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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekili Erol Güngör, Ege 
Bölgesi ekici tütün piyasasının açılışı ne
deniyle, tütün üreticilerinin sorunları ve 
sigara fabrikalarının yabancı tröstlere sa
tılmasına ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı; Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin de bu konuş
maya cevap verdi. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir, 
don felaketinin güney sahillerimizde ver
diği zarar ve bu konuda Hükümetin ilgi
sizliği; 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Posta
cı da, kamu kesiminde çalışan eczacıların 
ve sağlık elemanlarının özlük hakları; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Kanunların Numaralandırılması ve 
Bazı Kanunulann Madde Numaralarının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/381) 
(S. Sayısı : 138) görüşmeleri tamamlana
rak, tümünün kabul edildiği ve kanunlaş
tığı açıklandı. 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymeti
ni Koruma Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısının (1/493) (S. Sayısı : 
118) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak, 1 inci maddesi kabul edildi. 

2.2.1989 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.35'te 
son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

A, Hüdai Oral 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbüen 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ederim. 

(İstanbul Milletvekili Recep Ercü-

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

L — Manisa MüUtveküi M. Erdoğan K-
tenç'in, Ege tütün piyasasına ilişkin gündem dtst 
konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı 

BAŞKAN — Manisa milletvekili Sa
yın Erdoğan Yetenç, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın \etenc, gündem dışı söz konu
nuz Ege tütün piyasası hakkındadır, bu
yurun efendim. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1 Aralık 1988 tarihinde açılan Ege Bölge
si ekici tütün piyasasında rastladığımız 
yanlışlıkları, sakıncaları anlatmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Ege ekici tütün piyasası 1 
aralıkta açıldı ve Tekel, fiyatları şöyle açık
ladı : A grad tütün için 7 500, B grad 

ment Konukman'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN— Toplantı Yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz alan 3 sayın üyeye 
söz vereceğim. 

tütün için 4 200, kapa içinse 1 000 lira. 
Piyasa açıldığı gün -bölgemizin sorunu 
olduğundan- doğal olarak seçim bölgemiz-' 
de bulunuyorduk. Tütün piyasası açıldı, 
ancak, akşam saat 21.00 sularına kadar her 
nedense alıcılardan birisi olan tüccar bir 
türlü alıma girmedi. Tekel, belirlediği fi
yat üzerinden alıma girdi; ancak, üretici, 
bu fiyatı çok düşük bulduğu için Tekele 
mal satmaya pek arzulu olmadı. Bu ara
da Sayın Kaya Erdem, Sayın Işın Çelebi'-
nin de içinde bulunduğu -ki, Sayın Kaya 
erdem o gün Sayın Başbakana vekalet edi
yordu. Sayın Başbakanımız, periyodik 
Amerika gezilerinden birine çıkmıştı- bir 
heyetle, İzmir'de Tütün İhracatçıları Bir
liği Yönetim Kuruluyla bir toplantı yap
tı. Bu toplantı aşağı yukarı saat 20.30 -
21.00 sulannda bitti. Bü toplantının biti
şinin hemen akabinde, yanm saat içinde 
tüccar, süratle tütün alımına başladı. A 
grada 2 500 - 3 000, hatta 4 000 lira, B 
grada da 2 000 lira fazla fiyat vererek tü
tün aldı. 

Değerli arkadaşlanm, bugün, asıl bu
rada belirtmek istediğim rahatsızlık, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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aradan iki aya yakın bir zaman geçmiş ol
masına rağmen, tüccarın, satın aldığı tü
tünler için üreticiyle henüz daha sözleş
me yapmamış olmasıdır. Sayın Bakan, 
dün buradaki açıklamasında, "Ben mad
de koydum. 'Tütününü satan sözleşmesi
ni yapsın' dedim. Yapmamışsa ben ne 
yapabilirim" dedi. Evet, doğru; bu mad
de konulmuştur. Ancak, nedense pratikte 
bu bir türlü uygulamaya konulmamakta
dır. Neden? Çünkü, sözleşme yapmama
nın müeyyidesi yoktur. Ancak, yapılmış 
bir sözleşme varsa ve o sözleşmeye uyul-
mamış8a, o uyulmamadan dolayı bir mü
eyyide vardır; ama sözleşme yapılmamış
sa uygulanacak bir müeyyide yok. Müey
yidesiz bir madde de tüccar üzerinde el
bette ki, bir baskı unsuru olmamaktadır. 

Uygulamada şöyle olmaktadır : Tüc
car vatandaşla pazarlık etmekte; ancak, 
başı kalabalık olduğu için ve daha fazla 
mal alabilmek için, o anda bir türlü söz
leşme yapmamaktadır. Bir sözleşmeyi im
zalamaya kalksa, en az üç dört dakika sü
recektir, vatandaş da başına birikmiştir. O 
nedenle, daha fazla mal alabilmek için, 
müşterisini kaçırmamak için, üreticiyi 
başka tüccara kaçırmamak için "Sözleş
meyi sonra yaparız" diyerek, vatandaştan 
koçanını almakta, koçanın arkasına fiya
tını yazıp, onu çekmecesine atmaktadır. 
Eskiden yapılan uygulamaların aynısı ya
pılmaktadır. Bu nedenle de vatandaşların 
tüccarla o anda sözleşme yapma imkân
ları yoktur. Aradan iki aya yakın bir za
man geçmiş olmasına rağmen, tüccar ne 
sözleşmeyi yapıyor, ne de isteyen vatan
daşa koçanını iade ediyor. Bunun sebep
lerini düşündüğümüz zaman... 

BAŞKAN — Sayın Yetenç, lütfen to
parlayınız efendim. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (D evam-
la) — Hemen toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bizce bugüne 
kadar tüccarın üretici ile sözleşme yapma
masının sebebini şurada görüyorum : Sa
yın Kaya Erdem'in, Tütün İhracatçıları 
Birliğinin yönetim kuruluyla yaptığı top
lantıda, tüccarlara ne gibi bir taviz verdi
ği bilinememektedir. Toplantı kapalı ka
pılar arkasında yapılmıştır. Demokrasiler 
açıklık rejimidir, şeffaflık rejimidir. Bu 
toplantının içeriği bugüne kadar açıklan
mamıştır. Zannediyorum o toplantıda ya
pılan anlaşma, henüz Hükümet tarafın
dan yürürlüğe sokulmadığı için, tüccar 
sözleşme yapmakta nazlı davranmaktadır. 
Bu nedenle de üretici mağdur edilmekte
dir. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının 
bu konuda alabileceği birçok tedbir var
dır; ancak, konuşma sürem yetmediği için 
ve de süremi de aştığım için bunları an
latmak mümkün olmayacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, cevap vermek 
üzere söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Sayın Maliye Bakanı Alptemoçin, buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri, biraz önce konuşan de
ğerli milletvekilimizin dile getirdiği husus
larda, Yüce Heyetinize bilgi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; Ege'de tütün piyasası açılmıştır. 

58 — 
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Tekel, ilan ettiği fiyatlar ve yine ilan etti
ği esaslar çerçevesinde tütün alımlarını her 
zaman olduğu gibi, büyük bir ciddiyetle 
ve hakkaniyet prensiplerine uymak sure
tiyle sürdürmektedir. 

Sayın konuşmacının dile getirdiği 
toplantıda -toplantının olup olmadığını 
bilmiyorum- neler konuşulmuştur, neler 
söylenmiştir, bunu da bilmem; ancak, be
nim bilgim dışında, tütün ve tütüncülük
le ilgili hiçbir kararın alınmamış olduğu
nu, hiç kimseye hiçbir söz ve taviz veril
memiş olduğunu burada açıkça ifade et
mek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bu işlerle sorumlu üyesi olarak sözlerimin 
altını çizerek bir kere daha tekrar ediyo
rum': Türk tütüncüsünün aleyhine, Türk 
tütüncülüğünün aleyhine herhangi bir an
laşma -ne kapılar arkasında, ne de kapı
lar önünde- yapılmamıştır. Bu olsa olsa bir 
vehimdir, olsa olsa bir dedikodudur. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; eğer Türk tütüncüsünün tütününü al
mayan olursa, çeşitli tezgâhlar olursa, Te
kel bugüne kadar olduğu gibi, her zaman 
Türk tütüncüsünün arkasında olduğunu 
yine gösterir, icabında işe yaramak şartıy
la, son balyasına, son kilosuna kadar tü
tünü de alır; nitekim, geçmişte bunu da 
ortaya koymuştur.' 

Dün, tütünle ilgili uzun açıklamalar
da bulundum. Bu vesileyle dün yaptığım 
açıklamaları, çok değerli milletvekilimize 
ve Yüce Heyetinize bir kere daha aynen 
arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, merak 
ederlerse, zabıtlardan lütfederler okurlarsa 
herhalde faydalı olacaktır. Bu vesileyle, Te
kelin tutumunun bir kere daha arz etme 
imkânını veren değerli arkadaşıma teşek
kür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum 
değerli milletvekilleri, sağolun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Başkan — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — Kayseri Milletvekili Recep Orhan Er-
gun'un, istiklal Harbi kahramanlarından ve Tür
kiye Büyük Miüet Midisi eski Başkanlarından Kâ-
tun Karabekir'in ölümünün 41 inciyıldönümüne 
ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak 
üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Recep 
Ergup; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Ergun, İstiklal Harbi kahra
manlarından ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi eski Başkanlarından rahmetli Kâ
zım Karabekir'in ölümünün kırkbirinci 
yılı nedeniyle gündem dışı söz istemiş bu
lunuyorsunuz. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayse
ri) — Sayın Başkan, lütfettiğiniz müsaa
de için zatı âlinize çok teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yüce Türk Milleti kadirşinastır. Yüce Türk 
Milleti saygıdeğerdir. Yüce Türk Milleti 
saygıya değer verendir. Yüce Türk Mille
ti, kendisine böylesine bir cennet vatanı, 
böylesine güven ve bütünlüğü, böylesine 
huzur ve refahı, yokluk içinden var eden
leri şükranla anmasını bilendir. 

Sayın milletvekilleri, biz, "saygı" de
nilen haslete, saygı duyarız. Biz, bize hiz
meti geçen büyüklerimize saygı duyarız. 
Biz, hele aramızdan ayrılıp, fani dünya
dan ebediyete intikal eden büyüklerimize 
hem de iki defa saygı duyarız; çünkü biz, 
sayın milletvekilleri, saygılı olmanın bede
lini talep edenlerden değiliz. 

Rahmetli Karabekir, her fani gibi 
doğmuş (1882), hizmetler yapmış ve 



T.B.M.M. B: 57 2 . 2 . 1989 O : 1 

ebediyete intikal etmiştir (1948). Rahme
ti çok olsun. 

\aptığı hizmetler, her faniye nasip ol
mayacak farklılıklar içindedir. Ordudaki 
faal hizmeti 1905'te kurmay yüzbaşı ola
rak başlamış, bundan sonraki hayatı, kır-
küç yıl fasılasız, her biri bir evvelkini aşan 
ve katlayan başarılar dizisi olmuştur. 

Manastır'da, Rum, Bulgar ve Sırp 
çeteleriyle mücadele etmiş; 31 Mart ayak
lanmasını bastıran tümene kurmay baş
kanlığı yapmış; Arnavutluk İsyanını bas
tırmış; kuvve-i seferiye ile İran'da hare
kât icra etmiş; Çanakkale'de tümeniyle, 
Kerevizdere cephesinde dillere destan olan 
savunmayı ifa etmiş; Irak cephesinde İn
gilizlerle, sonra Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu'da Ruslarla savaşmış, Erzincan'ı, Er
zurum'u, Ruslardan geri almış, akabinde 
Sarıkamış, Kars, Gümrü ve Karaköse'yi 
geri almıştır. 

Bunların hepsini bir yıla sığdırmış-
tır. 

Karabekir'in bir anısını tekrardan 
vazgeçemiyorum. Erzurum'dan Kars'a 
doğru harekâtı yürütürken, eksilen kıtaat 
için yeniden efrat toplama hareketi olmuş, 
gelen askerleri inceliyor, birisinin avucun-
dakına görüyor, şüpheleniyor, "Nedir bu 
kına?" diyor, asker, "Anam yaktı" diyor. 
Çağırıyor emir subayını, "Bu askeri, ana
sına götür, kınayı niye yakmış, sor" diyor. 
Aklına bir şey geliyor ve "Belki yeni evli
dir, evinde birkaç gün kalsın" diye düşü
nüyor. Emir subayı, askerle beraber geri 
geliyor ve "Ben Türk anası, Kâzım Paşa
ya haber gönderiyorum: Biz Türk anala
rı üç şeye kına yakarız; koçlarımıza kına 
yakarız Allah'a kurban olsun diye; kızla
rımıza kına yakarız, evlatlarına kurban ol
sun diye; oğullarımıza kına yakarız, vata
nına kurban olsun diye. Götürün oğlumu 
geriye" cevabını getiriyor. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Paşanın 
gözleri yaşarıyor ve "İşte ben bu askerle 

Tebriz'i bile alırım" diyor ve hakikaten ay
nı yıl Tebriz'e giriyor ve karargâhını ku
ruyor. 

İstanbul'da, Büyük Atatürk'ün ülke
nin içinde bulunduğu badireden kurtarıl
ması müzakerelerine katılmış ve 1919 yı
lında 15 inci Kolordu Komutanı ve Şark 
Cephesi Komutanı olarak tekrar "Şarkın 
Fatihi" unvanını aldığı bu cephe komu
tanlığına getirilmiştir. 

Cephede, Gümrü ve Kars Antlaşma
larını hükümet adına imzalamıştır. Böy
lece, buradan tasarruf edilen silahları ve 
küvetleri Batı Cephesi lehine tasarruf ve 
sevk ederek millî mücadele hareketine bü
yük katkısı olmuştur. 

Azimle ve feragatla çalışmasının en 
büyük örneğini, Büyük Atatürk üniforma
yı çıkarıp, kongrelerle millî iradeyi ve millî 
mücadeleyi başlattığı günde, yanındaki 
kurmay başkanı bile kendisinden uzakla
şırken, "Ordumla ve kalbimle emrinde
yim" demekle vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
büyük komutan ve büyük devlet adamı 
Kâzım Karabekir, örnek bir komutandı. 
Bölünmeye ve parçalanmaya itilen Türk 
Vatanını ve Türk Milletini bütünlüğe ulaş
tıranların başında gelirdi. Hayatı, baştan 
başa bölücüleri tediple ve koparılan top
rakları geri almakla geçti. 1927'de 45 ya
şında emekli oluncaya kadar bu mukad
des ve muhteşem görevi soluksuz sürdür
dü. Bizlere, bugünlerimizi yaratan ve ha
zırlayanlar arasında mümtaz yeri oldu. 
Sonra, hiçbir karşılık beklemeden, tevazu 
içinde hayatını sürdürdü. 

Sayısız eserler yazdı. Kâzım Paşa 
mütefekkir idi. Sadece askerî değil, siya
sî, iktisadî ve içtimaî eserler de yazdı. Kâ
zım Paşa mükemmel bir ihsandı. Dostla
rına ve bütün insanlara vefalı ve sevdalıy
dı. 

9 bin şehit ve kimsesiz çocuğunu dev
lete kazandırdı. Bunların içinden de va-

— 60 — 



T.B.M.M. B : 57 2 . 2 . 1989 O : 1 

liler, bakanlar ve sefirler yetişti. 
Güzel şiirler kaleme alırdı. 1946-1948 

yıllarında Meclis başkanı idi. En veciz sö
zünü de bu kürsüden Türk Milletine ve 
Dünyaya duyurdu. 

ikinci Dünya Harbi sonunda, Avru
pa müttefik orduları evlerine döndüklerin
de, Rus orduları dev bir savaş makinesi 
olarak ayaktaydı ve S talin* in tükenmek bil
mez hırsı ve iştahı şahlanmıştı. Bağımsız 
ülkeler teker teker işgal ediliyordu, \forgun 
savaşçı durumundaki Batt'nın büyük dev
letleri sadece seyrediyor ve Churchill bile 
"Orada bir demir perde oluşuyor" site
minden başka bir şey diyemiyordu. İşte o 
günlerde, sıranın Türkiye'ye de geldiğini 
sanan Stalin, Kars, Ardahan ve Boğazla
rı talep etti. Müttefikler ve dünya olaya 
ümitsiz ve çaresiz seyirciydi. İşte bu an
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık kürsüsünden yürekli bir devlet adamı
nın yiğitçe haykırışı duyuldu: "Her karış 
toprağımız mukaddestir. Gelecekleri var
sa, görecekleri de var. Allahuekber Dağ
larında onları bekleyen mezarları var." 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergun, süreniz 
tamamlandı efendim. (ANAP sıralarından 
"Devam etsin Sayın Başkan" sesleri) 

Size, bir dakika daha süre vereceğim, 
lütfen sözlerinizi tamamlayınız efendim. 

RECEP ORHAN ERGUN (De
vamla) — Bu sözler, Batı Avrupa devlet
lerine de cesaret verdi ve onları direnmek 
için bir araya getirdi. Bunu bu kürsüden 
ilan etmekle şeref duyuyoruz. Batı Avru
pa'da herkes sinmişken, Türk'ün bu az
mi karşısında, Batı Avrupa'da direnme az
mi yavaş yavaş uyandı. NATO savunma
sının başlangıcı olan Brüksel ittifakı, bu 
ilham ile doğdu. Tarih, "NATO'nun isim 
babası" diye Batıyı yazacak; ama, "Bu 
fikrin ve bu ruhun babası" diye Türkleri 
ve bunun sözcüsü olarak, "Şarkın Fatihi" 

Kâzım Karabekir Paşayı kaydedecektir, 
Büyük adamları anmak, bir ahlak ve 

bir eğitim görevidir. Anacağız ki, gençle
rimiz, yeni nesillerimiz büyük olmanın ya
rışma katılsınlar. Gençlerimiz çok, yarışa 
katılanlarımız çok olsun. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ergun. 

3. — Samsun Milletvekili AH Eser'in, Sam
sunspor Kulübünün maruz kaldığı trafik kazası
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim 
Genflik ve Spor Bakam Hasan Celâl Güzel'in ce
vabı 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak 
üzere, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Eser, gündem dışı konuşmanız, 
Samsunspor Kulübümüzün maruz kaldı
ğı trafik kazasıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
ALİ ESER (Samsun) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo
rum. 

Samsunspor Futbol Takımını ve ida
recilerini Malatya deplasmanına götüren 
kulüp otobüsünün 20 Ocak 1989 Cuma 
günü Havza ilçesi çıkışında ağır bir tra
fik kazası geçirdiğini, umarım, hepimiz 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiştik. Yüce 
Meclis, irademiz dışında çalışmalarına ara 
verdiği için, bu konudaki hislerimizi ve 
düşüncelirimizi arz etmek, maalesef, an
cak bugün nasip oldu. Bu vesileyle, kaza
da hayatlarını kaybeden futbolcularımız 
Muzaffer Badalıoğlu ve Kıbrıs doğumlu 
soydaşımız Mete Adanır ile teknik direk
törümüz Nuri Asan'a, otobüs şoförümüz 
Asım Özkan'a ve kazaya karışan kamyo
nun şoförü İbrahim Terzi'ye Tanrı'dan 
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huzurunuzda rahmetler diliyoruz, geride 
kalanlarına sabırlar temenni ediyoruz ve 
bu kazada tümüyle spor faaliyetini maa
lesef tatil etmek durumunda kalan Sam-
sunspor Futbol Kulübünün yaralı futbol
cularına, idarecilerine yine Allah'tan acil 
şualar ve geride kalanlarına da sabırlar di
liyoruz. 

Bu kaza nedeniyle büyük bir sport
menlik örneği gösteren Çarşambasporlu 
futbolcu ve idareci arkadaşlarımıza da hu
zurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, meşhur bir de
yim vardır: "Dünya durmuyor, hayat de
vam ediyor." Bu olayımızda da aynı kai
de, muhakkak ki, hükmünü sürdürecek
tir, ancak, olayın ilk heyecanıyla giriştiği
miz bazı teşebbüslerimizin akamete uğra
mamasını ye müspet neticelerle sonuçlan
masını,, her şeye rağmen ümit etmek isti
yoruz. 

Bu arada, kazanın hemen akabinde 
büyük bir anlayış ve ittifak içinde Sam-
sunspor Kulübü için, gerek lig statüsün
deki durumla, gerek diğer yönetmelikler
le alakalı kararlan anında alan Futbol Fe
derasyonu Yönetim Kuruluna, başta çok 
kıymetli başkanı Sayın Halim Çorbalı ol
mak üzere bütün üyelere Samsunlular ola
rak şükranlarımızı teyit ediyoruz; ancak, 
bu kaza ile bazı gerçekler de -üzülerek 
söylüyorum- tekrar ülke gündemine gel
miştir sayın milletvekilleri. 

Birincisi, trafik anarşisi bütün şidde
tiyle devam etmektedir, Alınan veya alın
dığı iddia edilen tedbirlerin maalesef et
kin olmadığı ve etkin olamayacağı hakkın
daki iddialarımızın -üzülerek söylüyorum-
yerinde olduğu ve bu vesileyle görülmüş
tür. 

ikincisi, gençlik ve spor için altyapı
nın hiç denecek mesabede olduğudur. 
Spora ve gençliğe her şeyin üstünde ehem
miyet verdiğini iddia eden bugünkü ikti
dar ve Hükümetin bu iddialarının da... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Eser... 
Size de 3 dakika daha vereceğim efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Yalnız, en azından 
böyle hissî bir konumuzun bu şekilde ke
silmiş olması cidden üzüntü kaynağı, bu
nu belirtmeden geçemeyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eser, bendeniz 
kesmiyorum, maalesef bu makineyi bura
ya koyanlar kesiyor, makine kesiyor. 

ALİ ESER (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım, söylemeye çalış
tığım gibi, Anavatan İktidannın ve Hü
kümetinin gençlik ve spor adına hiçbir alt
yapıyı özlenen seviyede gerçekleştirmedi
ği bu vesileyle bir daha ortaya çıkmıştır. 
Çünkü bir kulüp, -gerek futbol, gerek di
ğer spor kafilesi olsun- maçtan bir gün ev
vel karayoluyla ve trafiğe ne kadar elve
rişli olup olmadığı münakaşa götürür, za
ruretler dolayısıyla bakımı gereği gibi ya
pılamamış konserve kutusuna benzeyen 
otobüslerle eziyet içinde seyahat ederse ve 
bu seyahati, otel masrafından sarfınazar 
etmek için maçtan bir gün evvel maç ye
rinde bulunmak üzere sıkıştırma, işte o 
zaman diyoruz ki, kulüplerimizi veya spor 
camiamızı bu kadar muhtaç duruma ge
tiren bir idarenin gençliğe ve spora verdi
ği hiçbir şey yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye 
liglerinde -birinci, ikinci, üçüncü liglerde-
deplasman faaliyeti gösteren 250 tane pro
fesyonel futbol takımı var ve bu kulüpler 
haftanın dört gününü, söylediğim gibi her 
türlü risk içinde karayoluyla ve minibüs
le veya otobüsle seyahat ederek geçirmek
tedirler. Bu altyapıyla, bu idareyle ne spo
ra, ne gençliğimize hiçbir şey verilemeye
ceği gayet açıktır. Diyoruz ki: Bütün ülke 
meselelerinde olduğu gibi, sporumuzda-
ki bu menfi gelişmelerin de durduru
lup düzeltilebilmesi, ancak ülkenin 
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idaresine hiçbir menfaat gözetmeden sa
dece millet için hizmet edecek kadroların 
getirilmesiyle mümkün olabilecektir. \bk-
sa, son hadisede de gördüğümüz gibi, ül
keyi tek şahsın iradesiyle kaderine terk et
miş bir idarenin ülkemizde özlediğimiz 
hiçbir altyapıya vereceği müspet bir katkı 
olamayacaktır... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin. 

ALİ ESER (Devamla) — Sözlerime, 
maalesef bu mekanizasyonun da stresiyle 
son verirken, her şeye rağmen Samsun-
spor kadrolarının yeniden kurulup Türk 
sporuna faydalı hizmetler vermesine vesi
le olacaklara ve başta siz sayın milletve
killerine peşinen teşekkürlerimi arz ediyo
rum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Sayın Bakan; buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI,HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerimin başında Sayın 
Eser'in konuşması vesilesiyle geçtiğimiz 
günlerde müessif bir trafik kazası netice
sinde hayatlarını kaybeden Samsunspor-
lu futbolcu ve idarecilere Allah'tan rahmet 
dilediğimi ifade etmek isterim. Gerçekten, 
Samsunspor çok önemli bir felakete ma
ruz kalmıştır. Ancak, Sayın Eser'in de tes
lim ettikleri gibi, bu konudaki yetkili teş
kilatlar; başta Futbol Federasyonu olmak 
üzere gerekli tedbirleri bütçe ve mevzuat 
imkânları nispetinde almışlardır, almaya 
da devam etmektedirler. 

Mili! Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığı olarak, Sayın Başbakanın da özel il
gileri ile önce Samsunspor felaketi konu
sunda yaptıklarımızı kısaca Yüce Mecli
sin bilgisine arz etmek istiyorum. 

Futbol Federasyonu bu konuda yet
kisini kullanarak Samsunspor'un bütün 
maçlarını iptal edilmiş kabul etmiş ve bi
rinci ligde kalmasını sağlamıştır. Yani, ge
lecek dönemde, Samsunspor birinci ligden 
devam edecektir. 

Ayrıca, Samsunspor'a kayıplarını te
lafi edebilmesi için, bir zamansız transfer 
hakkı içte ve dışta sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Samsun tabanı da ta
ranarak Futbol Federasyonu tarafından 
görevlendirilen beş teknik adam -ki bun
lardan birisi ücreti Futbol Federasyonu ta
rafından sağlanmak üzere Samsunspor ge
çici antrenörlüğü yapacaktır- Samsun
spor'un yeniden geliştirilmesi konusunda 
Futbol Federasyonunca görevlendirilmiş
lerdir. Diğer taraftan Samsunspor'un 
Spor-Toto ve Loto kuponlanndaki hakla
rı mahfuz kalacak ve sezon sonuna kadar 
buradan paylarını almaya devam edecek
lerdir. 

Ayrıca, Spor-Toto tarafından Sam
sunspor sahasına 50 milyonluk bir reklam 
verilerek kulübün malî bakımdan takvi
yesi sağlanmıştır. Geçen haftaki Beşiktaş-
Bolu bay maçının hâsılatı Samsun'a veril
miş, ayrıca bu maçta Millî Piyangonun da 
yine reklamı sağlanmıştır. 

12 Şubatta yapılacak Fenerbahçe-
Münih Türk Gücü maçının hâsılatı da 
Samsunspor'a tahsis edilecek, ayrıca Mü
nih Türk Gücü kabul ederse Samsun'da 
federasyon karması ile özel bir maç yapı
larak hâsılatı Samsunspor'a verilecektir. 
Her hafta bay kalan; yani karşılıksız ka
lan takımlar maçlarını, kabul ettikleri tak
dirde, özel maç halinde yapacaklar ve hâ
sılatları Samsunspor'a verilecektir. Bütün 
bunların dışında Samsun'da valinin baş
kanlığında bir yardım komitesi kurulmuş, 
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ayrıca Samsun Milletvekili Sayın Mehmet 
Akarca'nın Başkanlığında bütün Samsun 
milletvekillerinin iştiraki ile bir ayrı komite 
kurulmuştur. 

Diğer taraftan, Mili! Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Türk Sporunu Teşvik 
Fonundan yönetmelik gereğince sadece 
amatör faaliyetleri finanse edebildiği için, 
bu konuda da Samsunspor'a bütün ama
tör faaliyetlerinin finansmanını karşılamak 
üzere teklifte bulunulmuştur. 

Bunun dışında, Samsunspor'a yar
dım çalışmaları devam etmektedir. 

, Sayın Eser'i, konuşmasında bu konu
daki yapıcı tavrı dolayısıyla şükranla an
dıktan sonra bir hususun üzerinde özel
likle durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman 
istenmese de ve Türkiye'nin spor altyapı
sı ile değil, ama fizikî altyapısı ile ilgili ola
rak bazı eksikliklerin, yılların birikimi ile 
meydana gelen eksikliklerin neticesinde de 
olsa, bu tip üzücü olaylar, trafik kazaları 
meydâna gelmektedir. Ancak, her zaman 
söylemişizdir çeşitli kazalar dolayısıyla, sa
yın milletvekillerini bu vesilelerle ne ka
dar üzülürlerse üzülsünler, bu duyguları
nı iktidara, muhalefet sebebi yapmaları 
konusunda naçizane iktidar grubu olarak 
hoş karşılamadığımızı ifade etmek isterim. 
Çünkü, şunu hemen belirtmek gerekir ki, 
bu tip olaylar karşısında maşerî vicdan, 
ortak şekilde tepki göstermek istemekte
dir; nitekim, öyle olmuştur. Sayın Eser de 
dahil olmak üzere bütün Samsun millet
vekilleri, Parlamentodaki bütün muhale
fet grupları ve iktidar grubu müşterek ha
reket etmiştir. Güzel bir barış ve anlayış 
havası içinde hiçbir ayınmda bulunmadan 
bu konunun üzerine gidilmiştir. Hal böy
leyken, bu vesileyle Türkiye'deki birtakım 
altyapı düzensizliklerini, hele hele özellikle 
belirterek ANAP İktidarının gençlik ve 
sporda altyapıyı özlenen seviyeye hiçbir 
zaman ulaştırmadığını, hiçbir konuda ya

tırım yapmadığını ve belirli bir varlık gös
termediğini ileri sürmek, bence insaf öl
çülerine sığan bir tavır değildir. Nitekim, 
huzurlarınızda çeşitli vesilelerle arz etti
ğim gibi, hem 1988 yılında, hem de daha 
önceki yıllarda, 1984'ten itibaren spor ko
nusundaki altyapıya ve bütün faaliyetlere 
özel bir önem verilmiştir. Rakamlar orta
dadır. 

1984 yılının başında Türkiye'de -eğer 
aksi biliniyorsa bunu da izaha davet 
ediyorum- 867 spor tesisi vardı. Bu spor 
tesislerinin toplam alanı 18 milyon met
rekare idi. 1988 yılı sonu olarak -1989 yılı 
başında bitirilenleri hariç tutarsak- 3204 
spor tesisi vardır ve 18 milyon metrekare
ye de 16 milyon metrekarelik ilave yapıl
mıştır. Yani takriben yüzde 80'lik bir fi
zik saha artırımı gerçekleştirilmiş, seyir 
sporuna dönük sahalar olduğu için sayısı 
fazla olabilir; ama bu spor tesisi sayısı da 
dört misli artırılmıştır. Bunun da büyük 
bir kısmı 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. 
Nitekim 1988 yılının başında spor tesisi sa
yısı 1911 iken, 1988 yılının sonunda bu 
3204'e yükselmiştir. Hiç şüphesiz bunda 
Yüce Parlâmentomuzun, Yüce Meclisimi
zin bize kanunla sağladığı imkânların bü
yük rolü vardır. Nitekim 1984 yılında 
Türk Sporunu Teşvik Fonunun kurulma
sı, 1986 yılında 3289 sayılı Kanunla Fe
derasyonlar Fonunun kurulması, akarya
kıt paylarının verilmesi ve gene hatırlaya
caksınız 1988 yılının mart ayında kabul 
edilen 3418 sayılı Eğitim, Gençlik Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisi Kanununun 
sağladığı imkânlar bizi daha fazla altyapı 
gerçekleştirme başarısına ulaştırmıştır. 

Diğer taraftan, son olarak içişleri Ba
kanlığımızın aldığı tedbirlerle, basın ve 
TRT ile de açıklandığı gibi, son çok kısa 
dönem içinde trafik kazalarında yüzde 30 
nispetinde bir azalma olduğu görülmek
tedir. 
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Şimdi, kulüplerin ihtiyaçları konu
sunda da beş yıl içinde çeşitli şekillerde 
tedbirler aldık ve 1984 yılının başında ku
lüplerin sağladığı finansmanın çok daha 
üstünde bir finansman seviyesine eriştik. 
Ümit ederim ki, gençlik ve spor konusu
nun yeni organizasyon şekli içinde de bu 
çalışmalar ve basanlar artarak devam ede
cek ve hem finansman, hem organizasyon 
bakımından basan grafiği gittikçe yuka-
nya ulaşacaktır. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, tek
rar, Samsunspor'a geçmiş olsun dilekleri
mi sunar, hepinize saygılar arz ederim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın Eser* in ve diğer arkadaşlanmı-
zın üç günden beri yapılan uygulama ne
deniyle vaki itirazları göz önüne alınmış, 
Başkanlık Divanında tezekkür edilmiştir 
ve edilmektedir. Bu nedenlerle, arkadaş
larımıza; bu beş dakikalık sürenin.esasen 
yeni İçtüzükte de değişeceği öngörülmüş 
bulunmakla beraber, biz elimizden geldi
ği kadar bu gelip gitmeyi de hesap etmek 
suretiyle anlayışla davranmaya çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Neyi müdafaa ediyorsunuz anlamıyoruz? 

BAŞKAN — Müdafaa etmedim 
efendim; Tüzüğe uyuyoruz efendim. Tü
züğe uyuyoruz ama... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Tüzüğe uyacak mıyız, uymayacak mıyız? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, 
arz edeyim; bir dakika efendim... 

Şimdi, ses ani kesildiği zaman stenog
raflar ve bütün teypler duruyor. Oysa, İç
tüzükte, "konuşmaların tamamı zapta 
geçer" diye hüküm vaR. 

Onun için, buna bir çözüm yolu bul-
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mak ve bu yolda çalışmalar yapmak üze
re tezekkür edilmekte olduğunu ifade et-
•mek istedim efendim. 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, (6/314) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/52) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri 
verilmesine dair önerge vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmı
nın 304 üncü sırasında yer alan (6/314) 
esas numaralı sözlü soru önergemi, yazılı 
cevap aldığımdan geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılanmla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

1. — 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak ma
halli idareler seçimleri dolayısıyla siyasî partilerin 
İ2 Şubat 1989 tarihindeki önseçimler için haztr-
Itk faaliyetlerine imkân sağlamak amacıyla TBMM 
Gemi Kurul çalışmalarım 7 Şubat 1989 Salı gü
nünden itibaren 3 gün ara verilmesine ilişkin 
ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi var
dır, okutup oylannıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2.2.1989 Per-
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şembe günü yaptığı toplantıda siyasî par
ti grupları arasında görüş birliği sağlana
madığından grubumuzun aşağıdaki öne
risinin Genel Kurulun onayına sunulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Abdülkadir Aksu 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 
26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 

mahallî seçimlerden dolayı siyasî partile
rin 12 Şubat 1989 tarihindeki önseçimler 
için hazırlık faaliyetlerine imkân sağlamak 
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarına 7 Şubat 1989 Salı gününden 
itibaren 3 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayazıt, 
aleyhte konuşmak üzere, buyurun efen
dim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, süreme saymamanız rica
sıyla bu mikrofon uygulaması konusunda 
çok kısa bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Olur mu öyle şey? (ANAP sıralarından, 
"Olmaz öyle şey" sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu uygulama Başkanlık 
Divanının yetkisi dahilinde değildir. İçtü
zük, oturumu yöneten sayın başkana, mil
letvekilinin süreyi aşması halinde sözünü 
kesme yetkisini vermiştir; ama sizin de, 
demin çok isabetle belirttiğiniz gibi, tuta
naklara sözlerin geçmemesine neden ola
bilecek bir yöntemin uygulanmasına izin 
vermemiştir. 

Bu Meclis, şu elektrikli oylama sis
temini kurmaktan aciz midir ki, hâla ku
ramamış; ama, muhalefetin sözünü, mu
halefetin konuşmalarını bir otomatik fre
ne bağlayan bu sistemi hemen getirmiş-
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tir. Lütfen, bu siyasî komediye bir son ve
rilsin Sayın Başkan. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yine bir ara verme önergesiyle karşı kar-
şıyayız: Seçimler var, önseçime gidilecek 
ve milletvekilleri önseçimde bulunacaklar, 
bu itibarla 3 gün çalışmalara ara verelim... 

İşin adını doğru koymak lazım arka
daşlar, yöntem değişti. Halkın karşısına, 
kamuoyunun karşısına, onu aldatarak çık
mamak lazım. Meclisin bu ara vermesi 3 
gün değildir, 12 gündür. (ANAP sıraların
dan "3 gün" sesleri) 

Acaba, niçin önerge sahipleri olan 
Anavatan İktidar Grubu Başkanvekilleri, 
bundan önceki alışkanlıklarının ve uygu
lamalarının aksine "3 gün" diye yazmış
lardır? Temenni ediyorum ki, bu utanç 
duygusu, bu grup başkanına ve bu gru
ba, önergede üç günlük bir süreyi belirt
mek ihtiyacını hissettirmiştir. Bunun ha
yırlı bir başlangıç olmasını diliyorum. 

Sayın Başkanım, bu önergeyi veren
lere ve kabul oyu vereceklere soruyorum; 
arka arkaya gelen bu ara tatillerde, bu ara 
vermelerde -tabiî seçimler nedeniyle 26 
Marta tekaddüm edecek günlerde ara ve
receğiz; o çok doğaldır- sabahleyin kalk
tığınız zaman -en yakın çevrenizden 
başlayayım- eşinizin, çocuklarınızın yüzü
ne bakabiliyor musunuz? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Niye bakamayalım? 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Çok ayıp. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Yine bu ara vermelerde, milletvekili ko
nutlarına ekmek getiren müstahdemlerin 
yüzüne bakabiliyor musunuz? (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Yine bu ara 
vermelerde, evlerimizin arasındaki sokak
ları sabahın ayazında süpüren o emekçi-
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lerin yüzüne bakabiliyor musunuz? (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Ve yine hep
sinden önemlisi; maksadı, amacı, art ni
yeti belli olan bu ara vermelerde, Türk 
halkının yüzüne siyasî hicap duymadan 
bakabiliyor musunuz arkadaşlar; bu 
önemlidir. (SHP sıralarından alkışlar) 
\bksa, oylarınızla üç gün tatil vermişsiniz, 
on gün tatil vermişsiniz; hiçbir şey değiş
mez. 

Sayın Başkan, geçenlerde -her zaman 
okurum- Büyük Atatürk'ün Amasya Ta
miminden bu yana konuşmalarını gözden 
geçirdim. Millî hâkimiyete ne kadar önem 
verdiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin varlığına, işlevine ne kadar önem ver
diğini; bırakın Millî Mücadele zamanın
daki Meclis hükümetini, ondan sonra 
1924 Anayasasının temsilî hükümeti getir
mesinden .sonraki dönemde de, Millet 
Meclisine ve millî hâkimiyet fikrine ne ka
dar önem verdiğini bir kere daha okudum. 
İsterim ki, onun bir özetini çoğaltıp, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini.şu duruma 
düşürenlere birer birer takdim edeyim. 

Sayın Başkan, bu uygulamalar, de
mokrasinin ve millî hâkimiyetin, olmaz
sa olmaz müessesesi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, kamuoyunda olmazsa da 
olabilir düzeyine düşürmektedir. Bu nok
taya dikkatinizi çekerim. Meclisin konu
şacağı konular yok mudur arkadaşlar, ka
nun tasarıları bir tarafa, kanun hükmün
de kararnameler komisyonların raflarını 
doldurmaktadır. 

Bugün Bütçe Komisyonunda yaşanı
lan bir durumu, ibret almanız için arz 
edeceğim arkadaşlarım; 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname henüz Mecliste 
görüşülüp kanunlaşmamıştır. Bunun ba
zı maddelerini değiştiren 308 sayılı Kanun 
Hükmünde Karanname henüz Mecliste 
görüşülmemiştir; ama bugün Bütçe Ko
misyonunda ne görüşülmektedir; Anaya

saya aykırı bir yöntemle, 308 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin bir maddesi
nin değiştirilmesi ve bir kanun hükmün
de kararnamenin yürürlükten kaldırılma
sı. Meclisin yetkisini bugüne kadar hükü
met gaspetmekteydi; bu kararnamelerle, 
o tasarıyla, Meclis, hükümetin yetkisini 
gaspa zorlanmaktadır. Bırakın, çalıstmn 
Meclisi; kanun hükmünde kararnamele
ri görüşelim. 

Yine, iktidar, bu ara vermelerle ve 
uygulamalarıyla, Meclisin denetim yolla
rını kapatmaktadır. Denetim yalnız mu
halefet milletvekillerine tanınan bir hak 
değildir; uygulamasanız dahi, denetim ik
tidar milletvekillerine de tanınan bir hak
tır. Sizin, "Efendim, gündemi sorularla, 
araştırmalarla dolduruyorsunuz; onlann 
ciddiyeti yok" sözüne halk inanmıyor ar
kadaşlar. O önergelerin içeriğini mihen
ge vurmak hakkı ve haddi iktidar grubu
nun değildir; o önergeleri konuşmak mec
buriyeti iktidar grubunundur. İşte çalış
tırın Meclisi. Siz isteseniz o sözlü sorula
rın hepsini bir günde temizlersiniz; ama 
korkuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz; 
muhalefetten korkuyorsunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Ondan kurtulma
nın yolunu Meclisten kaçmakta buluyor
sunuz, Meclisten kaçıyorsunuz; kaçıyor
sunuz, bir noktaya kadar kaçacaksınız; 
kulvar bitmektedir, önümüzde 26 Mart 
var; 26 Martta Meclisten kaçamayacağı
nızı, Meclisten kaçmanızın ağır diyetini 
Türk halkı size öğretecek ve ödetecektir. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından, "Bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Aleyhte, Sayın Ahmet Neidim; buyu
run. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisin 
tekrar tatile girmesiyle alakalı olarak Doğ-
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ru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamı fazla geniş tutmayacağım. 
Yalnız, dünyanın hiçbir yerinde görülme
yen, meclisin makineye bağlanmış şeklini 
bugün Türkiye'de görüyoruz. Bunu, çok 
ayıplıyorum, çok yadırgıyorum. Acaba, bi
zim Başkanlık Divanı üyelerimiz ne yapar
lar veya orada niçin görev alırlar? "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir" diyo
ruz, milletin sesini burada makineye bağ
lıyoruz; çok yanlış bir uygulama... İnşal
lah, bu yanlış uygulama en kısa zamanda 
değiştirilir kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, açıklanan ge
rekçeye göre, Meclisin tatile girmesine se
bep olarak, milletvekillerinin önseçim ça
lışmalarına katılmaları gösterilmektedir. 
Bizce, bu gerekçenin çok yanlış olduğu or
tadadır. Okullar tatile girmiştir, milletve
killeri de buna paralel olarak Meclisi ta
tile sokmak istemektedirler. Meclis gün
deminde 307 tane soru ve 36 tane araştır
ma ve genel görüşme önergesi vardır; bun
ları gözden kaçırmaya çalışarak Meclis de
netiminden kaçmak istiyorsunuz; olay or
tadadır. Benden önceki hatip Sayın Turan 
Bayazıt'ın da bahsettiği gibi, hakikaten 
hepimiz sabahları son derece üzüntüler 
içindeyiz; inşallah, bunları siz de duyuyor
sunuz. Ben, büyük bir çoğunluğunuzun 
bunu duyduğu kanaatındayım da; ama 
emirle hareket ediyorsunuz. Halbuki, mil
letvekili olan insanlar emirle hareket et
mezler. (DYP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültü
ler, "Sen emir almıyor musun?" sesleri) 

Keşke, benim liderimin emri altında 
olsanız; doğruyu bulursunuz zaten. 

Değerli milletvekilleri, 26 Martta 
kaybedeceğinizi anladınız, iktidarı eliniz

den kaçıracaksınız diye bir telaş içindesi
niz, bir korku içindesiniz. 

RECEP ERCÜMENT KONUK-
MAN (İstanbul) — Oh, oh... 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Sayın Ercüment Ağabeyim inanmıyor, 
"oh" diyor; onu 26 Martta göreceğiz, yi
ne sizle görüşeceğiz. 

Şimdi, bu telaşı, bu korkuyu bırakın; 
gelin şu Meclisi çalıştıralım. 18 Şubata ka
dar, Meclis takvimine göre... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Yapılacak bir şey yok değil mi? 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Sonra cevap verirsin. 

18 Şubata kadar Meclis takvimine gö
re pek yapacak bir şey de yok yani. Şim
di, milletvekilleri gidip önseçim çalışma
larına katılınca ne olacak? Haftada üç gü
nümüz var, hepimiz gidip katılabiliriz, o 
çalışmaları da yapabiliriz; ama siz birta
kım sebeplerle Meclisi çalıştırmak istemi
yorsunuz. (ANAP sıralarından, "samimi 
misin?" sesleri, gürültüler) 

Samimiyim, çok samimiyim. 
Çünkü, hem Meclis çalışabilir... 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 

— Kaç kişi vardı şurada göster; kaç kişi 
vardınız? 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Sen de bizde idin; bizi bırakıp çoğa git
tin; bir gün yine bize geleceksin, acele et
me. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Haydi canım sen de! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halk
tan kaçtıkları gibi, Meclisten de kaçıyor
lar. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, Meclisi kapatınca 
televizyonu da otomatikman kapatıyorsu
nuz. Zaten, televizyonun başına oturmuş
sunuz, istediğiniz gibi, televizyonda 
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propaganda yapıyorsunuz/Çoğunluğunu
za dayanarak gelip burada seçim müddet
lerini kısıyorsunuz; ondan sonra da, eli
nize malayı alıyorsunuz, küreği alıyorsu
nuz, devletin memurlarını da kullanarak, 
istediğiniz gibi temel atıyorsunuz, her yeri 
açıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki, bunlar 
da milletin gözünden kaçıyor. Allah'ın iz
niyle 26 Martta millet öyle bir kükreye
cek ki, sandığa sizi gömecek ve iktidarı
nız da elinizden gidecek. 

Biz, bu önergeye olumsuz oy kulla
nacağımızı beyan ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, lehte konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak 
üzere buyurun Sayın Aksu. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 26 Mart 1989 tarihinde ya
pılacak Mahallî İdare Seçimlerinde mil
let vekillerimizin aktif bir şekilde seçim ça
lışmalarına katılmalarını temin etmek 
maksadıyla getirilen önerge makul bir se
bebe dayanmakta ve maalesef, Danışma 
Kurulunda muhalefet partisi gruplannca 
mutabakat temin edilemediği için önerge 
şeklinde huzurlarınıza gelmiş ve ben de bu 
konuda görüşlerimizi izah etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Mec
lisi çalıştıralım! 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Gönül arzu ederdi ki, milletvekilleri
nin, mahallî idareler seçimlerine aktif ola
rak iştirakini sağlamak gibi, makul bir se
bebe dayanan bu önerge Danışma Kuru
lunda, muhalefet partilerimizin de katıl
masıyla, oybirliği ile kabul edilse idi. (SHP 

ve DYP sıralarından "Zaten halkın içine 
çıkamıyorsunuz" sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Zaten 
halkın içine gidemiyorsunuz. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, siz seçimden 
kaçtığınız gibi, halkın arasına gitmekten 
de kaçıyorsunuz. (ANAP sıralarından 
'•Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar[!]) 

Evet, ara vermeden kaçmanızın tek 
sebebi bu. Şimdiye kadar hep seçimden 
kaçtınız, şimdi halkın arasına gidecek yü
zünüz yok. Halkın arasına girmekten ka
çıyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından 
gülüşmeler, alkışlar[!]) 

Evet, bütün telaşınız bundan dolayı
dır. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Aksu, çocuklara Uludağ'dan yer 
ayırtmışsın. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Biz Diyarbakır'ın karlı dağında dola
şıyoruz, Uludağ'da değil. Gidenler konuş
sun. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idare 
seçimlerinin demokratik hayatımızda ye
ri ve önemi büyüktür. Bu seçimler, özel
likle belediye başkanlığı seçimleri, mahi
yeti itibariyle adaylann önemli bir rol oy
nadığı seçimlerdir. Bu seçimlerde yakla
şık 40 bin belediye meclis üyesi, 2 350 il 
genel meclisi üyesi ve 1 985 belediye baş
kanlığı için aday tespiti yapılacaktır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Önseçimle mi yapıyorsunuz? 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği 
takvime göre de, bu seçimler için uygula
nacak önseçim 12 Şubat 1989 Pazar günü 
yapılacaktır. Siyasî hayatımızı büyük öl
çüde etkileyecek bu siyasî faaliyetler de
vam ederken milletvekillerini Meclise bağ
lamanın gerçekçilikle alakası yoktur. Böyle 
önemli bir siyasî faaliyette milletvekilleri 
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dışlanamaz. Belediye başkanı, belediye 
meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve ni
hayet milletvekili bir siyasî bütünlüğün ifa-
desidirler ve bir siyasî olgunun ayrılmaz 
parçalarıdırlar. Milletvekilleri, parlamen
ter demokrasinin en aktif elemanlarıdır. 
Aday tespitinden, milleti sandığa ulaştmn-
caya kadar seçimlerin en büyük yükü mil
letvekillerinin omuzlanndadır. Seçimlerin 
as oyuncuları milletvekilleridir. Bu, ikti
dar için de böyledir, muhalefet için de böy
ledir. Şimdi, muhalefet olarak karşımıza 
geçip bu as oyuncuların sahaya çıkmasını 
engellemek için "Meclisten kaçıyorsu
nuz" bahanesine sığınmanız fayda verme
yecektir. 

ALİ ESER (Samsun) — Siz de as 
oyuncu var mı? 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Sizin niyetiniz, Meclis çalışmalarını 
çok sevdiğiniz için Meclisi açık tutmak de
ğildir. Bizim bu makul önerimizi, "Mec
lisi çalıştırmamak" şeklinde değerlendir
mek de yersizdir. Bu Yüce Meclis, gerek
tiğinde çalışma günlerine ve saatlerine 
bağlı kalmaksızın faaliyetlerini devam et
tirmiş, milletvekillerimiz uykusuz geceler 
geçirmiştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Vergi yasaları için. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Bu şekilde yoğun çalışmalar içinde bu
lunmuş bir Meclisi, "çalışmıyor" diye 
eleştirmek, Meclisin, Anayasa ve İçtüzük 
gereğince aldığı kararları ve yaptığı çalış
maları görmemezlikten gelmektir. Mecli
sin, çalışma gün ve saatleri dışındaki yo
ğun çalışmalarına dahi karşı çıkmış mu
halefetin, mahallî seçimlerin aday belirlen
mesi safhasında, milletvekillerinin demok
rasi anlayışı gereği seçmeninin yanında, 
halkın arasında bulunmasını sağlamaya 
yönelik ara verme kararını, "Meclisi 
çalıştırmıyorlar" şeklinde değerlendirmesi 
samimi bir politika değildir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Geçen 
hafta ara verdiniz. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Meclis çalışmalarını engellemek için, 
İçtüzüğün size sağladığı hakları nasıl kul
landığınızı biliyoruz. Açık olan Meclisi ka
patmak için, bir oturumda 5 defa yokla
ma istediğinizi, verdiğiniz önergelerle biz
leri nasıl sabahlara kadar zorladığınızı 
unutmadık. 

Yanlış anlaşılmaması için, özellikle 
belirtiyorum, bütün bunlar İçtüzüğün si
ze tanıdığı hakların kullanılmasıdır. Bu 
davranışlarınızdan dolayı, muhalefeti kı
namıyorum, muhalefet elbette ki görevi
ni yapacaktır; ama unutulmasın ki, biz de 
iktidarız, memleketin gündemini biz ta
yin ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Son 
günlerinizi yaşıyorsunuz iktidar olarak. 

ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) 
— Biz; Anavatan Partisi olarak, milletve-
killerimizin seçim çalışmalarındaki değe
rini biliyoruz, milletvekillerimizi seçim ça
lışmalarının dışında tutamayız. Milletve-
killerimizin iştirak etmediği bir seçim ça
lışmasını düşünmek bile yanlıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, esasen, 
Anavatan Partisi, seçimlerin mart ayı ye
rine ekim ayında yapılması teklifini hem 
kanun teklifi, hem de Anayasa değişikliği 
olarak Yüce Meclisin huzuruna getirmiş
tir. Bu teklif kabul edilmiş olsaydı, seçim 
çalışmalarının büyük ağırlığı Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tatil dönemine rast
layacak ve sıkıntıların hiçbirisi yaşanma
yacaktı. Hem memleketi kışta kıyamette 
seçim yapmaya mahkûm edeceksiniz ve 
hem de "Seçim çalışmaları sebebiyle 
Meclisi niçin tatil ediyorsunuz?" diye he
sap soracaksınız... Bu mantığı kabul et
mek mümkün değildir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hani 
gündemi siz belirtiyordunuz? 
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ABDÜLKADIR AKSU (Devamla) 
— Bu düşüncelerle, Meclis çalışmalarına 
ara verme kararını desteklediğimizi ifade 
ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Aksu. 

Önergeyi tekrar okutup oylannıza 
sunacağım. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2.2.1989 Per
şembe günü yaptığı toplantıda, siyasî parti 
grupları arasında görüş birliği sağlanama
dığından, grubumuzun aşağıdaki önerisi
nin Genel Kurulun onayına sunul-

IV. 

1. — 1567 Sayût Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapumastrıa Dair Kanun Tasa
rısı ve Addet Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sa
yısı: 118) (1) 

BAŞKAN — "1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı" nm gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 2 nci maddesine gelmiştik, 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 20.2.1930 tarihli ve 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında Kanunun Ek 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 4. — Ba Kanuna göre 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı, 1.2.1989 tarihli 56 
net Birleşim Tutanağına eklidir. 

masını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımla. 

Abdülkadir Aksu 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 26 Mart 1989 tarihinde yapı
lacak mahallî seçimler dolayısıyla siyasî 
partilerin 12 Şubat 1989 tarihindeki önse
çimler için hazırlık faaliyetlerine imkân 
sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çalışmalarına 7 Şubat 1989 Salı 
gününden itibaren 3 gün ara verilmesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

gerçek ve tüzelkişiler hakkında hükmolu-
nacak para cezalarıyla 1 inci maddeye gö
re alman kararlar uyarınca tahsili gereken 
alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın ibrahim 
Demir, buyurun. 

Müddetiniz 10 dakikadır Sayın 
Demir. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, gö
rüşmekte olduğumuz 118 sıra sayılı tasa
rının 2 nci maddesiyle ilgili olarak Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere Yüce Meclisin huzurundayım, 
bu vesileyle, sizi ve Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan burası Meclis midir, yoksa özel 
kahvehane mi? Nedir bu sohbet? 

BAŞKAN — Ayakta bulunan arka
daşlarımız lütfen yerlerine otursunlar. Ba-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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kanlar Kurulu sıralarına gelmiş olan ar
kadaşlarımız da görüşmelerini bilahara 
yapmak üzere, lütfen, yerlerine efendim... 

Buyurun Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz ta
sarının 2 nci maddesi, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun. 
ek 4 üncü maddesini genişleterek yeniden 
düzenlemektedir. 

Bahsettiğim kanunun ek 4 üncü 
maddesi, bu kanuna göre hükmî şahısla
ra verilecek para cezalarının Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
na göre tahsil edilmesini öngörmekte iken, 
yeni metin, bu düzenlemeyi, gerçek kişi
leri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. 

Diğer taraftan, yeni tasarı, amme ala
cağı kavramını da genişleterek, gecikme 
sebebiyle kur farklarından doğan alacak
ları da amme alacağı kabul etmiş, yine bu 
şekilde doğacak alacakların Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
na göre tahsil edileceğini esasa bağlamış
tır. 

Getirilen bu iki önemli düzenleme
den ilkine, kuvvetle itirazımız vardır; çün
kü, gerçek kişilere verilecek para cezala
rının, amme alacaklarının tabi olduğu 
esaslara göre tahsil edilmesi ile, genel hü
kümlere, yani Türk Ceza Kanununun 19 
uncu maddesi ve Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun 5 inci maddesiyle düzen
lenen hükümlere göre tahsil edilmesi ara
sında çok büyük farklar vardır. Çünkü, bu 
genel hükümler, gerek Türk Ceza Kanu
nu, gerekse Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanun, Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanundan farklı olarak ger
çek kişi olan hükümlülere birtakım ayrı
calıklar ve imkânlar tanımaktadır. Şimdi 
biz, bı^ kişilerin cezalarını genel hüküm
lere göre değil de, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun ek 4 ün
cü maddesine göre tahsil edilirse, kişiler 
bu haklarından mahrum kalacaktır ki, biz, 

bunun ceza politikasına, cezalandırma ga
yesine uygun olduğu görüşünde değiliz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; mevzu
atımızda tanımını bulmuş, oturmuş, bir 
amme alacağı tanımı vardır. Bu tanım 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 1 inci maddesinde yer al
maktadır. Bu tanıma göre, gecikme sebe
biyle kur farklarından doğacak alacaklar 
amme alacağı değildir, öyle kabul edilmesi 
de bizce doğru değildir. Tatbikatın ve dok
trinin mutabık kaldığı bu tanımı genişle
terek, kur farklarından doğan alacakların 
amme alacağı gibi kabul edilip o şekilde 
tahsil edilmesi, hukuk tekniğine ve hukuk
la düzenleme esaslarına aykırı düşmekte
dir. 

Eğer, bir kişi, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanuna göre çı
karılmış bir kararın öngördüğü süre içe
risinde kazanılmış dövizi ülkeye getirme
miş, kanunun öngördüğü sürede bir ban
kada bozdurmamış ve gecikme sebebiyle 
kur farkı ortaya çıkmışsa, bu aradaki far
kın amme alacağı sayılması bizce doğru 
değildir. Bunu, Türk Parasının Kıymeti
ni Koruma Hakkında Kanunun genele 
atıfta bulunan hükümlerine göre çözüm
lemekte bizce zaruret vardıf. Çünkü, Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesi, bu kanunun 
tatbikatına ışık tutmak maksadıyla, ken
di kapsamı içine giren ne tür alacakların 
bu kanuna göre tahsil edilebileceğini açık 
şekilde tanzim etmiş; para cezalarından ne 
anlaşılması gerektiğini, tazminat, inziba
tî ceza gibi kavramların ne şekilde yorum
lanması gerektiğini açık açık ifade etmiş
tir. Şimdi, bu oturmuş tatbikata, doktrin 
ve mahkeme kararlarının mutabık kaldı
ğı bu tanıma bir genişlik getirmek ve bu
nu bir çözüm olarak görmek bizce isabet
li bir karar değildir. 

Dolayısıyla, bu düzenlemenin, yü
rürlükteki mevzuatı allak bullak edeceği 
ve tatbikatı sıkıntıya sokacağı düşüncele-
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riyle tasvip etmediğimizi beyan eder, say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var, oku

tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 118 Sıra Sayılı Ya
sa Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ek Madde. — Bu Kanuna göre ger
çek ve tüzelkişiler hakkında hükmoluna
cak para cezalarıyla 1 inci maddeye göre 
alınan kararlar uyarınca tahsili gereken 
alacakların doğduğu tarihten itibaren 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Kamer Genç 
Tunceli 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler, aslında, olumlu bir 
madde. Bu madde üzerinde önerge ver
memizin nedeni, 1 inci maddenin düzen
lenmesindeki terslikten kaynaklanmakta
dır. 1 inci maddenin (c) bendi şöyle diyor: 
"Bu madde uygulamasında dövizlerin ra
yiç bedelinin tespitinde, suç tarihinde ge

çerli döviz alış kurlan uygulanır." Daha 
sonra genel bir paragraf açılmış ve bu pa
ragrafın (d) bendinden sonra yer alması 
gerekirdi; çünkü, bu paragrafta belirtilen 
şu: 

"Hükmolunacak para cezasına, suç 
tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler 
için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen 
gecikme zammı oranında, para cezası ile 
birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme fa
izi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplan
masında ay kesirleri nazara alınmaz." 

Şimdi, maddenin bu şekilde düzen
lenmesi ile getirilen para cezasına uygu
lanacak gecikme faizi ile ilgili bu hükmün, 
münhasıran (c) bendindeki hale mahsus 
olduğu görülüyor. Başkanlık Divanı eğer 
uygun görür, bu genel hükmü (d) bendin
den sonraya alırsa, önergemizin bir kıy
meti kalmaz; çünkü bütün para cezalan 
Amme Alacaklarının Tahsil Uâulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre uygula
nır. Hükümetin teklif ettiği metnin gerek
çesinde, "...213 saydı Vergi Usul Kanunu
nun 3239 sayılı Kanunla değişik 112 nci 
maddesinde yer alan hükme paralel ola
rak, suç tarihi ile mahkeme kararının teb
liğ tarihi arasındaki süre için gecikme fa
izi uygulanır" diyor. Biliyorsunuz, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununu 3505 sayılı Ka
nunla değiştirdik ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 112 nci maddesi özel ödeme 
zamanıdır. Buradaki gecikme faizinin bir
leşik faiz esasına göre hesaplanması siste
mini getirdik ve bunu da burada vurgu
lamak istiyorum. Gerekçede bahsedilen 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci 
maddesinin, 3239 sayılı Kanunla değişik 
hali değil, 3505 sayılı Kanunla değişik 
olan halindeki faiz nispetlerine göre tah
sili gerektiğini de burada vurgulamak is
tiyorum. 

Sayın Başkanlık Divanı, kanunların 
düzenlenmesinde birtakım imla hataları 
varsa veya genel kanun tekniği esaslarına 
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aykırı düzenlemeler varsa, biz bunları ge
nel kanun tekniği esaslarına göre düzen
leriz şeklinde bir yanıt verirse ve -bana 
göre- bu genel hükmü de (d) bendinden 
sonraya alırsa maksat hâsıl olur. Başkan
lık Divanı, eğer bunu dikkate almazsa, o 
zaman önergemizin oylanmasını istiyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen

dim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen

dim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
"GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanu

nun yürürlük tarihinden önce ticarî amaç
larla ihraç edilen ve süresinde yurda geti
rilmemiş olan mal bedeli dövizlerin, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
otuz gün içinde yurda getirilerek bir ban
kaya satılması halinde cari alış kurundan 
alımları yapılır. 

Verilen süre içinde yurda getirilme-
yerek bankalara satışı yapılmayan açık ta
ahhüt hesaplarına ait dövizlerle ilgili ola
rak, bu dövizlerin, 1 inci maddeye göre çı
karılan kararlar uyarınca yurda getirilme
leri gereken tarihteki kur ile verilen süre
nin son günündeki kura göre hesaplana
cak kur farkları ilgililerden, 6183 sayılı Ka
nuna göre tahsil olunur. 

Yukarıdaki fıkralara göre alımı yapı
lan döviz ve kur farkları ile ilgili açık ta
ahhüt hesapları kapatılır." 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Hilmi Ziya 
Postacı; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; dün, kanun tasarısı
nın tümü üzerinde görüşlerimizi açıklar
ken, bu geçici maddeye olan itirazlarımı

zı söylemiştik. Yine dün, ANAP Grubu 
adına konuşan arkadaşımız ve Sayın Ba
kanın da bazı açıklamaları bu itirazları
mızda ne kadar haklı olduğumuzu bir 
nebze olsun göstermiştir. İnanıyorum ki, 
ihracat yapıp dövizini yurda getirmeyen
lerin listesi bize gelip de isimleri gördü
ğümüz zaman, haklılığımız tamamen or
taya çıkacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu geçici 
madde, komisyonda gerekçesi de yazılma
dan ilave edilmiş bir maddedir; veballi bir 
maddedir. Bu madde, şu anda sizlerin ifa
desiyle "450-500 milyon dolar, Türk pa
rasıyla bugünkü kurda 1 trilyon" liralık 
bir ihracatın, sebebi ne olursa olsun gel
memesinden kaynaklanan bir af niteliği
ni taşımaktadır. Devlet, alacağı için, hat
ta çok küçük alacakları için vatandaşları
mızı her gün rahatsız etmektedir. Onları 
bu kadar kolay rahatsız ederek alacağına 
takipçi olan devletin, beş yıllık bir sürede 
"450-500 milyon dolar" diye kendisinin 
açıkladığı -ama zaman içerisinde görece
ğiz ki, bu rakamlar da ufak kalacak, daha 
büyük rakamlarla karşılaşacağız- böylesi
ne büyük bir alacağın, büyük bir ihracat 
dövizinin gecikmesinin bugünkü carî kur
larla, bir ay içerisinde muameleye tabi tu
tulması büyük bir vebaldir. Bölgemizde ve 
zannediyorum bütün Meclis üyelerinin 
bölgelerinde bir tabir vardır, "Tüyü bit
medik yetimin ahım almayın'' derler. Bu 
uygulamayla, "Tüyü bitmedik yetim 
ahım" alacaksınız. ANAP Grubundan bi
raz sonra vereceğimiz önergeye destek ol
malarını istiyoruz. Hiç olmazsa bu kanun 
tasarısı içerisinden bu geçici maddenin çı
karılmasını istiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, dün bu konu
da mümkün olan herşeyi söylediğimiz 
için, sizleri daha fazla yormak istemiyo
rum; ama şu kısa aralıkta bir uyarıda bu
lunmaktan da kendimi alamayacağım. Bu 
gün Meclis gündemimizde, dokuzu 
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uluslararası sözleşme, altısı teklif, dördü 
tasarı bulunmaktadır. Biraz önce "Üç 
gün'' diye tatil ettiğiniz, aslında on günü 
aşan bir tatile gireceğiz. Geçen sene bu 
Mecliste 67 kanun kabul edilmiş, dördü 
bütçe, onaltısı uluslararası sözleşme, ikisi 
Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmiş, 
üçü iptal edilmiş. 

Kıymetli arkadaşlarım, geriye kalan 
32 yasanın 18'i 49 tane geçici maddeyle 
ilgili, 14'ü de 18 tane ek maddeyle ilgili. 
Sayın iktidar Partisine mensup milletve
killeri, geçen yıl ve bundan önceki dönem
de sürdürdüğünüz alışkanlıkla, yasa tasa
rılarına geçici ve ek madde olarak yaptı
ğınız eklemeler, Meclis çalışmalarını 
mümkün olan en kötü boyutlara ulaştır
mıştır. 

Tasarıdaki geçici maddeye olan bu 
itirazımızı ve bu uyarımızı unutmayaca
ğınızı ümit ediyorum, hepinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Postacı. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın ibrahim Demir; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri, 118 sıra sa
yısıyla görüşmekte olduğumuz tasarının 
geçici maddesi üzerinde Doğru Yol Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, tasarı
nın hükümet metninde olmayıp, komisyon 
tarafından eklenen bu madde tatbik ka
biliyeti olmayan, buna rağmen, eğer tat
bik edilebilir bir kabiliyeti olsaydı, Ceza 
hukukunun yerleşik prensiplerini altüst 
edecek nitelikleri bulunan bir metindir. 
Ceza Kanununun en iyi bilinen, en tanın
mış prensibi, "kanunsuz ceza olmaz" 
prensibidir. Bunun manası şudur: Hiç 
kimse, işlediği zaman suç sayılmayan bir 

fiilinden dolayı cezalandırılamaz. Bir fiil, 
eğer o fiili yasaklayan ve cezalandıran bir 
kanun hükmü var ise suçtur ve ancak ka
nunun öngördüğü ceza ile cezalandırıla
bilir, müeyyidelendirilebilir. 

Şimdi, tasannın geçici maddesi ba
kın ne getiriyor: "Bu kanunun yürürlük 
tarihinden önce ticarî amaçla ihraç edilen 
ve süresinde yurda getirilmemiş olan mal 
bedeli dövizler..;' diyor. Bu hüküm yürür
lüğe girmeden önce yürürlükte ne var; 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kında Kanunun 3 üncü maddesi var, bu 
kanuna göre çıkarılmış kararlar var ve 
Türk Ceza Kanununun 119 uncu madde
si var. Türk Ceza Kanununun 119 uncu 
maddesi "Para cezasını öngören bir fiil, 
bir para cezası söz konusu ise, bunun as
garî haddini ödeyen kişi hakkında takibat 
yapılmaz'' diyor. Ceza kanunlarımızın bu 
fiilden dolayı öngördüğü asgarî had nedir? 
5 bin Türk Lirası. 5 bin Türk Lirasını 
ödemekle bu maddenin tatbikatından kur
tulma şansı olan bir sanık, bu maddeye 
göre nasıl cezalandırılabilir değerli arka
daşlarım? Bu maddeyi nasıl tatbik edebi
lirsiniz? 5 bin lira ödemek suretiyle cezaî 
kovuşturmadan kurtulabilecek bir kişinin 
bu maddeden istifade etmeye kalkışması 
için akılsız olması lazımdır; bu mümkün 
değildir ve ben şunu çok iyi biliyorum ki, 
sokaktaki vatandaş, bu memleketin en üc
ra köşesinde hukuku avukat olarak, hâkim 
olarak ya da icra memuru, hatta zabıt kâ
tibi olarak tatbik eden insanlar, bundan 
daha iyi bir mantıkla hukuku yorumlaya
bilir, anlayabilir ve uygulayabilirler. Söy
lemek istediğim birinci husus budur. 

Eğer, "Biz, Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesini tatbik etmeyeceğiz, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kında Kanunun 3 üncü maddesini tatbik 
etmeyeceğiz, bunu tatbik edeceğiz'' deni
lebiliyorsa; bunu tatbik edemezsiniz. Ni
ye edemezsiniz? Çünkü, karşınızda ceza 
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hukukunun bir başka prensibi var. Nedir 
o prensip; ceza kanunlarının hükümleri 
makabline şamil olmaz. Niçin olmaz? 
Çünkü "kanunîlik prensibine", "kanun
suz ceza olmaz" prensibine aykırıdır da 
onun için olmaz. Siz, fiilin icra edildiği, 
gerçekleştiği tarihte yürürlükte olmayan 
bir müeyyideyi faile, daha doğrusu sanı
ğa uygulayamazsınız. 

Bu maddenin düzenlenmesinde, ce
za hukukunda yer alan bir başka önemli 
prensibe de aykırılık var; o da şudur: Ce
za hukukunda mukayese mümkün değil
dir değerli arkadaşlarım. Mukayese yoluy
la ceza hukukundaki prensiplerin, daha 
doğrusu Ceza Kanunundaki müeyyidele
rin genişletilmesi mümkün değildir, 

Biraz evvel okudum, yeniden oku
mak istiyorum, bakınız madde metninde 
ne diyor: "Bu kanunun yürürlük tarihin
den önce ticarî amaçlarla ihraç edilen mal 
bedeli dövizler zamanında yurda getiril
memişse suç işlenmiştir ve bunlar için şu 
müeyyideler uygulanır..." Ama, Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nun, sadece ihraç edilen mal bedellerinin 
ülkeye getirilmesini öngörmüyor, görün
meyen muamelelere göre birtakım kaza
nılmış dövizlerin yurda getirilmesi söz ko
nusu. Yine faiz, kâr payı, tasfiye bedeli, 
temettü gibi veya hukukî bir geçerliliği ol
madığı için yurt- dışına transfer edilmiş; 
fakat geçersizliği sebebiyle ülkeye kazan
dırılması gerekmiş birtakım dövizler var; 
bunlar da yine Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanununa göre ülkeye kazandı
rılmak, geri getirilmek ve bir bankada 
bozdurulmak zorunda. Sadece ticarî 
amaçlı ihraç edilen mal bedeli getirilme
diği takdirde uygulamak üzere vaz ettiği
niz bir hükmü bu tür müeyyidelere zor
layamazsınız, mukayese yoluyla uygulaya
mazsınız. O bakımdan da bu metin, -biraz 
evvel ifade ettiğim- ceza hukukunun, "ka
nunsuz ceza olmaz, ceza kanunlarının ma

kabline şamil değildir ve ceza hukukun
da mukayese mümkün değildir'' prensip
lerine aykırıdır. Bu bakımdan, Yüce Mec
lisin bu maddeyi reddetmesini ısrarla ta
lep ediyorum. Yok eğer, sayın komisyon ve 
Sayın Hükümet bizim bu söylediklerimiz 
karşısında bir fikre sahipse, eğer bizim ya
nıldığımız kanaatinde ise, o zaman gelsin
ler bunu bu kürsüden izah etsinler, biz de 
bilelim. Burada birtakım eleştiriler geti
riyoruz, birtakım yorumlar yapıyoruz; fa
kat konuştuklarımıza karşılık bir fikir be
yan edilmiyor, bir argüman getirilmiyor, 
sükût ediliyor, o zaman da, biz bu sükûtu 
ikrar kabul ediyoruz. Eğer aksi bir görüş 
bir iddia bir argüman varsa, sükût ede
rek kabul etmiş görünmektense, bunu 
açıklasınlar, tartışalım ve Yüce Meclisin 
kararına ışık tutulmuş olsun. 

Benim maruzatım bu kadar, saygıy
la arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ka

mer Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu Meclis ça
tısı altında boş sandalyelere konuşmaktan 
bıktık; ama biz yine de, boş sandalyelere 
de olsa, kendi düşüncelerimizi söylemek
ten kendimizi alıkoyamayacağız. 

Sayın Başkan, gelecekte ANAP İkti
darının dönemini tarif edecek kişiler di
yecekler ki, ANAP iktidarı zamanı, kaçak
çılığın teşvik edildiği, kaçakçılığa prim ve
rildiği ve kaçakçıların en ziyade müsaade
ye mazhar insanlar olarak muamele gör
düğü bir dönemdi; bu şekilde yorumlaya
caklardır. Bakın, bugüne kadar getirilen 
kanunların hepsini değerlendirdiğimiz za
man göreceksiniz ki, hep kaçakçılara af 
vardır, ama öte taraftan, 12 Eylül öncesi 
olaylarda devletin kendi gücünü kullan
maması nedeniyle, iradesi dışında suç iş
leyen gençlere, bugün hapishanelerde çü
rüyen gençlere hiçbir af getirmiyor. Yine 
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hiçbir suçu olmayan, hukukta yeri olma
yan, 1402'den dolayı görevinden atılmış 
binlerce masum insana, hukuka aykırı ola
rak, en faşist ülkelerde dahi olmayacak bir 
şekilde- yardımcı olunmuyor, dertlerine 
çare bulunmuyor; ama buna karşılık bir 
tek şeye her zaman çare bulunuyor, o da 
kaçakçılar. Adalet Komisyonu kanuna bir 
gerekçe ilave ederek "Efendim, şu anda 
500 dolar civarında ihracat taahhüdü ol
duğu halde, mal ihraç ettiği halde Türki
ye'ye para getirmeyen kişiler var, Biz bun
lara ek bir 30 günlük süre veriyoruz ve bu 
ek 30 gün içinde bunlar bu ihracat bedeli 
dövizleri getirdikleri takdirde, bugünkü 
getirdikleri tarihte rayiç kur üzerinden 
bunlara ödeme yapacağız ve bunların 
Türkiye'ye döviz getirmelerini sağlayaca
ğız" diyor. 

Değerli milletvekilleri, devlet vatan
daşa yalvarmaz, devlet suç işleyene yalvar-
maz; devletin elinde yaptırım gücü vardır. 
Eğer, devlet, ilahî adaletle, ilahî kanunlar
la görev yapmaya kalkarsa, o, devlet de
ğildir; o, aşiret bile değildir. Türkiye Cum
huriyeti bir hukuk devletidir; devletin elin
de olan yaptırım gücünü kullanalım. 

1 inci maddede, eğer siz döviz kaçak
çılarına, altın kaçakçılarına, servet kaçak
çılarına para cefasını öngörmezseniz, 
bunlar bu işi gelenek halinde yapacaklar 
ve siz hükümet olarak bunlara mağlup 
olursunuz dedik. Şimdi, bu geçici madde
yi buraya getiren kişilere sormak istiyo
rum. Bu geçici madde, hangi müessese ve 
hangi firmalar için getiriliyor? Bunlar için 
belirtilen rakam her ne kadar 500 milyon 
dolar deniliyorsa da, ben iddia ediyorum 
1,5 milyar dolardan aşağı değildir; çünkü, 
bu tasarı Adalet Komisyonundan 3.11.1988 
tarihinde geçmiştir. O tarihten itibaren ih
racat yapmak üzere döviz alanlar, bu af 
kanununu da gördükten sonra, niye Tür
kiye'ye döviz getirsinler. Pekâlâ bunların 
hepsi bu dövizleri yurt dışında bırakmış

lardır. İşte bu kanun çıktıktan sonra da, 
belki ya getirirler ya getirmezler. Getirse 
ne olacak?.. Ödeyeceği 5 milyon liralık bir 
para cezası her işlem için. 5 milyon lirayı 
da ödemez; çünkü ödemediği zaman bel
ki elindeki serveti de bulamazsınız. Adam
lar devleti iflasa götürecek boyutlarda hi
leli muamelelere girerler, döviz kaçakçılı
ğı yaparlar, ondan sonra da ellerini kolla
rını sallayarak Türkiye'ye girip çıkarlar ve 
arkasından da bunlara af gelir. 

Bu affı kimin için getiriyorsunuz? Si
zin bu affı getirdiğiniz kişilerle bir irtiba
tınız var rnıdır yok mudur? İsimlerini 
açıklamazsanız vardır diyorum ve siz bun
larla işbirliği içindesiniz, ortaksınız diyo
rum. Milletvekili olarak, burada bana ce
vap vereceksiniz ve diyeceksiniz ki, "Bu 
yurt dışında döviz bırakanlarla bizim doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak bir 
menfaat ilişkimiz yoktur" Demezseniz 
ben iddia ediyorum ki, sizin ortaklığınız 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu devleti sa
hipsiz kabul ederek, 292 parmağı kendi
niz için bir nevi silah kabul ederek bugün, 
bu Meclis çatısı altında bizleri devreden.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ger
çi, önergem de var; ama isterseniz konuş
mamı bağlayayım... 

BAŞKAN — Eğer toparlayacaksanız 
biraz daha süre vereyim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
dakika daha rica edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — ...çı

karırsanız ve devleti iflasa götürmüş olan 
ekonomik politikalarını, iflas politikaları
nı eğer devam ettirirseniz o zaman bunun 
hesabını çok ağır ödersiniz. 

Artık, bana göre, 1567 sayılı Kanu
nun Türk parasının kıymetini koruma. 
şeklinde değil de, kıymeti kalmayan Türk 
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parasının kıymetinin korunması şeklinde 
değiştirilmesi lazımdır. Sorarım size Türk 
parasının hangi kıymeti kalmış? Bu kanu
nun yürürlüğünden önce devletten mil
yarlarca lira döviz kaçiran insanlara 100 
bin lira para cezası vermek suretiyle bun
ları afTediyorsunuz; ama şimdi ben size so
ruyorum, bugün, Başbakanınız çarşıda 
100 bin lirayı görse eğilip almaz; çünkü 
100 bin liranın değeri o kadar küçüldü. 
Buna rağmen, bunu bir cezaî müeyyide 
olarak getiriyorsunuz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kabul ediyorsunuz ve 
kaçakçıları bunlarla terbiye edeceğinizi sa
nıyorsunuz. Bu kadar mantıksız, bu ka
dar tutarsız, bu kadar Türkiye'nin gerçek
lerinden uzak bir hükümet ve bir iktidar 
görülmemiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, süre
niz doldu, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Sayın Başkan söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Demir, şahsınız 

adına mı? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Hayır efendim, önergem üzerinde son söz 
olarak söz istiyorum efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bu iki hususu müsaadenizle 
açıklamak istiyorum. Değerli muhalefet 
milletvekillerinin konuşmalarını dinler
ken, içimden hep "Dünya nerede, biz 
neredeyiz" diyorum. 

Şimdi, dünyanın pek çok ülkesinde 
ihracat dövizini yurda getirme /mecburi
yeti yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man, siz de kaldırın. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Biz, 30 sayılı 
Kararla kaldırdık. Sayın İbrahim Demir 
biraz önce, "Görünmeyen kalemler için 
niye bu ceza getirilmiyor? Görünmeyen 
kalemlerdeki turizm dövizini, nakliye dö
vizini getirmeyene niye ceza uygulamıyo
ruz?" diye bir soru sordu. 30 sayılı Ka
rarla bunu kaldırdık. Yani, 30 sayılı Ka
rara göre, turizm dövizini, nakliye dövi
zini yurda getirme mecburiyeti yok; bir 
gün gelecek, ihracat dövizini de yurda ge
tirme mecburiyetini kaldıracağız. İnşallah 
o günleri de göreceğiz. Çünkü, pek çok ge
lişmiş ülkede bu yok ve doğrusu da bir 
mecburiyet getirmek değildir. Çünkü, ih
racat yapan adam, malı aldığı kişiye za
ten Türk Lirasını ödüyor. Dövizini getir
mesi eskiden kalmış bir âdet; ama inşal
lah o günleri de görürüz; bu mecburiyeti 
de kaldırdığımız günleri görürüz; ama bu
nu bir mecburiyet olarak görüp, yurt dı
şına satılmış her malın ve her hizmetin be
delini muhakkak Türkiye'ye getirtmekle 
Türk parasının kıymetinin korunamaya-
cağını biz eskiden beri ifade ediyoruz. 

Şunu da söyleyeyim: Sayın Genc'in 
istediği, bu firmaların isimlerini biz mem
nuniyetle açıklayacağız. Ortada herhangi 
gizli saklı bir şeyin olmadığını göreceksi
niz. Hiçbir saklı gizli bir şey yok, gizlimiz 
saklımız yok. 

Bu arada, Sayın Doğru Yol temsilci
lerinin söylediği, 6183 uygulanmasın ve 
mükerrerlik halinde de ceza artırılmasın 
görüşüyle, SHP temsilcilerinin görüşleri 
tamamen birbiriyle çelişkili. Biri cezaları 
çok artıralım diyor, öbürü azaltalım diyor. 

ALİ ESER (Samsun) — Aynı olma
sı şart mı yani? , 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Dolayısıyla, biz 
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kararsız kaldık bu konuda. Onu da, özel
likle ifade edeyim. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, tekrar özetle
mek açısından şunu ifade ediyorum: Bu 
Kanun Tasarısı, Türkiye'nin değişen şart
larında bir kısmî çözüm getiriyor. Temen
nimiz, ileriki yıllarda bu tip uygulamala
rın da olmaması. Türkiye'nin döviz gelir
lerinin daha da artması ve bu tip uygula
malara da gerek kalmaması ve sadece ve 
sadece sermaye hareketleri için kontrolle
rin kalmasıdır. Dünyanın gerçekleri de 
Türkiye'yi bu yöne doğru itmektedir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Söz isteyen var mı efendim? "Yok. 
Önergeler vardır; önce geliş sırasıy

la, sonra da aykırılık derecesine göre oku
tup işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 118 sıra sayılı Ya-
sa Tasarısının geçici maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 118 sıra sa
yılı Tasannın "Geçici maddesi"nin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — Her 2 önerge de aynı 
mahiyettedir; geçici maddenin tasandan 
çıkarılmasıyla ilgilidir. O nedenle birlikte 
işleme koyuyorum. 

Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — İlk önerge sahibi Sayın 

Kamer Genç; buyurun efendim. 
İbrahim Bey, biliyorsunuz önergele

rin ikisi de aynı mahiyettedir. Böyle olunca 
ancak bir kişiye söz verebiliyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ben de son söz istiyorum. 

Başkan — Son söz; evet... 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; biraz önce bu kür
süden yaptığımız konuşmalara Sayın Ba
kanın verdiği cevaplan dinlediniz. Sayın 
Bakan diyor ki, "İthalat ve ihracat reji
minde görünmeyen kalemlerin içinde 
özellikle nakliye ve mühendislik hizmet
leri ve buna benzer döviz kazandırıcı mu
amelelerden dolayı kazanılan dövizleri 
Türkiye'ye getirmeyi biz zorunlu koyma
dık; 30 sayılı Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu hükümlerine dayanıla
rak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararına 
göre"... Tabiî bunların niye dahil edilme
diğini biz biliyoruz. Türkiye ile yabancı 
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devletler arasında nakliye yapıp da, döviz 
kazandırıcı muameleleri yapan firmaların 
başında Sayın Başbakanın kardeşi geldi
ği için bunların dövizlerinin Türkiye'ye 
getirilme zorunluluğu kaldırıldı. Bunları 
bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Bun
ları biliyoruz; ama, siz bunları başka yön
lere sevk ediyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, eğer bir ceza 
getirilecekse, cezanın caydırıcı bir yönü ol
ması lazım. Sayın Bakan eğer, "Efendim, 
biz ihraç bedellerinin Türkiye'ye gelme
sini istemiyoruz" diyorsa, o zaman öyle 
bir tasarıyla gelir karşımıza; ama siz Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununa 
göre, daha doğrusu kıymeti kalmayan 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanu
nuna göre çıkardığınız 30 sayılı Kararna
meye göre, ihracat bedellerinin yüzde 
80'inin 3 ay içerisinde Türkiye'ye getiril
mesini bir yandan mecbur kılacaksınız, 
sonra da getirmeyenlerin bir kısmına pa
ra cezası öngöreceksiniz, ondan sonra da 
çıkıp bir kısmı için af getireceksiniz... Biz 
diyoruz ki, bu af getirdiğiniz müesseseler 
hangileridir, kimlerle ilişkisi vardır, bu 
adamların buraya konulması Komisyona 
gökten zembille mi indi, bize bildirecek
siniz? Bildirip bildirmeyeceğiniz de belli 
değil. Bunların hepsi çelişkili konular. 

Şimdi, bizim Türkiye'nin ekonomik 
durumu konusundaki gördüğümüz ger
çekler, Türkiye'de daha uzun süre döviz 
sıkıntısı çekileceği yolundadır. Bugün 50 
milyar dolar dış borcu olan bir devletin, 
"Ben yeteri kadar dövize sahibim" demek 
suretiyle, ucuz kahramanlık yapmasını, 
ben hafif bir hareket olarak görüyorum; 
hele hele döviz muamelelerinde birtakım 
hayalî muameleler yaparak bir Başbaka
nın çıkıp da, işte, "Cumhuriyet kuruldu
ğundan beri cari işlemler açığı fazla 

^yerdi" demesini de ben garipsiyorum ve 
hafif bir hareket olarak görüyorum. Bun
ların hepsi gerçek dışıdır. Çünkü bu ikti

dar bugüne kadar, bizim karşımızda, dü
rüstlük konusunda sağlıklı bir sicil alma
mıştır. Daima, her hareketinde bir hile, 
her hareketinde bir desise ve her hareke
tinde uydurma olaylar vardır, uydurma iş
lemler vardır. Biz, Türkiye'deki gerçekle
ri bize saklayan bir hükümetin çıkıp da 
kendisinin hem hâkim, hem taraf, hem 
davalı ve hem de davacı olarak karar ver
mesinde dürüst hareket ettiğini kabul et
miyoruz ve tek taraflı rakamlarla da ger
çeklerin dile getirildiğine inanmıyoruz. 

Bu itibarla biz, burada önümüze ge
len tasarıdaki gayri ciddiyeti vurguladığı
mız için, bu madde çıksın diyoruz. Bu 
maddenin buraya konulmasındaki amaç, 
iktidara yakın birkaç insana menfaat te
min etmektir. Bunun dışında bu madde 
niye konuldu? Bunun başka bir izahı var 
mı? Yok. Bu madde, devletin kesesine gir
mesi gereken paraların girmesini engelle
yerek, onları birtakım firmaların, birtakım 
kişilerin cebine aktarıyor. Bizim önerge
mizde temel ilke aldığımız husus budur. 
Biz, bu şekilde gelen maddelere karşıyız. 
Geçmişte Genel Kurula birkaç tane kanun 
tasarısında geldi; işte vergi kanunlarında 
geldi. Burada on defa söyledim bunu. Bir 
servet beyannamesinin kaldırılması nede
niyle, burada bir önerge verildi birtakım 
insanlar tarafından; 800 milyon lira vergi 
affı birtakım insanlara; öyle mükellefler ol
du ki, 800 milyon liralık vergiyi devletten 
kaçırdılar. Yani, adlarına 800 milyon lira 
civarında, servet beyanı esasına göre tar-
hiyat yapılmıştı. Bir müesseseyi biliyorum, 
adına 800 milyon liralık tarhiyat yapılmış
tı. Ayrıca Ankara'da, adlarına 100'er mil
yon liranın üzerinde tarhiyat yapılmış üç 
dört mükellef daha vardı, ama bu Genel 
Kurulda, işte bu maddeyi getiren kişiler 
tarafından verilen böyle birtakım önerge
lerle, 1985'lerde bu insanların 100 milyon, 
200 milyon, 800 milyonu affedildi. O gün
kü 100 milyonlar, 800 milyonlarla, bu-
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günkü rakamları bir karşılaştırmak lazım
dır. 

Değerli milletvekilleri, onun için bu
rada... 

BAŞKAN — 1 dakika daha süre, ve
reyim mi efendim? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
itibarla, ben, buraya gelen her kanunun 
altında birtakım tuzaklar gördüğüm için; 
bunlan, memlekete çok ciddî tuzaklar ge
tiren kanunlar olarak gördüğüm için; bu 
kanunlar enine boyuna tartışılmadığı için; 
bu kanunların devlete getirdiği ekonomik 
boyutlar hesaplanmadığı için, bu nitelik
te tereddütler yaratan bu hükmün de ta
san metninden çıkarılmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Sayın Demir, iki önerge de aynı ma
hiyette olduğu için, ilk önerge sahibine söz 
verebiliyoruz. Oyunuzun rengini belirt
mek bakımından, en sonda söz hakkınız 
mahfuz, o zaman size söz vereceğim efen
dim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sual sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabif, sorun efendim. 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba

kır) — Daha önerge oylanmadı. 
BAŞKAN — Sorunuz neyle ilgili 

efendim? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Önergenin mahiyetiyle ilgili. 
BAŞKAN — Önerge oylanmadı da

ha efendim; bir dakika efendim, oturun... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Karar yetersayısı yok efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
Şimdi de karar yetersayısının tespiti 

için tekrar sayacağız efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, karar yetersa
yısı yok. 

BAŞKAN — Sayıyoruz efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN 

(İsparta) — Efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Karar yetersayısını anyoruz efendim; bir 
dakika efendim... Efendim, karar yetersa
yısını arayacağım, saydınyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkanım, ellerini kaldırsınlar ki, 
sayasınız; kimin neye el kaldırdığı belli de-
8ü. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bura

yı saymaya gerek yok; orayı sayacaksınız. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Oylama yaptınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karar yeter
sayısını anyorum, her an arayabiliriz ve 
Başkanlık Divanında da bu karar verildi. 
İtiraz üzerine karar yetersayısının her an 
aranması gerekir. Anayasa Mahkemesinin 
kararı da bu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizi 
saymaya gerek yok Kâtip Bey; orayı say. 

BAŞKAN — Önergeleri kabul eden
ler... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İki kere sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Demin saydık efen
dim... Demin saydık, aynısınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Biz aynıyız da, orası aynı değil. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 114 kişi 

yok Sayın Başkan, orayı sayın. 
BAŞKAN — Bir dakika... Sayıyoruz 

efendim... Müsaade edin efendim... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Demin saydınız sayın Başkan. 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, demin karar yetersayısı yoktu; 
saydınız, ikinci defa sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim... Bir 

dakika efendim... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 15 

dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hûda i Oral 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Ozbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1567 Saydı Türk Parasmm Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Addet Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sa
yısı: 118) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Değerli arkadaşlarım.., 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Toplantı 

yetersayısı yoktur... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Karar yetersayısı olmadığı yolunda

ki itirazlarda, başından sonuna kadar her 
an karar yetersayısı aranmak zorundadır. 
Anayasa Mahkemesinin kararı da böyle
dir. 

Bu nedenle, demin yapmış olduğu
muz oylamayı tekrarlamak zorundayız. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) - Toplantı 
yetersayısı yoktur... 

BAŞKAN — Zaten ben de karar ye
tersayısını oyluyorum efendim. Onun için 

ara verdik, onun için oyluyorum. 
Önergeleri oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum, ar
kadaşlar görüşmeleri dışarıdan takip edi
yorlar. Sonra da gelip burada, karar ye
tersayısı olup olmadığı yolunda arkadaş
larımızın haklı itirazlarını itirazla karşılı
yorlar. 

Geçici maddeyi oyluyorum efendim. 
(SHP sıralarından 10 milletvekili aya

ğa kalktı) 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efen
dim... 

BAŞKAN — Arkadaşımız çoğunluk 
olmadığını söyledi ve yoklama talebinde 
bulundu. Lütfen, 10 kişi ayağa kalksın, 
isimleri tespit edelim, ondan sonra yokla
ma yapacağım efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Şimdi saydınız efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, demin oylama oldu, oy-
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lamadaki sayıları da biliyorsunuz, niye 
yoklama yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen, müsaade edin 
efendim. Eğer 10 kişi yoklama talebinde 
bulunursa, ben yoklama yapmaya mecbu
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam edin efendim, on kişi sayın. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Hayır efendim, mecbur değilsiniz. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, biraz önce saydınız. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Demin 
yalan mı söylediniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Beyefendi, yeni Anaya
saya göre, karar yeter sayısıyla çoğunluk 
sayısı ayrıdır. Curada bunları da mı oku
yacağım canım? 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Efendim, demin saydınız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Orada 114 varsa, burada da 20 kişi var 
Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, 150 kişi burada olması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Postacı burada 
mı efendim. Burada. 

Sayın Gürseler?.. Burada. 
Sayın Miski?.. Burada. 
Sayın özev?.. Burada. 
Sayın Ersin?.. Burada. 
Sayın Genç?.. Burada. 
Sayın Çiftçi?.. Burada. 
Sayın Baydar?.. Burada. 
Sayın Ünal?.. Burada. 
Sayın Erdoğan?.. Burada. 
On arkadaşımız yoklama istemiştir, 

yoklama yapılacaktır. 
Buyurun efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. 

Ara verilse bile çoğunluğun olmayacağı 
anlaşılmıştır. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek için, alınan karar gereğince, 14 Şu
bat 1989 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.57 

V. — SORULAR YE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gûrsekr'-
m, etraflardan kaynaklanan hava katiliğinin ön
lenmesi için, ne gün tedbirler altnacağma ilifkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Kazan Oksay'-
m yazdı cevabı (7/412) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun "yazılı" olarak 
Başbakan Sayın Turgut özal tarafından 
yanıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Araçlardan kaynaklanan hava kirli

liğinin önlenmesi iyi yakıt ve iyi yanma 
unsurlarının gerçekleştirilmesine bağlıdır. 
Bunun yolu da iyi yakıt olarak kurşunsuz 
benzin'i ve iyi yanma olarak da teknik do
nanım* ı ve kontrolünü sağlıyarak olur. Bü
tün Dünya bu yolda arayışlar içindedir. 

Örneğin, Nisan 1987'de Avrupa'da; 
Batı Almanya, Doğu Almanya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanis
tan, İngiltere, İrlanda, İtalya, Yugoslav
ya, Lûksemburg, Hollanda, Norveç, 
Avusturya, İsveç, İsviçre, İspanya, Çekos
lovakya ve Macaristan kurşunsuz benzin 
satışı yapmaktaydılar. Bugüne kadar bu 
listeye yeni ülkeler de katılmıştır. 

Türkiye'nin olaya sadece insan sağ
lık ve yaşamının korunması açısından de
ğil girmeğe çalıştığımız Avrupa Toplulu-
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ğu, turizm ilişki ve çıkarlarımız açısından 
da bakması gerekir. 

Bu nedenle; 
1. Türkiye'de kurşunsuz benzin üre

timine ne zaman geçilecektir? Ne gibi ça
lışmalar yapılmaktadır? 

2. Fenni Muayene İstasyonları araç
larda iyi yanmanın gerçekleşip gerçekleş
mediğini değerlendirebilecek yeterlikte 
midir? Değilse bu konuda ne düşünülmek
tedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03—2/2.02-1250 30.1.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 
12.12.1988 gün ve 7/412-1937/9090 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.12.1988 gün ve 
K.K.Gn.Md. 07/106-633/05655 sayılı ya
zısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in Batı Avrupa ülkelerinde kurşunsuz 
benzin satışına başlandığını ülkemizde ise 
bu uygulamanın ne zaman yapılacağı hak
kında Sayın Başbakanımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesine verilen cevaplar aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. TÜPRAŞ 1987 yılından itibaren 
benzinli motorların daha verimli çalışma
larını sağlamak için, normal benzin okta
nını 85 oktan'dan (RON) 91 bktan'a 
(RON) çıkarmıştır. Kurşun miktarını ise 
1988 yılında 0.42 gr. kurşun/litreden 0.15 
gr. kurşun/litreye düşürmüştür. 

Yine 1988 yılında 95 oktanlı (RON) 
süper benzinde kurşun miktarı, 0.84 gr. 
kurşun/litreden 0.40 gr. kurşun/litreye dü
şürülmüştür. Yazımız ekinde Avrupa ül
kelerinde benzinde müsaade edilen mak-
sumim kurşun miktarları görülmektedir. 

Liste incelendiğinde Türkiye'de benzinde
ki, kurşun miktarının, Batı Avrupa ülke
lerine uygun olduğu, hatta birçok ülkeden 
daha düşük olduğu açıkça görülebilir. 

Avrupa'da yeni tatbikata geçen kur
şunsuz benzin tüketim miktarı henüz ge
nel toplama göre çok azdır. Örneğin İn
giltere'de bu oran % 1.4'tür ve Batı Av
rupa ortalamasında ise % 7.7'dir. Buna 
rağmen TÜPRAŞ, kurşunsuz benzin ile 
çalışan arabalarla yurdumuza gelenlerin 
ihtiyacını karşılamak için 1989 yılında 
10.000 ton kurşunsuz benzin üretmeyi 
planlamaktadır. 

2. Araçlardan kaynaklanan hava 
kirliliğinin Önlenmesi için iyi yakıt kulla
nımı ve iyi yanma unsurlarının gerçekleş
tirilmesi ile ilgili olarak; 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun 35. maddesine göre; muayene is
tasyonlarında bulunacak makine, araç, ge
reç ile personelin nitelikleri, işletme, ça
lışma, denetleme usulleri ve işletme bel
gesi, yetki verilen muayene istasyonların
da alınacak ücretin tesbitiyle, diğer şart
lar ve esaslara ilişkin yönetmelik Bayındır
lık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış 
olup, yayımlama aşamasında bulunmak
tadır. 

Bu yönetmelik uyarınca, Karayolla
rı Genel Müdürlüğünün işletme belgesi ile 
yetki vereceği kamu kurum ve kuruluşla
rı, özel hukuk, gerçek ve tüzel kişilerce açı
lacak muayene istasyonlarında egzost ga
zı kontrol cihazlarının bulundurulması zo
runluluğu getirilmektedir. Yetki verme iş
lemini müteakip, açılacak olan muayene 
istasyonlarında araçların egzost gazları 
kontrol edilecek ve araçlardan kaynakla
nan çevre kirlenmesine böylece çözüm bu
lunabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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Çeşitli ülkelerde benzinde müsaade edilen 
maksimum kursun miktan 

Ülke Adı Kurşun Miktan (gr Pb/lt) 
Avusturya 
Batı Almanya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Doğu Almanya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
irlanda 
İspanya 
İsveç 
isviçre 
İtalya 
Lüksemburg 
Macaristan 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Sovyetler Birliği 
Türkiye (Normal Benzin) 
Türkiye (Süper Benzin) 
Yugoslavya 
Yunanistan (Atina) 
Yunanistan 

0.15 
0.15 
0.15 
0.35 
0.25 
0.15 
0.31 
0.15 
0.40 
0.15 
0.15 
Q.15 
0.40 
0.15 
0.15 
0.40 
0.15 
0.40 
0.15 
0.55 
0.40 
0.60 
0.38 
0.15 
0.40 
0.60 
0.15 
0.40 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 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. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

3. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

4. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDBMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Mııhascbei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

6. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
fcctiımiındeiki gelişmeleninı ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit .etmek ama-



cryffla Anayasanın 98 iind, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

7. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabama şilgaira ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeten uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişiklin önergesi (10/34) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
basan oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

9. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

10. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

11. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın tmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu"uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

12. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

13. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

15. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 



mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

16. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürfc ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme' açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

17. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

18. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

19. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
•dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

21. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

23. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataiay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 



26. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda aılınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

27. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

28. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine-
risıiue ait pay senetlerinıin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarılanımızın zedelen
memesi için 'tutarlı tor politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Aitıner ve 15 'arkadaşının, madencilik sek
törünün İçinde bulunduğu sorunları ve 
bıı sorunların nedenlerimi tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 imci İçtüzüğün 
102 ve 10,3 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (lû/52) 

30. — Afyon ' Milletvekili Abdullah 
UlutürUc ve 16 arkadaşımın, trafik kaza
larının medenlcrimi ve trafik kazalarının 
önlene'bilımesi için aılınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

31. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına '-ilişkin önergesi (10/54) 

33. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin, önergesi (10/55) 

34. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Aitıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

35. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzuim olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika (konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca itor Meclis araştırması açıl-
maisına ilişkim önergesi (10/57) 



fi 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emeldiler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

, 3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Metanet A'b-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
eidilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

gayesine ve kira 'bedellerine iİişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller: 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'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 ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sengisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özaî tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. —• îzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 

eyip de sakıncalı görüldükleri için "pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarina ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru öneı ge
ri (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22„ — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 

yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — îzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. îstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesîne 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güne? 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifıleri Binliğince 1987 
hasat döneminde satım alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman* 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) ( 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hinin Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf, nedeniyle odumuz kaldığı 



iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31B — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde, bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve. bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatan dağlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortafcöy İlçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun Öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye-ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili' Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı-

1 — 

sına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39,: — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43s — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Alttnkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser* 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 



iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira? 
lanari lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47.J—— Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/62) 

48.; — Samsun Milletvekili İrfan De-< 
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah" 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

5(V — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif -
"ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanllklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

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

54., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) ' 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen* 
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin .Ta* 
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57.. — -Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ürerlerinin soran* 
larına karşı ne gibi tedbirlıer alınacağına 
Ii§ıkkı Tarım Orman ye Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yıana 
kaç ibelödiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) '(1) 

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

öl* — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelielerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma' Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) ! 

62jj — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin 
Kurît'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 



63'. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Rurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66d — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği 'iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devleit Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70j — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72, — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir, 
Pelediyesince gerçekle'ştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73a — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-. 
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-< 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakatrndan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 
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79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıi-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı [iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Cif t-
çt'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine £ An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözılü soru önergesi (6/86) 

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

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) ' ' ' . 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoıl'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara

koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
il iş km Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türle Silahlı Kuvvetlerimin ihti
yacı olan malların alımı içim Sümerbank' 
la 'bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

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

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söknıenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğime .ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rimde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına lilişıkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 



Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekın-
ci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in,'Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Geneli Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'ln, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili l. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi

len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143N 

(D 
100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğüace 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başibakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve, Spor 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/145) 
(D 

102. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Muştam 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
lar] önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kuruluı 



4un yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü floru 
Önergesi (6/J112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
. gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sanı 
jdal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy* 
lerin *u alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ye Köyişleri Bakanından »özlüi 
soru önergesi (6/114) 

108. —- Zonguldak Milletvekiılü Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku-* 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne; 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
mm 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
îanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku-< 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye? 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve iş verence lokavt ilan 
edilmeslinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Saırıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve buralar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 
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113.— Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu. ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-. 
kan'ın, Türkiye , Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya ' Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

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

118. — İzm ir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarınım takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 



120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda ıT.B.M.M, ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — 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) 

122. — Balıkesir Milletvekili i. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

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

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve. • Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüfün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik^ ve ıSpor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — 'İzm'ir Milletvekili K. Kemal 
AnadoÜ'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'ln, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korfcmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tıızla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
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meydana gelen olaya ilişkin .içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — DenizHi Milletvekilli Adnan 
Keıgkin'in, .tütün ve yabancı silgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det SeHvi'tnıiitt, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına /ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gendik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan, sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşimesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge-
Jİ (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fua t 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Han i , ilçesinde 
14.5,1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığınla' ilişkin telisleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Erteklin 
Durulrürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiiz oranlarının serbest bıra
kılmasının beden olabileceği soıunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — 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) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135). 

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

147. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
*D 

148. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

149. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler terıtibıin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/262) (1) 
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150. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hrrfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

(D 
151. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 

Kırh'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açrköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğrtitrnenlcrfin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

152. — 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) 

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

154. —- Kütahya Milletvekili Mehmet 
Konkmaz'ın, ülkemizdeki' et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine (ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

155. - - K a r s Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/302) (1) 

156. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulatmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

157. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De

mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Çankırı İli Eklivan İlçesi ara
zisindeki sularln toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi 'itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

163. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, M'isis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

164. — Adana Milletvekili Orhan iŞen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına iliş-
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kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

165. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'un, Adana Organize Sanayi 'Bölgesi
nin yapım çalışmalarıma ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

166. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dıağ'ın, Adana İt] Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

167.,— Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adanla ili Yüreğir İlçesi Yııınus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırtlma-
ımaısının nedenine [ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

168.— Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin 'herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

469. — Adana Milletvekili Orihan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına, ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

170. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri, için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğütim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

172. -—Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

173. — Samsun Milletvekiil İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

174. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

175. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu^nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakır oğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

178. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çafcıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

179. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

182..— Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

183; — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli tünde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

• 186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve N Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettıim 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

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

,190. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

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

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

193. —- Saımstıra Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı> 
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

194. — Zonguldak M'illetvekıiıli Şinasi • 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-

(57 inci Birleşim) 
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yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân' Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasii 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

197. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmâz'm, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden İşyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

199. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

200. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç-, 
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu* yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

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

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

203. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

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

205. — Hatay , Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
1KAR.DA toplantısında meydana. geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

206. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

207. — Amasya Milleitvökilıiı Mehmet 
Tahir Köse'nin,. Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

209. — Afyon 'Milletvekilli Abdullah 
ülutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 



kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

210. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento 'Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

211. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

212. — içel Milletvekilli M. İstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülumediğine» dalı 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaeitin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

. 214. — Kocaeli Milletvekili A kettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu ilçede 'ağır ceza. mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

215. — 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) 

.216. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 
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217. — Adana Milletvekili Orhan Şen; 
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin 'Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

218. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-. 
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/319) (1) 

219. — Kocaeli Milletvekili Aliaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) . 

220. — Kocaeli Milletvekili Aliaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya-

' pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka- , 
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

221. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 

/ ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan /Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

222. — (İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

223. — İsparta Milletvekili Ertekin 
D uru t ürk'ün, İsparta illi Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusan köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

224. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 



. gerçekleşitiıiiılıeh gül alımlarına ve yapılan 
ödemelene ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/210) • 

225. — İsparta Milletvekili ErtekinDu-
rutürk'ün, İsparta İli. Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tanım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

226. ~ İsparta Miletvekiılİ Erbekin 
Duriitürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tanın Onman ve Köyiışjleri Baka
nından sözlü soru -önergesi (6/212) 

227. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dunuıtürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit" balıklarında görülen hastalığım gide
rilmesi için. ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

228.. — İsparta MilieitvekiM Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konuit ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirilerine ve hareama-
larıma ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

231. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıarın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün, başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-

sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

233. — Aydın Milletvekili Bilimi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

234. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sefcmez Akarsuyu üzerimde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba-
yınldırihfc ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

235. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İlli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmralbor G olefine iliş
kin Bayındırılık ve İskân Balkanlından söz
lü soru önergesi (6/218) 

236. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden y arar! and ırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

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

238. — Adana Milletvekilli M. M i t 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

239. — 'Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka-



sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü içim 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

240. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

241. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

242. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ıri, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

243. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

244. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

245. — Adana Milletvekili Orhan 
Sendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
pnergesi (6/331) (1) 

246. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla-
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rina daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru'önergesi (6/228) 

247. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

248. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesfcin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu' iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333). (1) 

249. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesfcin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu-

* cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin .İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

m 250. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesfcin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

251. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesfcin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

252. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 



253. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

, 254. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin; Mardin İlinde 15.11,1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü' soru önergesi (6/241) • 

255. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

256. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki * 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler .alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

257. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) • 

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

259. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
ziorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

260. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var

lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

261. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

262. — Bursa Milletvekili Beytullalh. 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul Özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına üişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

263. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

264. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

266. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız birifcet imalatının ne zaman gerçek-
leştirJJeceğine ilişkin Enerji v.e Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

267. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atillâ İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarımın yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
iBakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

268. — Kahramanmaraş Milletvekili. 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 



— 23 

taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

269. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu ll'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

270. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

271. — Kahramanmaraş Milletvekili' 
Atilla Îmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
no zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

272. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş' 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

273. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla. Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

274. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

275. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

276. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
k'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

277. — Bursa Milletvekili Beybullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişk'in İçişleri Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/280). 

278. — İzmiir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

279. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

280. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

281. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

282. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Güfdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişk'in Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

283. — Ispaırta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
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ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

284. — İsparta Milletvekili ibrahim, 
Gürdafın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

285. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdafın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

286. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gür'dal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

287. — İsparta Milletvekili 'İbrahim 
Gürdafın,. Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

288. — Hatay Mıillet vekili .Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
PireMeki Türk »Şehitliğini kaldıracağı id- . 
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi' (6/291) 

289. — Saımısum Milletvekilli 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) • 

290. — Samsun Milletvekili Ali Eıser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü som 
önergesi (6/293) 

291. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

292. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

293. — Trabzon Millet vekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, .1987 yılı vergi ıtaksidıiırti, 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkim Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesıi (6/295) 

294. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in, Etlbank Genel Müdürlüğü müfet-
tişlerıince Seyldişebik1 Alüminyum Teslisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruştuınmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

295. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in, Konya Gödeit Barajı sabasında 
kalan arazilerin kamulaştırma bedelleri
ne 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/297) 

296. — 'Bingöl Milletvekili: Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Oayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verülmedi-
ğiınıa ilişkim Bayındırlık ve (İskân Baka
mımdan sözlü soru ömeırigesi (6/298) 

297. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gür'dal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi! ile Koruyucu Hefcim-
lıiık Merkez Sağlık Ocağımın doktor ve 
araç soruımlaınına İlişkini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanımdan sözlü soru önerge
si (6/299) 



298. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çclebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve karnu'laştırma 'bedel
lerine ilişkilin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

299. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette .bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/309) 

300. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

30,1. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gündal'jn, İsparta -. 'Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

302. — Manisa Milletvekilli Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

303. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kunt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge, Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözilü 
s or u önerges iı (6/313) 

304. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstan bul-fBeşiiktaş'daki bir yalı
nın Devlet Konukevi lıaline getirilmesi 
için yapılan harcamalara ilişkin Başba
kandan sözlü sonu önergesi (6/314) 

305. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miıralp'in, Altımkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü 'İlçesindeki 

arazilerin kamulaştırma 'bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

306. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dm'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları 'bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

307. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve M İ T 
'raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 
il. — 1567 Sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 1:18) 
(Dağıtma tarihi: 7Jİ 1.1988) 

2. —• Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top'tan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

IX 3. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Aha Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Bk 
8 Sayıh Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
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(S. ' . Salyısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş, 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Döneim Millleltivelkiılii Genel Seçim1! 
Hakkırida Kanunun 15 inci Ma'dldesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
1Ç2/5H) (S. Sayısı: 129) (Dağtaa tarihi: 
'23.1S1.1988) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sfayöndtiikn Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil-
lî Savunma ve Adalielt komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) .(Dağıtma ta
rihi: 28.111.1988) 

6. — Millî Gurur Madalyası Hak-
kinldla Kanun Taisansı vo MÜlllî Eğİnn 
(Kotmisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtmıa tarihi: 5.ıl'2.1988) 

X 7. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Önaylanimaısının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri koimisyionlan raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarM : 6.12.1988) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun. 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maldldeler Bitlenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal .İşler 
Kornisyonu Rapioru (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6,12;1988) 

•iX 9. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilattı Söz
leşmesi ve İşleitmıe Anlaşmalının Onaylan-
tmaısrnın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ye Turizm; Dışişleri kö'misyionlan rapor

ları (1/356) (S. Sayüsı: 131) (Dağıtaa ta
rihi : 6.12.1988) 

10. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal îşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X I I , — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21,12.1988) 

.X 12. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyoniafi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-

http://'23.1S1.1988
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lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

:X 19. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(57 inci Birleşim) 




