — Erzurum Milletvekili İsmail Köşe'nm, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1)
370. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/452) (1)
371. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/453) (1)
372. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1)
373. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1)
374. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına
ilişkin Millî Eğiltim Balkanından sözlü soru önergesi (6/422)
375. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1)
376. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1)
377. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/463) (1)
378. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/425)
379. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
380. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/438)
381. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
(19 uncu Birleşim)
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382. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
383. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1)
384. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/467) (1)
385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1)
386. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1)
387. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/473) (1)
389. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/474) (1)
390. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)
391. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve ibu nedende yapılan ödemeye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) <|1)
392. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1)
393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1)
394. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, (ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesii (6/484) (1)
395. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/485) (1)
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396. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, Güzel İstanbul Hizmet
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1)

Vak

397.; — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1)
398. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1)
399. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına iHşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1)
400. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/489) (1)
401. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1)
402. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1)
403. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1)
404. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1)
405. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi
tedbirler alınacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1)
406. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji
• nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/495) (1)
407. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun
gülmrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişlkin Maliye v,e Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/513) (1)
408. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462)
409. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1)
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410. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/509) (1)
411. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1)
412. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keslkin'lin, Van ve Hakkâri - Yüksekova
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1)
413. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ıo, günlük bir gazetenin
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özall'a İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1)
414. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi

(6/516) m
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415. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından
M.T.A.*ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1)
416. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'daya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)
417. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An»
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/464)
418. — İzmir Milletvekili Neccar Tünkcan'm, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/519) (1)
419. — Niğde MMe'tvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/520) (1)
420. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/521) (1)
421. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1)
422. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletve^
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)
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423. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma^
ruz kalan soydaşlarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)
424. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1)
425. —' İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özel eğitim kurumlarında yapılan ta
yinlere ve bu kurumlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğtim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/535) (1)
426. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
427. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)
428. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Eski
Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
429. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli
tıbbî tedbîrlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478)
430. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/479)
4311. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
432. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
433. __ İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından s'özlü soru önergesi (6/497)
434. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498)
435. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499)
436j — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500)
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437. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/501)
438. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Başbakandan ışözlü soru önergesi (6/502)
439. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru Önergesi (6/503)
440. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/504)
441. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/505)
442. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğudaki ile
rimizde cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507)
443. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/511)
444. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522)
445. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
446. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
447. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525)
448. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)
449. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlıik ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/527)
450. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının Önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989)
2. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi :
20.9.1989)
3. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayım :
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989)
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(19 uncu Birleşim)

