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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da 
açıldı. 

İstiklal Marsı çalındı. 
Genel kurulun 18.4.1989 tarihli 78 in

ci Birleşiminde alman karar uyarınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 un
cu yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının kutlanması ve günün 
önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
yapılan birleşimde : 

TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'-
un bir sunuş konuşmasından sonra; 

ANAP Genel Başkanı ve Meclis Gru
bu Başkam Turgut Özal, 

SHP Genel Başkanı ve Meclis Gru
bu Başkanı Erdal İnönü, 

DYP Genel Başkanı ve Meclis Gru
bu Başkanı Süleyman Demirel ile 

Kutlama törenine davet edilen ya
bancı ülke parlamenterlerinden en kıdemli 
parlamenter sıfatıyla İsviçre Kantonlar 
Meclisi.Başkanı Hüber Reymon; 

Birer konuşma yaptılar. 

25 Nisan 1989 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 15.30'da 
son verildi. 

Başkan 
Ytldmm AJcbulut 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Kâtip Uye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

I I . — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 4 . 1989 Pazartesi 

TMfler 
1. — Giresun Milletvekili Burhan 

Kara ve 13 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.G. 
Emekli Sandığı Kanununun (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkının Kanun Tek
lifi (2/174) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1989) 

2. — İçel Milletvekili Ali Bozer ve 4 
Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 2809 Sayı
lı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/175) (Millî Eğitim; 

Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.4.1989) 

ISuüt Soru Önergeleri 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, İstanbul-Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddia
sına ve olayın sorumlularına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/618) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1989) 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'-
un, Bağ-Kur sigortalılarına ve 1987-1988 
yıllarına ait prim borçlanna ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.4.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Saym üyelerin sa
londa bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum. 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Tokat Milletvekili Erkan Yvksd'm, 
Tokat Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki hayvan
ların katline ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Tokat Belediye Başka
nının, Tokat Belediyesi Hayvanat Bahçe
sinde yaptığı katliamla ilgili olarak, Saym 
Erkan Yüksel; buyurun efendim. 

ERKAN YÜKSEL (Tokat) - Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; son günler
de basında yer alan Tokat Belediyesi Hay
vanat Bahçesindeki hayvanların katli ko
nusunda siz değerli milletvekillerine bilgi 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum, ko
nuşmama başlamadan önce, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bahsedilen hay
vanat bahçesi, 1987 yılında, eski belediye 
başkanı Sayın Hüdai Saytbaş tarafından, 
halkın ve belediye meclisinin talepleri so
nucu kurulmuştur. 

Belediye veterineri kontrolü altında, 
lokantalardan artan ekmek ve pilavlar, 
sebze halı artıkları, arpa ve samanla bes
lenen bu hayvanların kayda değer hiçbir 

kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
İki sayın milletvekiline gündem dışı 

söz vereceğim. 

masrafı olmamıştır. Buna karşılık, 1989 yı
lı gelirinin de 20 milyon lira olması bek
lenmektedir. 

Bahçe, tamamen belediyenin artık 
malzemelerinin kullanılmasıyla yapılmış 
olup, mevcut hayvanların büyük bir kıs
mı, halk ve hayvansever vatandaşlar tara
fından sağlanmıştır. Bölgenin tek hayva
nat bahçesi olması dolayısıyla, Tokat ve 
çevre halkının ilgisini çekmiş ve hayatın
da hiç görmediği hayvanları merak eden 
çocukların ve halkın gezi yeri olmuştur. 

Çağdaş belediyeciliğin, sadece asfalt, 
köprü ve kanalizasyon yapmanın dışında, 
halkın görüş açısını genişletme, sosyal ya
şamına katkıda bulunması olayı Tokat'ta 
gerçekleşmiştir. İşte, bu düşüncelerle ku
rulan tesis, gelişen Tokatımızın gururla 
gezdiğimiz ve tanıdıklarımıza tavsiye et
tiğimiz bir köşesi haline gelmiştir. 

26 Mart 1989 mahalli idareler seçim
leri sonrası göreve gelen Doğru Yol Parti
li Belediye Başkanı Sayın İsmet Saraçoğ
lu, seçilişinin ayı bile dolmadan, kendine 
göre ilk başarılı icraatını yapmış, toplam 
400 hayvana sahip bahçenin kapatılması-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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m emretmiştir. Eğer, bundan amaç -kendi 
ifadesine göre- masraflardan kurtulmak 
ise, bu hayvanların bir kısmım sahipleri
ne iade edebilir, diğer bir kısmını da di
ğer hayvanat bahçelerine hediye edebilir
di; ama bu yolu seçmemiş, frenleyemedi-
ği kin duygularını açığa vurarak, hayvan
ları katletme yoluna gitmiştir; verilen emir 
de, bizzat temizlik müdürü tarafından ye
rine getirilmiştir. 3 adet kurt ve 4 adet til
kiyi önce zehirlemiş, ölmemeleri sonucu, 
bu hayvanların bir kısmını, boğazına hor
tumla tazyikli su sıkarak, bir kısmını da 
ördeklerin havuzuna atarak boğmuştur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Zehir ye
meyen hayvanların bir kısmını da, tüm 
Tokat halkının gözleri önünde, av tüfek
leriyle vurarak öldürmüştür. 3 adet deve, 
mezbahada kesilip kasaplara satılmış; 17 
adet ördekten -kuluçka dönemindeki ör
dekler yumurtaların üzerinden 
kaldırılarak- bir kısmı kendi yandaşlarına 
dağıtılmış, bir kısmı da içki masalarına 
meze edilmiştir. Halkın tepkisi karşısında, 
bu arkadaşımız, "İki tane kekliği bana çok 
mu görüyorsunuz?" diyebilmiştir. 

Bu katliamın çirkinliğini tarif etmek 
mümkün değildir. Siyasî kininden dolayı 
bu olayların olması da bizim açımızdan 
çok üzücüdür. Bu çok yanlış hareketin, ge
rek yapana, gerekse üst yöneticilerine hiç
bir fayda sağlamayacağı da malumu
nuzdur. 

Bu Başkan arkadaşımız şayet başka 
partili bir belediye başkanının yaptıkları
nı yıkmaya niyet ettiyse, hizmet süresinin 
de bunları yıkmaya yetmeyeceğine inan
cımı belirtmek istiyorum. Herhalde, artık 
sıra, eski belediye başkanının diktiği 180 
bin adet kavak ve diğer fidanları kesme
ye, Yeşilırmak ve Behzat Derelerindeki 
köprüleri yıkmaya, içme suyunu ve kana
lizasyon tesislerini iptal etmeye, koruma
ya alınan eski Tokat evlerini de yakmaya 
gelmiştir; ama, Tokat halkı bundan son

ra, kendisine yapılan hizmetlere sahip çık
maya devam edecektir. 

Çağdaş bir toplumda böyle antiçağ-
daş bir kişinin görev yapması mümkün 
değildir. "Türünün son örneği" diye ad-
landırabileceğim bu kişinin böyle bir gö
revde bulunması da talihsizliktir. 

Bu vesileyle, olayı kınıyorum. Bu tip 
olayların ne Tokat'ta, ne Türkiye'de olma
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yüksel. 

2. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'-
tn, kuraklık ve çiftçimizin içinde bulunduğu duru
ma ilişkin gündem dtft konuşması ve Devlet Ba
kam Ism Çelebi'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın İstemihan Talay, 
kuraklık ve çiftçimizin içinde bulunduğu 
durumla ilgili olarak gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Talay. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) -
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dı
şarıda yağmur yağıyor, biz içeride kurak
lıktan bahsediyoruz. Sayın milletvekilleri 
bunu 1 Nisan şakası olarak düşünmesin
ler; çünkü, son yılların en kurak kış ve ba
har mevsimini yaşayan ülkemizde, bun
dan sonra meydana gelecek yağışların, ar
tık, kuraklığı önlemeye ve ürünü kurtar
maya yetmeyeceği anlaşılmış bulun
maktadır. 

Devam eden kuraklık nedeniyle, ba
raj göllerinin dolmadığı, ekili alanların ku
ruduğu ve bütün bölgelerimizde büyük 
ürün kayıplarının beklendiği, uzmanlar
ca ifade edilmektedir. Bilim adamlarının 
yaptığı incelemelere göre, sulama olana
ğı bulunmayan alanlarda verim kaybının 
yüzde 60'lara ulaşacağı sanılmaktadır. Bu 
ise, kuşkusuz ki, birinci derecede bir afe
tin tanımlamasıyla eşanlamlıdır. Yani, 
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şu anda çiftçi ve köylülerimiz en üst dü
zeyde ve ülke genelinde bir afetle karşı kar
şıya bulunmaktadır. 

Kendi bölgem olan Çukurova'da bu 
afetin somut sonuçlan daha şu anda or
taya çıkmış ve kuruyan ekili alanlar ve 
buğday tarlaları, hayvanlara otlak olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Çukurova'da 
geçen kış meydana gelen dolu ve don fe
laketleri nedenleriyle, zaten, pamuk ve na
renciye üretimi bütünüyle zarar görmüş 
ve çiftçiler tüm ümitlerini buğday ürünü
ne bağlamışlardı. Şimdi ise ortaya çıkan 
kuraklık, çiftçinin geleceğini daha da ka
rartmış; hacizler, icra takipleri ve tarla sa
tışları, Çukurova köylüsünün günlük ya
şantısının bir parçası haline gelmiştir. 

Köylünün bu acıklı duruma düşme
sinin, doğal afetlere karşı direnme gücü
nü tamamen kaybetmesinin sebebi, kuş
kusuz ki, bu afetin yanı sıra, Anavatan ik
tidarının altı yıldır uyguladığı ekonomik 
politikalara da dayanmaktadır. Hepinizin 
bildiği gibi, bu dönemde taban ve destek
leme fiyat politikaları terk edilmiş, tarım 
kooperatifleri desteklenmemiş, kredi ve fi-
nans imkânları tarımdan esirgenmiş, ta
rım girdilerinde ise sübvansiyonlar asga
ri düzeylere indirilmiştir. Öte yandan, 
devlet denetimi dışında ve özel kişiler eliy
le yürütülen tohum ithalatı, hem çiftçinin 
maliyetlerinin artmasına yol açmış, hem 
de Türkiye'nin kurak iklimine uygun dü
şen ve yıllardır denenen tohumların yeri
ne, denenmemiş tohumların ikame edile
rek ekilmesi sonucunu yaratmıştır. Bugün
kü verim kaybında, bu olgu da, kuraklık 
kadar önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
son günlerde, toplumun bütün kesimlerin
de ekonomik sıkıntılar dayanılmaz boyut
lara ve patlama noktalarına erişmiş du
rumdadır. işçiler, çiftçiler, emekleriyle ge
çinenler, esnaflar ve hatta sanayiciler bu 

büyük bunalımın altında ezilmektedirler. 
İşçiler, haklı istekleri için, günlerdir, Hü
kümetin ilgisini beklemektedir; çiftçilerin 
kuraklıktan kaynaklanan sorunları daha 
henüz iktidarın gündemine bile girebilmiş 
değildir. 

Sayın Bakan ve Sayın Hükümet ku
raklık sorununa nasıl bakmaktadır? Ne gi
bi acil önlemler düşünmektedirler? Sayın 
Başbakan da, artık, "çağ atlamak, 
transformasyon" gibi, hayalî deyimleri bir 
tarafa bırakıp çiftçinin acil sorunlarına 
ilişkin görüşlerini tez elden açıklamalıdır. 
Çünkü, Türk tarımı, transformasyon ha
linin çok gerisinde ve maalesef rehabilitas
yona, yani, bütüncül bir onanma muhtaç 
bulunmaktadır. Bu koşullar içinde, çiftçi
lerin Ziraat Bankasına olan borçlarının er
telenmesi yeterli bir önlem olmaktan çık
mıştır. Küçük çiftçilerin borçlannm ve ge
nel olarak da tüm çiftçilerin faiz borçları
nın sıfırlanması, artık, bir zorunluluk ha
line gelmiştir. 

Kuraklığın getirdiği sorunlar, kısa bir 
süre içinde, çiftçilerden başlayarak dalga 
dalga bütün topluma yansıyacaktır. 

Üzülerek söylemek gerekirse, bu bu
nalımlı dönemde, başımızda, yüzde 22 oy 
desteğine sahip bir İktidann bulunması, 
ülkemiz için büyük bir şansızlıktır. Hükü
metin, her şeye rağmen, bir uzlaşma plat
formu içinde acil önlemlerini bir an önce 
açıklaması, artık, bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Sayın Bakanın, umutsuzluk 
içinde kıvranan çiftçimize bir an önce ge
rekli destekleri vermesini bekliyor, Yüce 
heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Hükümet adına, Sayın Çelebi; buyu
run efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet-
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vekilleri; Sayın İstemihan Talay'ın gün
dem dışı konuşması için çok teşekkür ede
rim. Hükümetimiz, 1989 yılında tarımda
ki gelişmeleri -hem konjonktürde ortaya 
çıkan sorunları hem de önümüzdeki dö
nemleri dikkate alarak- özellikle değerlen
dirmektedir. 

Kuraklık konusundaki uyannız için 
teşekkür ederim. Bu konuda, Hükümeti
miz, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla ge
rekli tedbirleri almıştır, bağlantılarını yap
mıştır. önümüzdeki dönemde, Türkiye'
de kuraklığın etkisini Türk halkı hissetme
yecektir. Bu konuda gerekli tedbirlerimiz 
alınmış, bağlantılarımız yapılmıştır. Yü
ce Meclise bu konuda gerekli bilgiyi ver
meyi görev addetmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda, özel
likle Türk köylüsünün yaşam standardını 
da dikkate alarak, bu yıl peşin ödeme yap
maya karar verdik. Devlet, Türk köylüsü
nün yaşam standardını yükseltmek için, 
gübrede, yaklaşık 900 milyar liralık süb
vansiyon yapacaktır; yani tarımda, köylü
nün gübreyi daha ucuza almasını temin 
edecek tedbirler alınmıştır. Özellikle güb
rede yaptığımız sübvansiyon ve tarım 
ürünlerinin değerlerinin peşin ödenmesi 
kararı, sanıyorum ki, tarımda önümüzde
ki dönemde gelişmeyi hızlandıracak cid
di ve önemli tedbirlerdir. Bunun ötesin
de, Türk köylüsünün, tarım ürünlerinin 
yanı sıra, tarım alet ve araçlarını daha ra
hat alabileceği yeni sistemleri de kurmak 
üzere bankacılık sisteminde arkadaşları
mız ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, yine önü
müzdeki dönem dikkate alınarak ve özel
likle tarımdaki iklim şartları değişikliği 
dikkate alınarak, tarımsal destekleme kap
samının ne olması gerektiği üzerinde de 
çalışmalar yapılmaktadır ve önümüzdeki 
yıl sonuna kadar, tarımda, özellikle Türk 
köylüsünün daha çok emeğinin karşılığı

nı alacağı, daha iyi bir yaşam standardı
na erişeceği her türlü tedbir alınmaktadır. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümüne 
geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Turkiye-AT Karma Parlamento Ko
misyonunda münhal bulunan iki üyeliğe, DYP 
Grubunca, Zonguldak Milletvekili Tivfik Ertüzün 
ile Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet Gazioğ-
lu'nun önerildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/825) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının birtezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna > 

Türkiye-AT Karma Parlamento Ko
misyonunda münhal bulunan ve Doğru 
Yol Partisi Grubuna düşen iki üye için adı 
geçen parti grubunca Zonguldak Millet
vekili Sayın Tevfık Ertüzün ve Bursa Mil
letvekili Sayın Mehmet Gazioğlu öneril
miştir. 

378 sayılı Kanunun 1598 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesi uyarınca Yü
ce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
2. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz '-

tn, 3221 Saydı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun 8 inci Maddesinin 2 Numaralı Bendinin (a) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
finin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner-
&si (4/64) 
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BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre verilmiş, doğrudan gündeme 
alınma önergesi vardır; okutup onayınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Cezaevlerindeki tutuklu ve hüküm
lülerin psikolojik durumlarını ve yaşantı
larını öğrenmek ve yaşamak için hâkim ve 
savcı adaylarının staj sürelerinden bir kıs
mını cezaevlerinde geçirmeleriyle ilgili 
3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eği
tim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanunun 8 inci Maddesinin 2 
Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile İlgili Kanun Teklifim 9.12.1988 
tarihinde Adalet Komisyonuna havale 
edilmiş ve şu ana kadar görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğin
ce, süresi içerisinde görüşülmeyen kanun 
teklifimin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de görüşülmesinin sağlanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Nurettin Yılmaz 
Mardin 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehte 
ve aleyhte söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

O halde, önergeyi oylarınıza su
nuyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Önerge sahibi açıklamıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, söz isteyen 
olursa ister; ' ben ne yapayım?.. Ben 
sordum... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Komisyonun bir açıklama 
yapması lazım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lehte 
mi, aleyhte mi efendim?.. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANU (Ankara) 
— Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte. 
Efendim, biz görevimizi yaptık; ha

tırlatıyoruz da ayrıca. 
Buyurun Sayın Pehlivanlı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ALPASLAN PEHLİVANU (Ankara) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Yıl
maz'in söz konusu teklifi Komisyonumu
za intikal etti. Şu anda, Komisyonumuz
da 20 civarında teklif vardır ve öyle zan
nediyorum ki Sayın Nurettin Yılmaz'm 
teklifi de, son tekliflerden bir tanesi. 

Biz prensip olarak, her toplantımız
da, bir tasan, bir teklif alıyoruz. Sayın Nu
rettin Yılmaz'ın teklifine sıra gelmedi. Ge
çen sene nisan ayında verilmiş teklifler, da
ha ancak gündemimize gelmeye başladı. 
Sayın Yılmaz'ın teklifine de, elbette ki, sıra 
gelince gündemde yer verilecek. 

Sayın Yılmaz'ın teklifi, ihtisas komis
yonunda görüşülmeden, Bakanlığın görü
şü alınmadan gündeme alınabilecek bir 
teklif değil; derinliğine konuşulması, gö
rüşülmesi gereken bir teklif. O nedenle 
önergenin aleyhinde söz aldım. 

Komisyon olarak da, önümüzdeki 
günlerde gündemimize alacağız. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

3. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/826) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekil
lerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi var
dır, okutup ayn ayn onayınıza sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazdı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterilen süre ve ne
denlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 20.4.1989 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Ordu Milletvekili Gürbüz Yılmaz, 70 
gün hastalığı nedeniyle 28.10.1989 tarihin
den geçerli olmak üzere, 

Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu, 
120 gün hastalığı nedeniyle 8.12.1988 ta
rihinden geçerli olmak üzere, 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan, 
15 gün hastalığı nedeniyle 27.2.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin, 
15 gün mazereti nedeniyle 23.2,1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

Kütahya Milletvekili M. Uğur Ener, 
17 gün mazereti nedeniyle 12.4.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 
15 gün mazereti nedeniyle 18.4.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okutup 
onayınıza sunacağım. 

Okutuyorum :, 
Ordu Milletvekili Gürbüz Yılmaz, 70 

gün, hastalığı nedeniyle 28.10.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu, 
120 gün, hastalığı nedeniyle 8.12.1988 ta
rihinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan, 
15 gün hastalığı nedeniyle 27.2.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin, 
15 gün mazereti nedeniyle 23.2.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur 
Ener, 17 gün mazereti nedeniyle 12.4.1989 
tarihinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 
15 gün mazereti nedeniyle 18.4.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Bit yasama yütnda iki aydan fazla 
izin alan bazı milletvekillerine ödenek veyollukla-

verilmesine ilifkin Başkanltk tezkeresi (3/827) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline 
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Hastalıkları nedeniyle bu yasama yı
lında aralıksız olarak iki aydan fazla izin
li sayılan Ordu Milletvekili Gürbüz Yıl
maz ile Bitlis Milletvekili Muhyettin 
M u t l u ' y a 
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ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, İçtü
züğün 130 uncu maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ONGÖRÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 

23 arkadastmn, belediyelerce yapılan imar plan» dü
zenleme çahfmalartntn imar Kanununa aykırı ol
duğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalar
dan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açdmasma ilişkin önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Or
han Şendağ ve 23 arkadaşının, belediye
lerce yapılan imar planı düzenleme çalış
malarının İmar Kanununa aykın olduğu 
iddiasını ve vatandaşların bu uygulama
lardan kaynaklanan mağduriyetlerini ön
lemek için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Ânayasının 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci 
maddesini yanlış uygulayan belediyeler, 
vatandaşı evlerinden, yurtlarından, mülk
lerinden mahrum bırakarak mağdur du
ruma düşürmüştür. 

Belediyelerin yapmış oldukları imar 
planı düzenleme çalışmalarında, yasada, 
"Arsa ve arazüerdeki değer artışına kar
şılık yüzde 35'e kadar düzenleme ortak
lık payı alınabilir" denilmesine rağmen, 

bu hüküm "alınır" şeklinde amir hüküm 
telakki edilerek, vatandaşın arsa ve arazi
lerinden yüzde 35 oranında düzenleme or
taklık payı alınmaktadır. Buna ilaveten 
tekrar yüzde 24'e kadar da "Sosyal hiz
metler alanı" adı altında bir pay daha 
alınmaktadır. 

1605 sayılı Yasanın 42 nci maddesi
ne göre yapılmış düzenlemelerde yüzde 25 
oranında pay alınmış olmasına rağmen, 
3194 sayılı Yasayla yenilenen İmar Yasa
sına göre yapılan düzenlemelerle, vatan
daşın arsa ve arazilerinden yüzde 10 ora
nında bir pay daha alınarak yüzde 35'e ta
mamlanmaktadır. 

3194 sayılı Yasanın 18 inci maddesi
nin 6 ncı fıkrasında, arsa ve arazilerden 
ikinci defa düzenleme ortaklık payı alın
mayacağı açıkça belirtilmesine rağmen, 
1605 sayılı Yasaya dayanılarak alınmış olan 
yüzde 25 oranına ilaveten, 3194 sayılı Ya
sanın getirmiş olduğu hükümlere dayanı
larak yüzde 35 oranı ayrıca alınmaktadır. 

Sözü edilen yüzde 25 ve yüzde 35 
oranında alınan bu payların, kamu yara
rına tahsis edilmesi, düzenlemeye tabi tu
tulan mahallerin ihtiyacı olan yol, mey
dan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil sa
ha, cami, karakol, okul gibi genel hizmet
ler için kullanılabileceği, yasada açıkça be
lirtilmesine rağmen, belediyeler, bunlar
dan müstakil imar parselleri üreterek, 
kendilerine mal etmekte ve bilahara bu 
parselleri satışa çıkarmaktadırlar. 
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Şüyulandırma işlemleri, hatalı ve 
haksız bir şekilde yapılmaktadır. Şüyulan-
dırmaya tabi tutulan panellerin üzerinde
ki taşınmazların hukuk! durumuna çözüm 
getirilmemektedir. 

Partizanca tutum ve davranışların içi
ne girilerek bazı vatandaşların parselleri 
küçültülmüş veya ellerinden alınmış, ba
zı imtiyazlı vatandaşların hiç tapulu par
seli olmamasına rağmen ev ve parsel sa
hibi yapılmıştır. 

Bazı mahallerde yeniden cadde, so
kak, yol/meydan yapılmamasına rağmen 
vatandaş ya kendi mülkünden göçe zor
lanmakta veya bir başka vatandaşla ken
di parseline ortak edilmekte yada beledi
yeye veya bir başka .komşusuna birkaç 
metre arsa bedeli borçlandırılmaktadır. 

Yollara giden taşınmazları, belediye
ler kamulaştırma cihetine gitmemekte, dü
zenleme alam içerisinde bulunup-da ev
leri yola gitmeyen vatandaşları borçlandır
mak suretiyle söz konusu yerler için ipo
tekli tapu vererek, vatandaşı diğer vatan
daşla karşı karşıya getirmekte, biri alacaklı 
diğeri borçlu kılınmaktadır. 

imar planı düzenleme çalışmaları çok 
haksız ve adaletsiz bir şekilde yapılmak
tadır. Bu çalışmalarla mülkiyet ve hukuk 
karmaşası ve anarşisi yaratılmıştır. 

Yukarıda sayılan ve bunlara benzer 
diğer nedenlerle belediyeler tarafından 
mağdur duruma düşürülen vatandaşların 
mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması maksadıyla Anayasa
nın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını arz ederiz. 

Orhan Şendağ 
(Adana) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, 

Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti 
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gruplarına ve önergedeki imza sahibine 
veya onun göstereceği bir diğer imza sa
hibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve 
gruplar için 20 şer dakika, önergedeki im
za sahibi için 10 dakikadır. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Adana milletvekili Orhan Şendağ ve arka
daşlarının önergesi üzerine huzurlarınıza 
gelmiş bulunmaktayım. Bu uygulamalar 
hakkında bilgi vermeye gayret edeceğim. 
Bu vesileyle, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 3194 sayılı İmar 
Kanunu, bundan önceki mülga, 6785 sa
yılı İmar Kanununda 42 nci madde ola
rak bildiğimiz maddenin yerine 18 inci 
maddeyi ihdas etmiş ve daha önce imar 
planı uygulamalarında kamu ihtiyaçları
na, yollara yüzde 25'lik bir zayiat payı ile 
ayırdığımız oranı, yüzde 35'e çıkarmıştır. 
Modern şehirleşme ihtiyaçları içinde, yüz
de 25, yeni çevre düzeni şartlarına da bağlı 
olarak yeterli olmadığı için, bu oran 
25'ten 35'e çıkarılmıştır. Aslında, sosyal 
adalet ilkelerine oldukça uygun olan bu 
maddenin uygulama şamalarında, bilgi
sizlik nedeniyle, bazen de istenmeyen şart
lanmalar nedeniyle hatalar olmuş, uygu
lamalarda bazı yanlış temayüller tespit 
edilmiştir. Ancak, mevcut şartlar içinde bu 
temayüllerin, önlenmesinin de mümkün 
olmasına rağmen, bu önerge verilmiş bu
lunmaktadır. 

Hükümetimiz, önerge sahibi ve ar
kadaşlarına bu konuda teşekkür etmek is
temektedir. Bu temayülleri biraz açmak is
tiyorum. 

Düzenleme sınırları içinde umumî 
hizmetler için ayrılan alanlarla ilgili ola
rak bulunan ve yüzde 35'in altında olan 
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oranlara itibar edilmeyerek, tavan miktar 
35 alınmakta ve bu suretle 35 altındaki 
oranla 35 arastadaki miktar kadar, bele
diyelere arsa edindirme temayülü olabil
mektedir. Düzenleme ortaklık payı oranı 
yüzde 35'in üzerine çıktığı takdirde, bu 
fazlalık, hibe suretiyle vatandaştan talep 
edilebilmektedir. Arsa sahiplerine, müm
kün olduğu kadar, arsasının bulunduğu 
yerden yer verilmesi icap ederken, daha 
az değerli plan arsalarla değiştirilmek su
retiyle, yerleri-daha az değerli olan kim
seler korunmaya çalışılabilmektedin Ba
ğımsız arsa verilmesi mümkün iken, bu
na itibar edilmeyerek, bir kişi birçok par
selle hisselendirilebilmektedir. Daha önce 
düzenlemeye tabi tutulan yerlerde bu se
fer yeni imar. planı değişikliği nedeniyle 
ikinci kez düzenleme yapılması gerektiğin
de, düzenleme ortaklık payı alınmaması 
icap ettiği halde, buna uyulmayarak da
ha önce alınan miktar ile, yeni yüzde 35 
arasındaki miktarın talep edilebildiği; yol 
genişletmeleri nedeniyle yapılan uygula
malarda da düzenleme ortaklık payı adı 
altında bir pay alınmaması gerekirken, ge
ne ortaklık payı karşılığı bir bedel talep 
edilebildiği; yoğun olarak düzenli ve çok 
katlı yapılaşmış alanlarda imar planların
da daha yüksek yapılaşma getirilmemesi
ne rağmen, bu uygulamaya gitmemek ge
rekirken, bu tür alanların da düzenleme 
sahası içine alınması ve vatandaşların bir
birleriyle şüyulandınlması yoluna gidilme
si, birtakım yakınmalara ve mağduriyete 
sebep olabilmektedir. 

Belediyeler, kamu hizmetlerine ayrı
lan alanların kamulaştırılmasında, kamu
laştırma bedelinden yüzde 35 keserek ge
riye kalan bedeli ödemeye de gidebilmek
tedirler. Tabiî ki, bu tür temayüller oldu
ğu zaman haksızlığa uğradığı kanaatine 
varan vatandaşlarımızın adlî makamlara 
müracaat yolu her zaman açıktır ve bu tür 
uygulamalarda Bakanlığımıza yapılan 

müracaatlarda, ilgili belediyelere, beledi
ye ve mücavir alan sınırlan dışında da 
yanlış bir uygulama ihbar edildiği takdir
de, ilgili valiliklere, uygulamanın hangi 
yönde olması gerektiğine dair, Bakanlığı
mızın geçmiş dönemde işlemleri, yazıları 
vardır. 

Bunlara ilave olarak, Meclisimizin 
bizlere de ışık tutabUecek yeni tedbirleri 
bulup çıkarması halinde, kanunumuza 
monte etme işleminde Bakanlık olarak 
üzerimize düşeni yapacağımızı ifade edi
yorum ve konunun Meclisimizde bir ko
misyonda ele alınmasına vesile olan öner
ge sahiplerine huzurunuzda teşekkür edi
yor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Aytekin Kotil; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYTEKİN 
KOTİL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Adana Milletvekili Sa
yın Orhan Şendağ ve arkadaşları tarafın
dan verilen İmar Yasasının uygulamaları 
ile ilgili Meclis araştırması önergesi üze
rinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. 

Önergede sözü edilen konulara gir
meden önce, Türkiye'de kentleşme, kent
lerin temel sorunları konusuna kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Ülkemiz hızlı bir kentleşme sürecini 
yaşamaktadır. Kentlerimizin nüfusu hız
la aramaktadır. Yapılan araştırmalara gö
re, önümüzdeki on yıl içinde kentlerin nü
fusu 20, milyon daha artacaktır; yani, 
2000'li yıllarda 45 milyon insan kentler
de yaşayacaktır. Bu on yıl içinde, 5 mil
yon konutun üretilmesi zorunlu bulun-
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maktadır; yılda 500 bin konutun üretimi 
söz konusu olmaktadır. Her şeyden önce, 
bu hızlı kentleşme ve nüfus artışı karşısın
da alınması gereken önlemlerin saptanma
sı ve ona göre birtakım yasal düzenleme
lerin bugünden yapılmasının zorunlu ol
duğu kanaatini taşıyoruz. 

Bugünkü şekliyle bırakıldığı takdir
de, kentlerimizde gelişigüzel yerleşmeler, 
sağlıksız ve çarpık bir kentleşme devam 
edip gidecektir. Ne tür tedbir alırsak ala
lım, konut ve kentleşme konusunda ciddî 
tedbirler almadığımız sürece, kentlerde 
gecekondulaşma süratle devam edecektir. 
Bu, ülkemizin ekonomik yapısının doğal 
bir sonucu olarak devam edecektir. 

Bugüne kadar, gecekondu sorununun 
temelinden çözümlenmesi için herhangi 
bir ciddî önlem getirilmemiştir. Birtakım 
af yasaları çıkarılmış, gecekonduların meş-
rulaştırtlması cihetine gidilmiş ve çoğu kez 
bu yasalar birer siyasî araç olarak kulla
nılmıştır. Özellikle, son olarak çıkarılan 
gecekondulara tapu tahsis belgesi verilme
sine dair yasa, birkaç seçim süresince ge
cekondu bölgelerinde seçim malzemesi 
olarak kullanılmıştır. 

Bu yasa çıkarıldığı zaman da söyle
miştik; tapu tahsis belgesi vermek, gece
kondu sorununa çözüm getirmeyecektir; 
aksine, sorunun çözümlenmesini güçleş
tirecektir. Nitekim, uygulamalar bu doğ
rultuda gelişmektedir. Üzerinde 500 tane 
gecekondu bulunan bir imar adasını dü
şünelim. Siz bunun parselasyonunun yap
madan gecekondulara tapu tahsis belgesi 
verirseniz, imar planları yapıldıktan son
ra 300 parsel ortaya çıkarsa; o, 200 gece
kondu sahibine neyi vereceğiz; onların 
mağduriyetini nasıl önleyeceğiz? 

Belediyelerimiz, mevcut gecekondu
ların ıslah edilmesi, altyapılarının yapıl
ması yolunda sürekli çaba içinde olmak
tadırlar. Bir kısım gecekondu ıslah edil-
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mekte, düzenli kent durumuna getirilebil
mektedir; ama bir bölgenin ıslahını yap
tığınız zaman, hemen onun arkasında bir
kaç gecekondu bölgesinin daha oluşmuş 
olduğunu görüyoruz ve bu oluşumlar öy
lesine sosyal çelişkiler yaratmaktadır ki, 
aynı bölgede son derece lüks konutlarla en 
ilkel koşullardaki gecekondular yan yana 
durmakta ve insanlar birlikte oturmakta
dırlar. Bu çarpık durum devam ettiği sü
rece, kentlerimize huzur getirmek, kent
lerin insanlarının birbirlerine saygı ve sev
gi içinde yaklaşmalarını sağlamak maale
sef mümkün olamayacaktır. Bu konada, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak çözü
mümüzü Yüce Meclisin bilgilerine sun
mak istiyorum. 

Gecekondu sorununun çözümlenme
si, sağlıklı kentleşmenin gerçekleşmesi 
için, donatımlı arsa üretilmesi zorunludur 
arkadaşlar. Hepimiz, yaşadığımız kentler
de görüyoruz, kentlerin çevresinde çok ge
niş araziler yer almaktadır. Kentler büyü
dükçe, bu araziler arsaya dönüşmekte ve 
değerleri hızla artmaktadır. İlk etapta ya
pılması gereken, kentlerin çevresindeki bu 
geniş arazilerin kamu tarafından, beledi
yeler tarafından kamulaştırılması, imar 
planlarının hazırlanması, altyapı tesisleri
nin gerçekleştirilmesi ve ondan sonra, bu 
üretilen arsaların, konutsuz yurttaşlarımı
za veya onların kuracakları kooperatifle
re, maliyeti üzerinden veya cüzi bir kârla 
devredilmesi zorunludur. 

Halkımıza arsa verdiğimiz takdirde, 
halkımız, bizzat veya kooperatifleri mari
fetiyle konutunu yapabilir. 

Gecekondu yapma en zor ve en pa
halı inşaattır. Bir gecekonduyu yapabil
mek için vatandaş binbir güçlükle karşı
laşmakta, gece saatlerinde çalışmakta, 
malzemeyi en yüksek fiyatla almakta, ge
cekondusu birkaç kez yıkılmakta ve çeşit
li kaynaklara paralar ödeyerek bir odalık 
veya iki odalık1 gecekondusunu yapabil-
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mektedir. Bugün, ciddî bir araştırma ya
pılması halinde, gecekondunun metreka
re maliyetinin, lüks konutlar mesabesin
de olduğunu hepimiz göreceğiz. 

Sosyal konut, ucuz konut üretebil
mek, vatandaşın konut sorununa çözüm 
getirebilmek için üç hususu çözmemiz ge
rekiyor. Birincisi -biraz evvel belirttiğim 
şekilde- donatımlı arsa üretimini sağla
mak. Bu, konut maliyetinin yüzde 50 aşa
ğıya düşmesini sağlayacaktır. 

ikincisi, inşaat malzemelerindeki te
kelleşmeyi kırmak. Devletin, gerekirse, bu 
konuda üretim yapmak veya ithalat yap
mak suretiyle, bu tekelleşmeyi ortadan 
kaldırması gerekir. Bugün, Türkiye'de in
şaat malzemesi üreten firmalar iki veya üç 
kişinin elinde toplanmış bulunmaktadır. 
Fayansı alınız, sıhhî tesisat malzemesini 
alınız, inşaatta kullanılan diğer malzeme
leri alınız, bunların her birini iki veya üç 
firma üretmektedir ve bu firmalar, rek
lamda rekabet, fiyatta beraberlik anlayışı 
içinde sürekli zam yaparak, inşaatların 
maliyetlerini artırmaktadırlar. 

Biz, vatandaşa ucuz arsa, uygun fi
yatta inşaat malzemesi ve yeterli krediyi 
verebildiğimiz takdirde, konut sorununu 
çözme olanağımız doğabilir. 

Bugün, Türkiye'de binlerce konut 
kooperatifi bulunmaktadır. Onbinlerce 
yurttaşımız, bu kooperatiflerin yapacağı, 
üreteceği konutlara kaderini bağlamış bu
lunmaktadır; ama, bugünkü fiyatlarla, 60 
metrekarelik bir sosyal konutun maliyeti 
30 milyonu aşmış bulunmaktadır. 150 -
200 bin lira ücretle, maaşla çalışan insan
ların 30 milyonu bir araya getirmesi ve 
sosyal konut sahibi olması mümkün değil
dir. O nedenle, hâlâ kaderlerini bu koo
peratiflere bağlayan vatandaşlarımızın ko
nuta kavuşamayacakları endişesini, kuşku
sunu duyuyor ve bu kooperatiflerin, ban
kerler olayı gibi büyük bir toplumsal so

runa ulaşmasından ciddî şekilde endişe 
ediyoruz. 

İzin verirseniz, çok önemli bir diğer 
soruna değinmek istiyorum. Kentleşme
nin yarattığı bir değer artışı vardır; biza
tihi kentleşme, beraberinde bir değer ar
tışı getirmektedir. Kentler büyüdüğü sü
rece, kentlerin çevresindeki geniş araziler 
arsaya dönüşmekte, değerleri 100 kat, 150 
kat artmaktadır; ama bu büyük değer ar
tışından, kentleşmenin yükünü ve sorum
luluğunu taşıyan, o bölgelerin altyapıla
rını, imar planlarını yapacak olan beledi
yeler, bugünkü mevzuat karşısında -
maalesef- pay alamamaktadır. Bunun so
nucu - dikkat buyurursanız- pek çok işa
damı, fabrika kurma yerine, en ucuz, en 
kârlı yatırım olan arsaya parasını yatır
maktadır, vergisiz para kazanmaktadır; 
Bir yılda yatırdığı paranın üç mislini beş 
mislini kazanmaktadır. Bugünkü uygula
ma, sanayileşme yerine rant ekonomisini 
Türkiye'ye getirmiş, bir yerde sanayileş
menin gelişmesini de engellemiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, son altı yıl için
de İstanbul'da gayrimenkullerde meyda
na gelen değer artışı 50 trilyon olarak he
sap edilmektedir, ikinci Boğaz Köprüsü
nün ve çevre yollarının, Bakırköy'ün ku
zeyinden (Halkalı - Mahmutbey - Güneşli 
- ikitelli bölgesinden) geçeceğini bilen bir
takım insanlar, holdingler, 1981 ve 1982 
yıllarında bu bölgelerdeki geniş arazileri 
kapatmışlardır. Lütfen inceleme yapılsın; 
1982 yılında bu bölgelerde arsaların met
rekaresi 1 500 - 2 000 lira iken, bugün ay
nı arsaların metrekaresi 200 bin liraya 
yükselmiştir. Bu insanlar, yedi senede, ya
tırdığı paranın 100 - 150 katını kazanmış
lardır ve gayrimenkullerin malikleri de, 
oradaki normal vatandaşlar değil, hepimi
zin tanıdığı maruf holdinglerdir. Bu hol
dingler, oradaki arazideki gelişmeyi, plan 
hareketlerini önceden bildikleri için, ara-
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zileri kapatmışlar ve trilyonlarca liranın 
ceplerine inmesini bu yolla sağlamışlardır. 

Ayrıca, Boğaz'daki korular iskâna 
açılmıştın Boğaz katledilmiştir, istanbul'
un birçok değerli yerinde, yeşil alanlar 
üzerinde 30 katlı 40 kadı gökdelenlere izin 
verilmiştir. Dolmabahçe Vadisinin tepesi
ne 35 katlık otele, yeşil alan üzerinde imar 
durumu verilmiştir. Her bir imar hareke
ti, o arsanın değerini en az 300 misli ar
tırmıştır; ama bütün bunlardan İstanbul 
Belediyesi bir kuruş para almamıştır. Eğer, 
Yüce Meclis kabul eder, bir araştırma ko
misyonu kurar ve bu konuda kentlerde do
ğan değer artışından, kent sorumluluğu
nu taşıyan belediyelerin pay almasına im
kân verecek olursa, tüm "kentlerin sorun
larını, hiçbir devlet katkısı ortaya koyma
dan çözümlemek, hatta* o yoldan doğacak 
kaynaklardan devlete dahi kaynak aktar
mak mümkün hale gelebilir arkadaşlar. 

Sayın Başbakanlık, son günlerde ta
sarruf gerekçesiyle genelgeler yayımla
makta; belediyelerin sıva tamirlerini, ye
dek parça alımlarını dahi bakanlığın izni
ne bağlamakta, bu yolla tasarruf etme 
yoluna gitmektedir ki, aslında bu siyasî 
amaçlı bir genelgedir. Halbuki, bunu ya
pana kadar, o kentlerdeki trilyonlarca li
rayı ceplerine indiren insanların haksız çı
karlarını önleyecek, orada meydana gelen 
trilyonların kamu yararına kullanılması
na imkân verecek bir yasayı hep birlikte 
hazırlayalım, bütün kentlerimizi kurtara
lım; böylelikle, kentlerde, insanlar daha 
huzurlu daha sağlıklı mekânlarda yaşama 
imkânına kavuşsunlar arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kotil, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — 
Peki efendim. 

Kısaca, şunu söylemek istiyorum: 
Gecekonduyu önlemek, konut sorununu 

çözmek,, belediyeleri çok büyük kaynak
lara kavuşturmak için gerekli yasal düzen
lemeleri yapacak, bu konuda gerekli araş
tırmaları gerçekleştirecek bir Meclis araş
tırma komisyonu kurulmasını Yüce Mec
listen önemle diliyorum. Bu, son derece 
ciddî ve toplumsal bir sorundur. Gerçek
çi çözüm yollarını birlikte araştıralım, be
lediyeleri ve kentleri, kentlerde yaşayan 
milyonlarca insanı huzura kavuşturalım 
arkadaşlar. 

Sayın Orhan Şendağ ve arkadaşları
nın önergesinde, uygulamadaki yasaya ay
kırılıkların araştırılmasına karşı değiliz. 
Her türlü yasaya aykırı uygulamanın kar
şısındayız, araştırılmalarının ve tedbirle
rinin getirilmesinin yanındayız; ancak, ke
sinlikle, o maddelerdeki içeriğe karşı de
ğiliz. O maddelerdeki belediye yetkileri
nin ve kamu paylarının artırılmasından 
yana olduğumuzu da bir kere daha belirt
mek ister, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Orhan Şendağ; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ORHAN 
ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 3194 sayılı İmar Yasa
sının 18 inci maddesinin yanlış yorumlan
ması ve uygulanması nedeniyle, belediye
lerce mağdur edilen vatandaşlarımızın bu 
mağduriyetlerden kurtarılması için gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla tarafımız
dan verilen ve şu anda görüşülmekte olan 
bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergeye ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Bu arada, Sayın Bakanın önergeye 
olumlu yaklaşımı ve bu konuda araştırma 
yapmak üzere bir komisyonun kurulması 
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gerektiği yönünde ifade belirtmeleri bizi 
memnun etmiştir. Bu nedenle, kendileri
ne teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime, bize 
gelen mektuplardan bazı bölümler okuya
rak başlamak istiyorum. Buna benzer 
mektupların siz değerli üyelere de gelmiş 
olduğuna inanıyorum. Bir vatandaşımız 
şöyle yazıyor: "Devletten hiçbir şey iste
meyen, almayan sadece üreten ve en faz
la vergi veren bir kuruluş, tapulu mülkü
nün bir sabah başkası adına tescil edildi
ğini görürse ne düşünür?" demekte ve de
vam etmekte, "Yasadaki boşluklara daya
narak yapılan ve basında yer almayan 
olaylar da vardır. Mesela, deniz kenarın
daki tapulu bir mülkünün yüzde 83'üne 
el konulmuş ve bunun yüzde 17'si her na
sılsa arsa sahibine verilmiştir" de
mektedir. 

Bir başka vatandaşımız, "Belediye, 
hiç yol açılmadığı halde 1 800 metrekare 
içinde evim ve meyveli ağaçlarım 2 metre 
yükseklikte biriketle çevrili olduğu halde, 
bu bahçenin 620 metrekaresini başkasına 
vermektedir. Bir ev ve arsa alabilmek için 
yıllarca yurt dışında çalışmış, beğenmedi
ğimiz milletlere boyun eğmiş, gece gün
düz çalışmış bir vatandaşım. Bahçemin 
yarısının bana sorulmadan alınarak baş
kasına verilmesi doğru mu? Fazla arsa ve
rilmiş komşularımız da 'Bana verilen bu 
arsanın parasını nasıl öderim' diye sızlan
makta, hem arsa sahibi ve evi alman in
sanlar hem de arsa verilen komşular kara 
kara düşünmektedir. Yurt dışında işçi ola
rak çalışıp kazandığım bir ev ve bahçe ba
na çok mu görülüyor? Eğer belediyemiz 
benim arsamla kalkmacaksa, bana çok gö
rülüyorsa, arsamın tamamı ile evimi de 
vereyim de, canım kadar sevdiğim vata
nımdan uzak kalıp, gene yurt dışına gide
yim ve gerekiyorsa belediyem için 
çalışayım" demekte ve devam ederek şöyle 

sormaktadır: "Bu mu sosyal adalet, bu 
mu mülkiyet hakkı, bu mu eşitlik?" 

Bir başka vatandaşımız, "Yeşil saha 
olarak gösterilen ve senelerden beri kamu 
hizmetleri için ayrılan bu yerleri belediye 
gelişigüzel parselleyerek satmıştır ve sat
maya devam etmektedir. Yangından mal 
kaçırıyormuş gibi, belediyenin açıklarını 
kapatmak için bu yerleri satan başkana 
kim 'dur' diyecek? Buna bu yetkiyi veren, 
Türkiye Cumhuriyetinde böyle bir kanun 
var mıdır? Fakir fukaranın işyerini boza
cak, vatandaşlan birbirine düşürecek, 
mahkemeleri işgal ettirecek bu başkanın 
yaptıklarını resmî evraklarla kanıtlarım'' 
diyerek, mektubuna bu evrakları ekliyor 
ve bize gönderiyor. 

Sayın milletvekilleri, "Biz mahalle 
sakinleri, yıllardan beri çalışıp uğraşarak 
alın terimizle bir ev sahibi olduk; ama 
şimdi ise, yıllardır çalıştığımız, uğraştığı
mız boşa çıkıyor. Çünkü, evlerimizi elle
rimizden almak istiyorlar. Bu konuda ne 
yaptıysak, nerelere başvurduysak olumsuz 
sonuç aldık. Belediye başkanı, mahallede
ki yüzlerce evi belediyeye borçlandırarak 
bizleri zor durumda bırakmaktadır. Biz
ler, dar gelirli aileleriz. Biz, bu paralan na
sıl ödeyeceğiz? Eğer ödeyemezsek evleri
miz satılacak. O zaman, bizler, çocukla
rımızla sokağa atılacağız" diye yazmak
tadır bir başka vatandaş. 

Bir başkası, "Herhangi bir yol açma
dan, eski yollar aynı kaldığı halde, on yıl
dır içinde oturulan evi bir başkasına, bir 
başkasının arsasını bize vererek, komşu 
komşuya düşman edilmiş ve içinden çıkıl
maz bir duruma getirilmiştir. Yol açma 
yok, buna rağmen, belediye yüzde 35 pay 
istemektedir. Vatandaş vatandaşa borçlan
dırılmaktadır. 199 metrekare arsam tama-
man alınarak, yerine, 65 metrekare, 3 his
seli bir arsa verilmiştir. Bu 3 hisseli yere 
de belediye, 2 katlı ev yapma izni vermek-
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tedir, 2 katta 3 kişi nasıl ortak ev yapabi
lir?" diye soruyor ve devam ediyor, "Be
lediyemizin uyguladığı bu çalışma, şüyu-
landırma mı, imar ıslahı mı, düzenleme 
mi, yoksa gasp mı?" 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu örneklerin yüzlercesi elimizde mevcut. 
Bunların hepsini burada okuyacak deği
lim; ancak, hukuk, adalet ve eşitlik ilkele
rinden uzak uygulamaları burada açıkla
manın, çözüm getirmek bakımından fay
da sağlayacağına inanıyorum. 

Belediyelerin bu yanlış ve tutarsız uy
gulamalarından birkaç örnek daha vermek 
istiyorum: Mersin - Yeniköy mevkiinde, 
360 metrekarelik bir arsadan, önce, yüzde 
35 nispetinde, düzenleme ortaklık payı olan 
126 metrekare almıyor ve parsel 234 met
rekareye düşüyor. Ardından, yüzde 24 ora
nında sosyal hizmet alanı almıyor ve 234 
metrekarelik arsa 177 metrekareye düşüyor. 
Bunlar fasılalı oluyor. Eski parsel, 40 met
relik ana yola 18 metre cepheli ve müsta
kil imarh; fakat arsa sahibine bir başka yer
de, bir başka arsa veriliyor. Yeni parsel es
ki parselden 500 metre içeride, tali yol üze
rinde ve 20 kişi ile hisseli. 

Bir başka örnek: Adana - Yüreğir 
PTT Evleri Mahallesinde, 347 metreka
relik parselden yüzde 25, 36 oranında, sos
yal hizmet alanı adı altında 88 metrekare 
alınıyor ve parsel 259 metrekareye düşü
yor. Tapu kaydı 259 metrekare olmasına 
rağmen, fiilî ölçümde ancak 180 metrekare 
gelmektedir. Anlaşılan, mal sahibinin ha
beri olmadan, belediye, yüzde 30 oranın
da, 180 metrekarelik bir katılma payı da
ha almış. 

Bir başka örnek: 1 800 metrekarelik 
parsel 1 180 metrekareye düşürülüyor, eski 
parsel bir başkasına ve mal sahibine de bir 
başka yerde, 2 ayrı parsel veriliyor. 

Bir başka örnek: 933 Nalu parselin 
önünde, yola cepheli, 934 No.lu, beledi

yeye ait bir parsel var. 933 No.lu parselin 
sahibi, 934 No.lu parseli satın almak veya 
kiralamak üzere belediyeye müracaat edi
yor. Belediye, "Yeşil sahadır" diyerek bu 
vatandaşımızın haklı isteğini reddediyor; 
ancak, bilahara, belediye, söz konusu par
seli yeşil saha olmaktan çıkarıyor ve satı
şa arz ediyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon, zam, 
vergi veya vergi ve trafik cezalan altında 
ezilmekte olan vatandaş, bu kere, beledi
yelerin hukuk, adalet ve eşitlik ilkelerine 
aykırı yapmış oldukları, imar, ıslah, dü
zenleme, şüyulandırma çalışmaları sonu
cunda, mahkeme koridorlarında sürüne
rek yaşamından bezmiş, bezdirilmiş du
ruma getirilmiştir. 

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci 
maddesini yanlış yorumlayan, hatalı ve va
tandaşın aleyhine uygulayan belediyeler, 
vatanadaşın evlerinden, yurtlarından, 
mülklerinden ederek mağdur etmiş, va
tandaşı vatandaşa düşman etmiş, vatan
daşın devlete olan güvenini, hukuka, ada
lete, eşitliğe olan inancını sarsmıştır. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerin söz 
konusu uygulamalarında,'aşağıda sırala
yacağımız hataların açıkça işlenmiş oldu
ğunu, yaptığımız araştırmalar sonucunda 
saptamış bulunmaktayız: 

1. Yasada, "Arsa ve arazilerdeki de
ğer artışına karşılık, yüzde 35'e kadar dü
zenleme ortaklık payı alınabilir" denilme
sine rağmen, bu hüküm amir hüküm te
lakki edilerek, vatandaşın arsa ve arazile
rinden yüzde 35 .oranında düzenleme or
taklık payı alınmıştır. Daha sonra, tekrar, 
yüzde 24'e kadar, "Sosyal hizmetler 
alanı" adı altında bir paydana alınmıştır. 

2. 1605 sayılı Yasanın 42 nci mad
desine göre yapılan düzenlemelerde, yüz
de 25 oranında pay alınmasına rağmen, 
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3194 sayılı Yasaya göre, tekrar, düzenleme 
ortaklık payı alınarak yüzde 35'e tamam
lanmıştı. 

3. 3194 sayılı Yasanın 18 inci mad
desinin altıncı fıkrasında, arsa ve araziler
den ikinci defa düzenleme ortaklık payı 
alınmayacağı açıkça belirtilmesine rağ
men, 1605 sayılı Yasa gereğince alınmış 
yüzde 25 oranına ilaveten, 3194 sayılı Ya
sanın 18 inci maddesi yanlış yorumlana
rak, yüzde 35 oranı ayrıca alınmıştır. 

4. Kamuya tahsis edilen ve yüzde 
35'e kadar olabilen düzenleme ortaklık pa
yının, ancak düzenlemeye tabi tutulan 
yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, 
otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, 
karakol, okul gibi genel hizmetler için kul
lanılabileceği yasada belirtilmesine rağ
men, belediyeler müstakil imar parselleri 
üretmişler ve bu parselleri kendi adlarına 
tahsis ederek bilahara satışa çıkarmış
lardır. 

5. Şüyulandırma işlemleri hatalı ve 
haksız bir şekilde yapılmıştır. Şüyulandır-
maya tabi tutulan arsaların üzerindeki ta
şınmazların hukuk! durumuna çözüm ge
tirilmemiştir. 

6. İmar Kanunu düzenleme çalış
malarından amaç, arsa ve arazi mülkiyet 
sınırlarının, yani kadastro sının çizgileri
nin imar planı çizgilerine uydurulmastdır; 
ancak, uygulamalar bu şekilde olmamış
tır. Düzenleme sonunda arsa sahiplerine 
verilen imar parselleri, eski yerlerinde ve 
aynı değerde olmamıştır. 

7. Bu tür çalışmalar sonunda, ma
lî açıdan güçsüz durumda bulunan vatan
daş, çözemeyeceği bir ortaklığa itilmiştir. 
Birbirini tanımayan birkaç arsa sahibine 
bir imar parseli verilerek büyük anlaşmaz
lıklara sebep olunmuştur, 

8. \ Yollara giden taşınmazları bele
diyeler kamulaştırma cihetine gitmemiş

tir. Düzenleme içerisinde bulunup da ev
leri yola gitmeyen vatandaşları borçlandır
mak suretiyle, söz konusu yerler için ipo
tekli tapu vererek, vatandaşı diğer vatan
daşla karşı karşıya getirmiş, birini alacaklı 
diğerini de borçlu yapmıştır. 

9. Düzenlemeler çok adaletsiz bir 
şekilde yapılmıştır. 65 bin metrekarelik bir 
araziden arsa sahibine sadece 6 500 met
rekarelik imar parseli verilmiştir.. 

10. Belediyeler, vatandaşın mülkü
ne göz dikmiştir. Vatandaşın arazisini ucu
za kapatmış, aynı yerleri pahalıya satmış, 
bu yolla vatandaşın sırtından büyük meb
lağlar kazanmıştır. 

11. Belediyeler, düşük bedelle istim
lak ettikleri yerlerin bedellerini zamanın
da ödememişlerdir. Zamanında ödenme
yen arsa ve arazi bedelleri, enflasyon kar
şısında erimiş, pul olup gitmiştir. 

12. Meskûn bazı parsellerin önün
de, belediyeye ait olup, yeşil saha olarak 
kamunun hizmetine ve yararına tahsis edi
len ve kullanılan yerler, bilahara yeşil sa
ha olmaktan çıkarılmış, satışa çıkarılmak 
veya kiraya verilmek suretiyle bitişik par
sel sahiplerinin yol veya sokak giriş çıkış
ları kapatılarak, vatandaşın mağduriyeti
ne sebep olunmuştur. 

13. Bazı mahallelerde, yeni cadde, 
sokak, yol veya kamu hizmetine matuf te
sis yapılmamasına rağmen, vatandaş ken
di mülkünde oturduğu halde, belediyeye 
ya ortaklık düzenleme payı vermiştir ya da 
komşusuna borçlandırılmıştır. 

14. Partizanca tutum ve davranışla
rın içine girilerek, bazı vatandaşların par
selleri küçültülmüş veya ellerinden alın
mış, bazı imtiyazlı ve şanslı vatandaşlar, 
hiç tapulu parseli olmamasına rağmen, 
borçlandırılarak, ev ve parsel sahibi yapıl
mıştır. 
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15. Bazı belediyelerin pafta, ada nu
maraları aynı bırakılmak, parsel numara
ları üzerinde değişiklikler yapılarak veya 
parsellerin kullanım amaçları değiştirile
rek, çelişkili ve sahte imar planlan düzen
ledikleri ve bu yolla menfaat sağladıktan 
iddialan yaygın hale gelmiştir. 

16. Bazı belediyeler tarafından yap
tırılan imar, ıslah, düzenleme ve şüyulan-
dırma çahşmalannm, şehircilik alanında 
ihtisaslaşmamış özel firmalara büyük 
meblağlarla ihale edildiği, bu nedenle, söz 
konusu firmalann bu meblağlan karşıla
mak üzere, menfaat karşılığı, parsel sahi
bi bazı vatandaşlara daha elverişli imar 
olanaktan tanıdıktan iddialan ayyuka çık
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görülüyor ki, mülkiyet ve hukuk karma
şası ve anarşisi yaratılmakla kalınmamış, 
karakol yüzü görmeyen bazı vatandaşla-
nn adliye koridoıiannda sürünmelerine 
neden olunmuş, mağduriyetlerinin yanın
da, birbirine düşman olabilecek durum
lara düşürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, biz bu önerge
yi verirken, hiçbir politik çıkar ve hedef 
amaçlamadık; yalnızca vatandaşın sorun
larını, dertlerini ve çığhklannı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi düzeyine getirerek, 
görevimizi yapmaya, gerekli tedbirlerin 
alınması için ilgilileri uyarmaya çalıştık. 
Vatandaşı mağdur duruma düşüren bele
diyelerin bu uygulamalannm yasalann 
boşluklanndan mı, yoksa uygulayıcılann 
yasayı yanlış yorumlamalanndan mı kay
naklandığının saptanması ve gerekli ted
birlerin alınması için imkân yaratılması 
amacıyla bu araştırma önergesini verdik. 
Her ne kadar, 26 Mart 1989 günü yapı
lan mahallî idareler seçimleri sonucunda 
belediyelerin yönetim kadrolannm değiş
miş olması, yakın geçmişte işlenen bu ha-
talann tekrar işlenmeyeceği ve önergenin 

güncelliğini ve önemini yitirdiği anlamı
na gelmez; aksine, önergenin Genel Ku
rul tarafından kabul görmesi halinde -Ki, 
Sayın Bakan bu yönde ifade belirttiler- ya
pılacak çahşmalann, belediyelerin yeni yö
netim kadrolanna ışık tutacağı, yakın geç
mişte işlenen hatalann tekrarlanmaması 
yönünde büyük yararlar sağlayacağı, mağ
dur olan vatandaşlanmızın mağduriyetle
rinin telafisi yönünde çahşmalann ve im-
kânlann yaratılacağı düşüncesi ve inancını 
taşımaktayım. 

Bu düşüncelerle, Genel Kurulun 
önergeye olumlu oy vermesini bekliyor. 
Yüce Meclbe saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şendağ. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Hay
rettin Elmas; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HAYRET
TİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 3194 sayılı İmar 
\asasının 18 inci maddesinin belediyeler 
tarafından yanlış uygulaması neticesi 
mağdur duruma düşürülen vatandaşlann 
mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması maksadıyla, Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca, Adana Milletvekili 
Sayın Orhan Şendağ ve 23 arkadaşı tara
fından bir Meclis araştırması istenmiştir. 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşleri-

+ mizi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce. Meclisi saygıyla selamlaya
rak görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Görüşlerimizin hemen başında, mü
saadenizle ifade edeyim; SHP adına ko
nuşan Sayın Aytekin Kotil kardeşimiz, he
men sözlerinin içinde bir araya sıkıştırdı
lar, "Belediyeleri, tasarruf tedbirleriyle 
değil de arsa rantlanyla bir hale getirelim" 
dediler. Ancak, bana, yeni seçilen beledi-
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ye başkanlarının, tasarruf tedbirleriyle ya
rın muvaffak olamayacakları endişesini ta
şır gibi geldi. Halbuki, tasarruf tedbirleri 
bugün alınan bir karar değil, Özal Hükü
meti tarafından, geçen yıldan alınmış olan 
bir karardır. Yani, belediye başkanlıklan 
SHP'nin eline geçti diye alınan bir karar 
değildir, bunun, kesinlikle. Yüce Meclis 
tarafından bilinmesinde yarar olduğu ka
naatini taşıyorum. 

Özellikle, bu konuyla uğraşan, biraz 
teknisyeni olanirir insan olarak ifade ede
yim ki, bu önergenin içerisinde büyük bir 
karışıklık var; ama, sözlerimin hemen ba
şında söyleyeyim, bu konu, Anavatan İk
tidarı zamanında, belediyelerin muvaffak 
olduğu en önemli lconulardan birisidir, 
buna hiç şüphe yoktur. Biraz önce, Sayın 
Bakanımın da Yüce Meclise arz ettiği gi
bi, özellikle bunun için, grup olarak biz 
de bu önergenin lehinde oy kullanacağı
mızı belirtmek isterim. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Önerge karışık hazırlanmış dedim; 
sebep şu: Burada karıştırılan bir konu, iki 
tane kanunu ilgilendiren bir mesele. Biri
si, 3194 sayılı, İmar Kanununun 18 inci 
maddesi, birisi 2981 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin (c) fıkrasıdır. 

ikisi birbirinden tamamen farklıdır, 
çünkü, burada İmar Kanununun 18 inci 
maddesinin uygulanması esas alınacaksa, 
İmar Kanunun 18 inci maddesi, kesinlik
le, bina oluşmuş alanlarda uygulanan bir 
madde değildir; İmar Kanununun 18 in
ci maddesi, ancak boş alanlarda, yani tarla 
hüviyetinde vayahut da şehrin gelişme ala
nında olan yerlerde uygulanacak bir mad
dedir. Halbuki, 2981 sayılı İmar Affı Ka
nununun 10 uncu maddesinin (c) fıkrası 
ise, oluşmuş, daha önceden gecekondulaş-
mış veyahut da hisseli arsalar üzerinde ya
pıların meydana geldiği, arasında boşluk
ların olduğu ve o arsalardaki hisse sahi

binin yerinin neresi olduğunun belli olma
dığı, hele hele yarın bir miras intikal ko
nusuna gelindiği zaman, alamadığı, sata
madığı, hatta karşıdan görüldüğü zaman 
bina; fakat tapuya bakıldığı zaman tarla 
olarak görülen hisseli arsalarda yapılan 
tatbikatla ilgili bir olaydır. 

Dolayısıyla, İmar Kanununun 18 inci 
maddesinin uygulanmasında, yüzde 3 5'e 
kadar düzenleme ortaklık payı alınır; ya
ni arsa değer değişimiyle ilgili bir olay de
ğildir, sosyal donatılar için ayrılacak bir 
paydır; ama eğer bu alanda daha önceden 
yapılaşma varsa, hisseli arsa üzerinde ya
pı topluluğu meydana gelmiş de 298İ sa
yılı İmar Affı Kanunun 10 uncu madde
sinin (c) fıkrasına göre uygulama yapıyor
sanız, mevcudun olduğu gibi kabul edil
mesi, mevcut üzerinde eğer arsa boşluğu 
varsa, sosyal donatı alanlarının açılması 
imkânı varsa alınması; ama arsa boşluğu 
yoksa, oradaki hissedarlardan, arsa kar
şılığında belirli bir miktara kadar da, ge
rektiğinde, maddî katkının da alınarak dü
zenlemenin yapılması olayıdır. Yani, bu
rada, İmar Kanununun 18 inci maddesi
nin uygulanmasında, yüzde 35 'e kadar 
alınma zorunluluğu var; ama İmar Affı 
Kanununun 10 uncu maddesinin (c) fık
rasına göre, alınma zorunluluğu yok. 

Hemen işin başında şunu söyleye
yim: Sayın Kötü'in işaret ettiği konular ol
dukça önemli; kendisine katılmamak 
mümkün değil. Şehirlerin gelişmesi, şehir
lerin yapılaşmasının düzgün olması doğ
rudur tabiî. Zaten biz bunun heyecanını 
çektiğimiz için, 1985 senesinde, reform ni
teliğindeki 3194 sayılı İmar Affı Kanunu
nu çıkardık. 1957 senesinde çıkarılan 6785 
sayılı İmar Kanununun, 1983 - 1984'lü 
yıllarda, hele hele belediyecilikte reform 
yapan bir sistem, bir iktidar içerisinde uy
gulanması mümkün olmayan bir olaydı. 
Çünkü, bizden önceki iktidarlar zamanın-
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da, 6785 sayılı, İmar Kanununa bağlı ka
lındığı için, şehirler kenannda yapılan fab
rikalara birtakım teşvikler, birtakım im
kânlar verilmiş; Gebze'si, Kartal'ı, İstan
bul'un Ümraniye'si, Kâğıthane'si gibi; ta-
bjî ki bunun örnekleri, Adana'da, İzmir'
de vesaire, her tarafta var. 

Fabrikalara teşvikler veriliyor; ama 
buradaki çalışacak insan; buradaki çalışa
cak işçi, buradaki idarecinin nerede otu
racağı düşünülmüyor. Eğer fabrikaya teş
vik ve fabrika yapılmasına önem veriyor
sanız -ki vermelisiniz- o zaman, onun ya
nındaki arsalan da süratle imara açmanız. 
gerekiyor; imarlı yerleşimi ancak o türlü 
sağlama imkânınız olabilir. Halbuki, 6785 
sayılı eski İmar Kanununa göre bu görev 
kime verilmiş? Belediyelere değil, İmar ve 
İskân Bakanlığına. İmar ye İskân Bakan
lığı kendi işlevi içerisinde birtakım görev
ler yapmıştır; ama acaba bu meseleyi tam 
olarak halledebilmiş midir, halledememiş 
midir; ben bunun örneğini, 1985'li 
senelerde-hatta 1984 içerisinde- İmar Ka
nununun hazırlığı sırasında, konuyla il
gili olarak Türkiye genelinde, 37 ilin vali
sinden, 39 ilin de belediye başkanından al
dığım mektuplarda gördüm. O zaman, 67 
ilin tamamına da mektup yazmıştım. 

Oradaki mektuplar o kadar ilginçti 
ki... Bunlardan birisi, sanıyorum Malat
ya Belediye Başkanından gelmişti Malat
ya Belediye Başkam şöyle diyordu: "Al
lah devlete zeval vermesin. 1979 yılında bi
zim şehrin -filanca yerinin- imar planlan 
Dler Bankasına ihale edilmiş, iki sene ara
zide çalışma, iki sene de projenin yapıl
ması ve tasdiki beş sene sürdü. Sayın mil
letvekili, proje, imar planları bize geçen 
yıl -1984 senesinde- geldi. Ben ve teknis
yen arkadaşlarım bu kesime gittiğimiz za
man orada böyle bir imar planının uygu
lanacağı boş bir arazi bulamadık..." Eğer, 
imar planının yapılması, uygulanması beş 

sene gibi bir zaman alıyorsa; eğer bakan
lığın koridorlannda adamı olanın işinin 
yapılması imkânı olabiliyorsa, meseleyi 
halletmeniz mümkün değil Sayın Kotil. 
Mümkün olmamıştır; sizin Belediye Baş-
kanhğınızvzamanında da bunu yapmanız 
mümkün olmamıştır, İstanbul'un hali za
ten ortadadır. 

İşte, bütün bu sıkıntılan giderebil
mek için, Anavatan Partisi İktidarı zama
nında çıkanlan 3194 sayılı reform niteli
ğindeki İmar Kanunuyla, imar uygulama-
lan tamamen belediyelere verilmiştir. Be
lediyeler bunu yanlış uygulamıştır, doğru 
uygulamıştır... Elbette ki yanlışlıklan da 
vardır, ama doğruluktan nedir?.. Düşünü
nüz ki, bir şehrin planlamasını yapıyor
sunuz. Bu planlann kararları, eski kanu
na göre Ankara'da merkezde İmar ve İs
kân Bakanlığında veriliyor; plan geriye 
döndüğü zaman, orada böyle bir boş arsa 
bulmanız dahi mümkün olmuyor. Halbu
ki, yeni kanuna göre, o şehirde yaşayan in
sanların, kendi şehirlerindeki plan yapı
mına katılımı sağlanıyor. Bu konuda hal
kın katılımının sağlanması, planların ale
nî, açık olması, çok eski zamanlardan, 
1965'li, 1970'li yıllardan beri, devamlı, 
üzerinde tartışılan konulardı. 

Bu nedenle, işte bu sakıncalan gide
rebilmek için 3194 sayılı İmar Kanunu çı
karılmış ve bu yetkiler belediyelere veril
miştir. Belki birinci devrede yanlışlıklar, su
iistimaller ve bazı anzalar olmuş olabilir. 
Vebaliyle, günahıyla onun araştınlmastnı 
da elbette ki yapacağız ve doğrulan mut
laka ortaya çıkaracağız; ama biz inanıyo
ruz ki artık, yöre halkı, kendisini idare ede
cek, kendi geleceğini tespit edebilecek ka
nunlara katılımını, Anavatan Partisi İkti-
dannın, halkın katılımını sağlayan reform 
niteliğindeki kanunları sayesinde, bundan 
böyle kendi kaderine kendisi de karar ver
me yetkisinde \i yeteneğinde olacaktır. 
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Değerli üyeler, Sayın Kotil, "Gece
konduları affetmek için tapu tahsis belge
leri verildi'' diyor. Bizim meselemiz gece
konduya sadece tapu vererek onu siyasî 
amaçla kullanmak değildir. Bizim mese
lemiz ve amacımız, halkın, kendi oturdu
ğu sıcak yuvasının sahibi olabilmesidir. 
Çünkü bizim düşüncemizde ve fikriyatı
mızın esasında halka sevgi vardır. İşin ba
şında, "Evinde huzuru olmayanın işinde 
de huzuru olamaz" demişizdir. O halde, 
o insana mutlaka kendi evinin sahibi ola
bileceği imkânı sağlamak lazımdır. Nasıl 
sağlamak lazımdır?.. İşte, toplu konut kre
disiyle sağlamak lazımdır. Nasıl sağlamak 
lazımdır?.. Eğer o insan, yerinin dahi ne
rede olduğunu bilmediği hisseli arsa üze
rinde, biraz önce arz ettiğim gibi, tapu
sunda tarla görünen; fakat gidip bakıldı
ğı zaman da bina görünen ve herhangi bir 
kredi için kullanılamayan, hatta hatta 
Türk insanının kendi yumuşak huylulu-
ğu dolayısıyla kavga etmeden; fakat hukuk 
yönünden kendi yerini dahi tespit edeme
yen, onun yaptığı binasında hisseli arsa 
üzerinde olduğu için, bir başkasının da 
hissesinden dolayı ortaklığı olabilen bir ni
zamın yıkılması ve onun yerine sahibi ol
duğu binanın tapusunu kendisinin alabi
leceği imkânın sağlanması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, "Bu tapu tah
sis belgeleri sahtedir*' sözleri seçim önce
si devamlı olarak kullanıldı. Hayır değer
li arkadaşlanm; ben bu kürsüden, bu ta
pu tahsis belgesinin ne olduğunu çok an
latmaya çalıştım; ama ya politik amaçlar
la olacak anlaşılamadı veya ben arkadaş
larıma çok iyi bir şekilde anlatamamış ola
cağım. O bakımdan, müsaadenizle, tapu 
tahsis belgesinin ne olduğunu bir kere da
hi sizlere buradan anlatmak istiyorum, 

Tapu tahsis belgesi, verilecek tapuya 
esas olan bir belge niteliğindedir. Yani, 
Danıştayın veyahut da Yargıtayın şu tapu 
tahsis belgesini iptal etti dediğiniz olayın, 

buradaki tapu tahsis belgesiyle bir ilgisi 
yoktur. Bizim, tapu tahsis belgesi verile
cek dediğimiz yerlerde, o yerin imar pla
nını yapmadan, müstakil parseller haline 
getirmeden, müstakil • tapu vermeniz 
mümkün değildir. Onun için, biz olayı ge
liştirmişiz ve "İmar Islah Planı" kavra
mını getirmişiz. Yani, imarın ıslah edile
rek yapılması olayın... Bunun için ne ge
rekiyor? Önce, haritaların yapılması ge
rekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Önce, 
imar planlarının yapılması gerekiyor. Plan 
sonrası ne yapılması lazım. Mülkiyet cet
vellerine göre, tapu sahibinin arsasına ap
like edilmesi lazımdır. Şimdi size soruyo
rum: Haritası olmayan bir yere, planı ya
pılmayan bir yere, bir gecekonduya sizin 
doğrudan tapu verme imkânınız' var mı
dır? Sizin bir gecekonduya doğrudan doğ
ruya tapu verme imkânınız yoktur. İşte bu 
tapu tahsis belgeleri, imar planları sonra
sı verilecek olan tapular içindir. Yani "Bu
rası kime aittir, burasını teyit eden kim
dir?" diye sorulacak sorulara karşı veri
len bir belgedir. Yoksa, oradaki vatanda
şın tapu tahsis belgesi almak için müra
caat etmesi aynen şöyledir: Acaba nedir 
diye kararı ben de merak ettim ve oku
dum. Orada deniyor ki, "Vatandaş tapu 
tahsis belgesi almış, tapu tahsis belgesi 
sonrası oradan yol geçmiş, yol geçince is
timlake tabi olmuş. Mevcut, yani şu an
da uyguladığımız kanuna göre, tapu tah
sis belgesi aldıktan sonra eğer vatandaş ta
pu alamıyor ise, alması için mani bir hal 
var ise, yani binası korunamayacak bir 
yerde ise gerek çürüklüğü veya başka se
bepler dolayısıyla, gerekse yeşil alanlar, 
donatı alanları, yol gibi yerler içinde kalı
yor ise, o vatandaşa, en yakın bölgedeki 
yapılacak imar ıslah planından bir arsa. 
tahsisi yapılır ve üzerindeki enkaz bedeli 
kendisine ödenir" diye kanunun madde
si vardır. Yani, şu anda uygulamadaki ka
nunun maddesi aynen böyledir. İşte bu 
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vatandaş, tapu tahsis belgesini aldıktan 
sonra üzerinden yol geçip kamulaştırma 
yapıldığı zaman diyor ki, "Ben tapumu 
aldım." Kendisine enkazının bedelini ve
riyorlar, "Arsanın bedelini de 
vereceksiniz" diyor. Halbuki, arsa bede
linin verilmesi, ilgili kanunda yoktur. Üs
telik, bu tapu tahsisi sonrası verilecek ar
salar, bir bağış, bir hibe şeklinde de de
ğildir. Vatandaş, rayiç bedel üzerinde pa
rasını ödeyerek arsasını alıyor. 

Ayrıca şunu da söyleyeyim: Yani, ge
cekondunun artırılması, fazla yapılması 
olayı değil; çirkin yapılmış, bitirilmiş bir 
şehrin düzenlenmesiyle ilgili bir olaydır. 

Biz, İmar Affı Kanununu üç defa çı
kardık; tarih değiştirerek, yeniden yeniden 
kanun teklifi vererek değil. Hatta, üçün
cü kanun, 3366 sayılı İmar Affı Kanunu 
benim teklif ettiğim bir kanundur. O ka
nunda, tatbikattaki arızalan giderebilecek 
ne kadar eksiklikler varsa, onların düzen
lenmesi esas alınmıştır, Hatta o kanunda, 
belki de belediye başkanlarının bugüne 
kadar uygulamadığı o kadar özellikli bir 
madde vardır ki, eğer imar ıslah planlan 
yapıldıktan sonra boş kalan araziler var
sa, imar ıslah planı imar affı için kullanı
lır; yani, 18 inci madde uygulamasıyla il
gili değildir. Bunu özellikle vurguluyorum: 
"Boş kalan imar parselleri varsa, evi bar
kı olmayan gecekondu hak sahibi olabile
cek vatandaşa tahsis edilir'' diye bir mad
de de var. Belediyeler bunu uyguladı mı, 
uygulamadı mı, bilmiyorum; araştırma sı
rasında, o da meydana çıkacaktır. 

Çok değerli milletvekilleri, biz, araş
tırma önergesine hakikaten yürekten ka
tılıyoruz; çünkü, icraatımızın en önemli 
parçalanndan birisidir. Eğer belediyelerin 
bu konuda yanlışlıkları olmuşsa, düzeltil
mesi de mümkündür. Hatta, tatbikat sı
rasında çeşitli illerden (İstanbul'dan, Bur
sa'dan) bu tür arızalarla ilgili bazı haber-
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ler gelmişti. Biz, oralarda da toplantı ya
parak bu düzeltmeleri yaptık. Burada ko
nuşan arkadaşlanm çok iyi biliyor ki, ya
pılan amalar olsa bile, planın belirli bir 
süresi vardır, o süre içerisinde plana iti
raz hakkı vardır, düzeltilme hakkı vardır. 
Eğer plana itiraz süresi geçmişse, o za
man, mahkemeye müracaat ederek hak
kını yasal yoldan arama imkânı vardır. Ya
ni, mesele, buradaki arkadaşlanmın an
lattığı vahamet derecesinde bir olay değil
dir. Zaten, araştırınca göreceğiz. Onun 
için de, araştırma önergesine yürekten ka
tıldığımızı tekraren söylüyorum. Bu konu
larda eksiklikler varsa, o eksikliklerin gi
derilmesini temenni ediyor, neticenin, eğer 
daha iyi şeyler yapılması gerekiyorsa, o ya
pılacak meselelere de inşallah ileride ışık 
tutacağı kanaatini taşıyorum. 

Önergeye katılacağımızı tekrar arz 
ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Elmas. 

Efendim, önerge üzerinde gruplar 
adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın Alaettin Kurt, imza sahibi ola
rak buyurun efendim. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Adana 
Milletvekili Orhan Şendağ ile imza sahi-
bi olarak vermiş bulunduğum, belediye
lerce yapılan imar planı düzenleme çalış
malarının İmar Kanununa aykırı olması 
ve bu uygulamalardan vatandaşların mağ
duriyetinin söz konusu olduğu veçhile, 
Anayasa ve İçtüzük gereğince bir Meclis 
araştırması açılması önergesi hakkında söz 
almış bulunuyorum. Bu münasebetle, Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, araştırma 
önergemizin gerekçesinde, daha başlarken 
şöyle denilmiştir: "3194 sayılı İmar Yasa-
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sının 18 inci maddesini yanlış uygulayan 
belediyeler, vatandaşı evlerinden, yurtla
rından, mülklerinden mahrum bırakarak 
mağdur duruma düşürmüştür. Şüyulan-
dırma işlemleri hatalı ve haksız bir şekil
de yapılmaktadır. Şüyulandırmaya tabi tu
tulan parsellerin üzerindeki taşınmazların 
hukukî durumuna çözüm getirilmemek
tedir. İmar planı düzenleme çalışmaları 
çok haksız ve adaletsiz bir şekilde yapıl
maktadır. Bu çalışmalarla, mülkiyet ve hu
kuk karmaşası ve anarşisi yaratılmıştır." 

Değerli milletvekilleri, bugün, Yüce 
Meclis tarafından araştırılmasını istediği
miz hadise, halen güncelliğini korumak
tadır. İddia ediyorum, eğer Yüce Meclis 
bu araştırma önergemizi kabul edeceğini 
bildirmemiş olsa idi, önergemizi reddede
cek olsa idi, belediyelerin bu haksız uygu
lamaları, vatandaşı komşusunun katili ya
pacaktı; inanıyorum ki, gazete haberlerin-

, de bu olaylara rastladığımızda her birimiz 
vicdan azabı çekmiş olacaktık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
' Meclisin 12.5.1988 tarihli birleşiminde bir 

gündem dışı konuşmayla, Gebze Beledi
yesinin, ilk keşif bedeli 1987 fiyatları ile 
225 milyon olan ve yüzlerce değil, binler* 
ce kişiyi ilgilendiren şüyulandırmasını; ya
ni 3194 sayılı İmar Kanunun 18 inci mad
de uygulamasını sizlere anlatmıştım. O 
günden bu güne, vatandaşa nefes aldıra
cak hiçbir işlem yapılmadığı için, yapılmış 
olan hataları genel olarak hatırlatmak is
tiyorum. 

Bakınız, akla hayale sığmayan ne ha
talar yapılmıştır 

1. Önceki Meclis tutanağı burada, 
elimde, birçok şahsın ismi bu tutanakta 
mevcut. Bu vatandaşlarımızın şüyulandır-
ma öncesinde hisse tapulu arsalarında ev
leri var ve İmar Affı Yasasindan istifade 
ederek de bu evlerinin ruhsatlarını almış 
bulunmakta idiler. Şüyulandırma sonun-
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da bakın ne olmuş. Burada bir kısmının 
adı tutanakta mevcut. Birçok vatandaşı
mızın ruhsatlı evinin bulunduğu arsa baş
kasına verilmiş, bu vatandaşlarımıza da, 
hiç alakası olmadığı yerlerden arsa tahsis 
edilmiştir. 

2. İmar Kanunu, "Bu uygulama
larda belediyeler yüzde 35'e kadar ortak
lık katılım payı alabilirler" demesine rağ
men, herkesten, üst sınır olan yüzde 35 
alınmış; ancak, bazılarından kanunun ön
gördüğü üst sınır da aşılmak suretiyle ka
tılım payı alınmıştır, yüzde 35'in üzerine 
çıkılmıştır. Bu hata, genelde, daha önce if
raz görmüş ve belli bir miktar katılım pa
yı ödemiş parsellerden ikinci defa yüzde 
35 katılım payı alınmakla yapılmıştır. Yi
ne bu tutanakta bu durumda olan bazı va
tandaşlarımızın isimleri mevcuttur. 

3. Örnek teşkil eden bu şaheser uy
gulamada, iki vatandaşın evi bir parsel ya
pılmış ve bu gibi vatandaşlarımız ömür-
billah birbirine mahkûm edilmiştir. Biri 
diğerinin muvafakati olmadan evini sata
maz, evini yıkıp yapamaz, hatta ciddî bir 
tamir bile yapamaz. Yine bu tutanakta, 
bu durumda kalmış birçok vatandaşımı
zın adı mevcuttur. 

4. Şüyulandırma öncesi merkezî de
nilebilecek değeri yüksek hisseli parseli 
olan birkısım vatandaşımız, şüyulandırma 
sonunda hiçbir fark bedeli ödenmeden çok 
değersiz yerlerden arsa sahibi edilmişler
dir. Tabiî, bunun tamamen tersi de söz ko
nusudur. Bu tutanakta yine bununla ilgi
li şahısların bir kısmının adı mevcuttur. 

5. Bazı vatandaşlarımızın mülkleri 
paramparça edilmiştir. 100 metrekare bir 
arsadan, 50 metrekare başka bir arsadan, 
30 metrekare daha başka bir arsadan pay 
verilerek mülkü paramparça edilenler 
vardır. 

6. İmar planında ayrık nizam olan 
bu yörelerde genelde parsel cepheleri se-
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kiz metre civarında bırakılmış, üç metre 
yan komşudan, üç metre de diğer yan 
komşudan çekilince, yapılacak bina, niza
ma, intizama uymayacak halde olacaktır; 
bir tarafa bitişik imar durumu verilecek 
olsa, cephesi beş metre olan bir ev yapa
bilecektir. 

7. Yüzde 35 katılım payı alındıktan 
sonra, normal olarak yüzde 40 inşaat alanı 
olan konut alanından ilgili vatandaşa ar
sa verilmesi gerekir iken, kendisine, plan
da doğal SİT alanı gösterilen ve ancak 
yüzde 5'ine inşaat yaptırılacak alanlardan 
arsa tahsis edilmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, bu tutanakta daha birçok akıl almaz 
hata mevcuttur ve bunlar anlatılmıştır. 

Şimdi, biz niye Meclis araştırması is
tiyoruz, bu konuları Meclis araştırmalı 
diyoruz? 

Bakınız, evvelce Meclise kadar getir
miş olduğumuz bu hatalara ilgililerin ge
tirdiği çözüm, burada, elimdedir. Bunu da 
aylar sonra zar zor elimize geçirebildik. 
Burada, sadece, ilgililere kanun maddeleri 
hatırlatılmaktadır. Bizim bu şikâyetleri
miz, Meclisteki gündem dışı konuşmanın 
neticesinde, ilgili bakanlık ve ilgili genel 
müdürlük, ilgili belediyesine sadece kanun 
maddelerini hatırlatmaktadır. Burada 
onun bir pasajını okumak istiyorum: 
"İmar Kanununun 18 inci maddesi uya
rınca yapılacak arazi ve arsa düzenleme
siyle ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 
10 uncu maddesi gereğince oluşacak imar 
parsellerinin mümkün mertebe aynı yer
deki veya en yakınındaki eski parsellere 
tahsisinin korunması mümkün olan yapı
ların tam ve hissesiz bir imar parselinden 
korunması gerekmektedir" şeklinde, ka
nun ve yönetmelik maddesi, ilgili beledi
yeye hatırlatılmıştır. Dertlerine çözüm 
bekleyen bu insanların dertleriyle ilgili 

başka hiçbir faaliyet, hiçbir değişim yapıl
mamıştır. 

Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gi
bi, bu önemli konu sizlerin himmetini, siz
lerin çözümünü bekliyor. En kolay yol, 
"Gerek yok" deyip önergeyi reddetmek
tir; ama, memnuniyetle gördük ki, bu 
önerge kabul edilip araştırması yapıla
caktır. 

Burada bir araştırmaya girmek iste
miyorum. Sayın Elmas'm bazı iddiaları 
var; bunlara katılmak mümkün değil. 
Evinde huzuru olmayanın işinde de huzu
ru olmaz ve onun için İmar Affı Kanu
nundan bahsettiler. Bizim, Meclis araştır
ması istediğimiz konunun imar affıyla hiç
bir alakası yoktur. Ancak, şunu hatırlat
mam lazım: Bu detayına girmediğim hu
zursuzluklar, yani ruhsatını almış olduğu 
evinin mevcut olduğu arsanın başkasına 
verilmesi, sanırım o kişiyi evinde huzur
suz edecek bir konudur. Böylece, evinde 
huzursuz olan insanlar, tabi! ki, işlerinde 
de huzursuzdurlar. Meclis araştırması açı
lıp komisyon kurulduğu zaman, bu konu
lar araştırıldığı zaman, daha büyük boyut
larda, vatandaşın hangi sıkıntılar içerisin
de olduğu gözlenmiş olacaktır. Yine bu
rada ifade etmem lazım: Bizim araştırma 
önergemizin 2981 sayılı, 3290 sayılı ve 
3366 sayılı İmar Affı Kanunuyla uzaktan 
yakından bir ilgisi, alakası yoktur. Onun 
için bu .konuyu tartışmaya girmiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi, 
önergeyi oylarınıza sunacağım: 

Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Meclis araştırması 
açılması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
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Meclis araştırması yapacak olan ko
misyonun 9 üyeden kurulmasını oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye 
seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay ol
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara 
dışında da çalışabilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Midim 
ve 10 arkadaştım, Fara ve Kredi Kumlunun 88/1 
saydı tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için 
yapılacak ödemelerin yüksek tutulmastnm nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığı
nı tespit etmek amacıyla Meclis arasttrmast açd-
mastna ilişkin önergesi (10/38) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sıra
sındaki, Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Ku
rulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 üncü sı
rasındaki mamuller için yapılacak ödeme
lerin yüksek tutulmasının nedenlerini ve 
söz konusu tebliğden kimlerin yararlandı
ğını tespit etmek amacıyla Anayasmm 98 
inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine 
başlıyoruz. 

Hükümet hazır bulunmaktadır. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

16 Ocak 1988 gün ve 19696 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan 88/1 sayılı Para 
ve Kredi kurulu tebliği ile ihracatta öde
nen destekleme fiyatları ilan edilmiştir. 
Buna göre, 43 üncü sırada yer alan lastik 

ayakkabı, bot, çizme ve terliklerin 10 çif
tini 30 dolar, bunların deriden yapılanla
rın 10 çiftine ise 50 dolar karşılığı Türk Li
rası ödeneceği hükmü yer almıştır. 

Aynı tebliğde 1 adet renkli televizyon 
için ise, öngörülen miktar 30 dolar oldu
ğuna göre, 10 çift terlik, ayakkabı veya bot 
için böylesine yüksek bir destekleme ihti
yacı niçin hâsıl olmuştur? 

Tebliğin 17 nci maddesine göre, teb
liğin hükümleri 1.1.1988 tarihinden itiba
ren yürürlük kazandığına nazaran, bu ta
rihten tebliğin ilan tarihi olan 16.1.1988 gü
nüne kadar 43 üncü sırada yer alan "Ter
lik, ayakkabı, bot, çizme ihracatı yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa, ne kadaV yapılmıştır, 
kim yapmıştır?" sorulanna bugüne kadar 
bir açıklık getirilmemiştir. 

Olay kamuoyunda büyük bir hayret 
ve şaşkınlıkla karşılanmış, bu kadar has
sas bir konu basında da devamlı ̂ konuşul
masına rağmen, yetkililer cevaptan hep 
kaçınmışlardır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu 
ekonomik ortam hepimizce malumdur. 
Tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını, ha
yalî değil, gerçek fakat muvazaalı ihracatla 
yiyenler bu olaylar hayalicileri de geçecek 
kadar büyük miktarlarda ihracat yaparak 
yanlış tebliğden istifade ettirildikleri kana
atini taşımaktayız. 

Ülkemiz hayat pahalılığı altında ezi
lirken, böyle ihracatlarla devletin milyar
larını alan insanların ortaya çıkarılması ve 
bundan daha önemli olarak bu ihracatın 
gerçekleşmesine neden ve dayanak olan ih
racatı teşvik tebliğine, anılan maddenin 
kimler tarafından konulduğunun ve ama
cının ne olduğunun ortaya çıkarılması ge
rekmektedir. 

Tüm bunların açıklığa kavuşturul
ması için, Anayasanın 98 inci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-
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nnca bir Meclis araştırması açılması için 
gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümü

ze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda, sırası ile, Hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki imza 
sahibi veya onun göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Süreler, Hükümet ve gruplar için 
20' şer dakika, imza sahibi için 1Q da
kikadır. 

Hükümet adına, Sayın Işın Çelebi; 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşlarım; her şeyden önce, böyle 
bir konunun Meclis araştırması şeklinde 
getirilip, ihracat politikalarımızın ve dış ti
carete dönük çalışmalarimızın bir kez da
ha gözden geçirilmesi fırsatını ve şansını 
bize verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda, 
özellikle 1984 sonrasında uyguladığımız 
dış ticaret politikaları, Türk sanayiinin ve 
ekonomisinin, hizmetler sektörü ve ima
lat sanayii başta olmak üzere, tüm alan
larda, uluslararası rekabet koşullarına uy
gun, dinamik, verimli bir yapının ortaya 
çıkmasına dönük kararlan içermekte olup, 
bu anlamda, yatmm politikalanmız ve uy
guladığımız politikalann gereği aldığımız 
kararlar, tümüyle uluslararası rekabet ko-
şullanna uygun bir ekonomik yapının, ya
ni imalat sanayii ve hizmetler sektörünü 
de kapsamak üzere belirli bir dinamizm 
içinde, Türkiye'nin gelişmesine katkıda 
bulunmasını temin etmek amacıyla alın
mıştır ve bugün görüyoruz ki, Türkiye'
de ayda 1 milyar dolar düzeyinde ihracat 
hacmi oluşmuştur. 

Geçtiğimiz üç aylık dönem de Tür
kiye'nin toplam ihracatının ayda 1 milyar 
dolarlık bir düzeye eriştiğini göstermekte-, 
dir. Türkiye bu dönemde önemli bir ka
ran da uygulamaya sokmuş ve 1975'ten bu 
yana uygulanan vergi iadesini sıfırlamış 
olup, 16 Nisan tarihinden itibaren vergi 
iadeleri artık ödenmeyecektir ve ödenme
mektedir. 

Değerli arkadaşlanm, bu yapıda yüz
de 50 vergi iadesi ödenen dönemlerden, 
Türkiye'nin ihracatını aylık 1 milyar dü
zeyine yükselterek geldiği ve vergi iadele
rini sıfırladığı bir dönemde Türk Sanayi
inin ciddî bir güç kazandığını, Türkiye'
de ciddî bir dış ticaret kültürünün gelişti
ğini, insan gücü kaynaklan nın artık dün
yanın her yerinde Türk sanayi mamulle
rini pazaıiayabildiklerini, Türk insanının 
neleri ortaya koyabileceğini; teknoloji sa
tabileceğini, fabrika yapabileceğini ve ar
tık, dış müteahhitlik hizmetlerinin ulus
lararası çapta ciddî firmalar düzeyine gel
diğini göstermektedir. 

Bu yapı ve bu değişim içinde, Türki
ye'de çok ciddî olarak önemli bir başka ge
lişme ortaya çıkmıştır: Türkiye'nin öde
meler dengesinin pozitif kapandığı 1988 
yılında 1,5 milyar dolarlık fazla verdiği bir 
dönemde, görüyoruz ki, 1989 yılının ilk üç 
ayında da bu fazla sürmektedir ve bu ilk 
üç aylık dönem sonunda gene görüyoruz 
ki, Türkiye'de ödemeler dengesenin yapısı 
değişmektedir. 

Bununla söz ettiğim konu: 
Birincisi, Türkiye, dış borçlannı dü

zenli ödeyen, dış kaynak bulan ve fazla ve
ren bir ödemeler dengesi yapısına sahiptir. 

ikincisi, Türkiye, dış piyasalardan çe
şitli alternatif kaynaklan kullanarak, em
niyeti de dikkate alan bir dış kredi irtibat-
lan kuran bir yapıya erişmiştir. 

Bu nedenle, bu emniyet supapları ve 
dış borç ödemelerinde eriştiği üst perfor-
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mans, gerçekten, Türkiye'nin önemli ba
şarılan olarak niteleyebileceğim konu
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamda, 
Türkiye'de Destekleme Fiyat İstikrar Fo
nundan ödenen teşvik primleri, bugün 107 
malda uygulanmakta olup, bunun temel 
mantığı 1986 yılında oluşturulurken, bi
lebildiğim kadarıyla, özellikle Avrupa Top
luluğu üye ülkelerini ve dünya ticaretin
den daha fazla pay almak isteyen, geliş
mekte olan veya gelişmiş ülkelerin şartla
ra göre, konjonktürün durumuna göre,, 
teşvik sistemlerinde çok hızlı ve radikal de
ğişiklikler yapmalarından kaynaklanmış
tır. Örneğin, Cezayir pazarında bir irmik 
ihalesinde veya makarna ihalesinde, İtal
yanların pazarda en yüksek payı alabilme
leri için, İtalyan Hükümetinin bir gecede 
karar değiştirdiğini veya yeni kararlar 
ürettiğini; aynı şekilde, Fransızların, Irak 
veya Mısır'da bir ihaleyi alabilmek için 
birtakım kararlar ürettiklerini görmüşüz
dür. Özellikle gıda, elektronik ve bazı te
mel sektörlerde hemen esnek ve dinamik 
karar alabilen yapıların işletildiğini gör
mekteyiz. Bu yapı içinde DFİF ödemele
ri Türkiye'de -doğrudur veya yanlıştır, tar
tışmak için söylemiyorum- 107 malda, bu
gün -yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde bir 
ihracat- uygulanmaktadır ve bugünkü uy
gulamada yıllık yaklaşık 300 milyon do
lar Destekleme İstikrar Fonundan ödeme 
yapılmaktadır. Ama, bu ödemeler (1989 
yılındaki ödemeler) vergi iadesinin sıfır
landığı bir dönemde sürdürülmektedir ve 
tedrici olarak da reel ekonomiye doğru gi
den DFİF ödemelerinde de belli biçimde 
gözden geçirilen bir süreç içinde uygulan
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapı özel
likle, Türkiye'deki ihracatın belirli ölçü
de dinamizmini sürdürmesi ve Türk sa
nayinin gelişmesi açısından, mal bazında, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, 
Devlet Planlama Teşkilatının ve ilgili ku
ruluşların oluşturduğu komisyonlarda 
oluşturulmakta olup, Para ve Kredi Ku
rulunun üyeleri tarafından mesele müza
kere edilip, değerlendirilmektedir. Bura
da doğru da yapılmaktadır, belki atlama
lar da yapılmaktadır. Yüzde yüz doğruyu 
yapmak mümkün müdür bilmiyorum; an
cak, burada bjrtakım eksiklikler olacaktır. 
İleride bizim aldığımız kararlarda da bir
takım eksiklikler geçmişteki kararda da ek
siklikler olacaktır; ancak, ben bundan, bil
gi vermek amacıyla söz ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlanm, bu kapsam
da, Eximbank'ın ihracatta özellikle 1 tril
yona yakın ihracat kredisi sistemini çalış
tırıyor olması da, dış ticaretimizde önemli 
avantajlardan biri olarak gündeme gel
mektedir ve Eximbank son 5 - 6 ayda da
ha efektif çalışır bir kurum haline gel
miştir. 

Diğer bir sübvansiyon veya teşvik sis
temimiz, enerji sübvansiyonudur. Üretim
den başlayan ve üretimde kullanılan ener
jide, fatura bedelleri üzerinden belli ma
liyetleri aşağıya çekici enerji teşvik siste
mi uygulanmaktadır. Bütün bunları şu
nun için anlatmaktayım: Bunu, yani Mec
lis denetimini, özeleştiri olarak görüyorum 
ve bu konuşmayı ya da bilgi vermeyi bir 
ön tartışmaya yardımcı olur düşüncesiyle 
takdim ettim. Bugün spesifik olarak Mec
lis araştırmasına sunulan konuda, elimiz
deki resmî bilgileri de aktarmak duru
mundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kapsamda 
sözü edilen lastik terlik, bot, çizme ve 
ayakkabıda toplam -1 Ocak 1988 ile 
31.12.1988 tarihleri arasında- 1,5 milyon 
dolarlık ihracat yapılmıştır. 16 Ocak 1988 
tarihinde alman karara göre, fob bedelin 
yüzde 10'undan fazlası DFİF ödemelerin
de yapılmayacak; yani, DFİF ödemesi, 
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maksimum, bir mal bedelinin fob bede
lin - yüzde 10'u kadar olacaktır. 16 Ocak 
1988 tarihinde bu karar çıkarılmış; ancak, 
terlikte bu karar 27 Ocak 1988'de unutul
duğu için sehven ilave edilmiştir; fakat, 
terlikte 1 Ocak 1988 tarihinden bu yana 
yapılan tüm Destekleme Fiyat İstikrar Fo
nu ödemeleri fob bedelin yüzde 10'u üze
rinden yapılmıştır. Bize verilen bütün res
mî belgeler budur ve doğruluğunu da ar
kadaşlarımız birkaç kere tahkik ettiler. 
Toplam 1,5 milyon dolarlık ihracatın da
ğılımına baktığımızda; lastik terlik ihra
catının 250 bin dolar düzeyinde, bot ve 
çizmelerde 650 bin dolar ve ayakkabılar
da da 640 bin dolar düzeyinde olduğunu 
görüyoruz. Yani toplam 1,5 milyar dolar
lık yaklaşık ihracatın 150 bin doları Des
tekleme Fiyat İstikrar Fonundan ödenmiş
tir; yani, maksimum ödenmiş rakamdır. 

Terlikte sözü edilen ödenilmiş rakam, 
250 bin dolann yüzde 10'u olan 25 bin do
lardır. Arkadaşlara gümrük çıkış beyan
namelerine baktırdığımızda, bir yılın top
lam ortalama fiyatının 600 lira düzeyin
de olduğu görülüyor; yani 60 lira. Bilgi 
vermek için söylüyorum; o dönemde iç pi
yasadaki terlik fiyatının -yanılıyor 
olabilirim- 1 200 lira olduğu belirtildi. 

Burada tartıştığımız, Destekleme Fi
yat İstikrar Fonundan yapılan 150 bin do
larlık ödeme konusudur. Bu konuda ha
talar, yanlışlar yapılmıştır, bilemiyorum; 
yani yüzdeyüz doğru olmayacağını da ka
bul ediyorum. Bu konuda kötü niyetli bir 
işlemin olmadığı inancındayım. Terlikte 
225 bin dolarlık bir ödeme söz konusudur. 
Bu nedenle, bu Meclis araştırması öner
gesinin Meclis tarafından kabul edilmesi
ni, meselenin incelenmesini ve bu bilgile
rin değerlendirilmesini rica ediyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Neidim; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Para ve Kredi Kurulu
nun 88/1 sayılı tebliğinin 43 üncü sırasın
daki mamuller için yapılacak ödemelerin 
yüksek tutulmasının nedenlerini ve söz ko
nusu tebliğden kimlerin yararlandığını tes
pit etmek amacıyla, Meclis grubu arka
daşlarımızla vermiş olduğumuz araştırma 
önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Şahsım ve grubum adına Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyunda 
aylardır konuşulan terlik vurgunu olayı, 
çok gecikmeli de olsa Yüce Meclise geldi
ği için çok mutluyuz. Bu konu, 28.1.1988 
tarihinden beri kamuoyunu meşgul et
mekte idi. Hükümet, 28.1.1988*de verdi
ğimiz soru önergemize, bugüne kadar 
menfî veya müspet bir cevap vermemiş
tir. Soru önergemizden ayrı olarak verdi
ğimiz Meclis araştırması önergemizin bu
günkü görüşmelerinde, inşallah, Yüce 
Meclis bu konularda aydınlatılacaktır. 
Çok haklı olan bu önergemizin, İktidar 
Partisi milletvekilleri tarafından da destek
leneceği kanaatindeyim. Çünkü, aşağıda 
da anlatacağım gibi, olay, açık seçik biçim
de, devleti soyma hareketidir; Bu çatı al
tında bulunan hiçbir arkadaşımın, bu 
önerge aleyhinde oy kullanacağını tasav
vur bile etmiyorum. Çünkü, Meclis hak
ların ve hukukun korunduğu yerdir; hak
kın ve hukukun bekçisidir. Burada görev 
yapan bizler de, doğruları savunmak ve 
yanlışları da ortaya çıkarmak durumun
da olan insanlarız; ama, "Bizim yeterli ço
ğunluğumuz var; biz, bu doğru da olsa 
bunu reddedelim'' derseniz, tüyü bitme-
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miş birçok insanın hakkını yemiş olursu
nuz. 

Değerli milletvekilleri, 16 Ocak 1988 
günü ve 19696 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan 88/1 sayılı Para ve Kredi Kuru
lu Tebliğiyle, ihracatta ödenen destekleme 
fiyatları ilan edilmiştir. Buna göre, 43 ün-. 
cü sırada yer alan lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terkillerin 10 çiftine 30 dolar, bun
ların deriden yapılanlarının 10 çiftine ise 
50 dolar karşılığı Türk Lirası ödeneceği 
hükmü yer almıştır. Aynı tebliğde, bir adet 
renkli televizyon için öngörülen miktar ise 
30 dolar olduğuna göre, 10 çift terlik, 
ayakkabı veya bot için böylesine yüksek bir 
destekleme ihtiyacı niçin hâsıl olmuştur? 
Ayrıca, tebliğin 17 nci maddesine göre, 
tebliğin hükümleri 1 Ocak 1988 tarihin
den itibaren yürürlük kazandığına göre, 
tebliğin ilan tarihi olan 16 Ocak 1988 ta
rihine kadar acaba ne kadar terlik ihraç 
edilmiştir? 16 Ocaktan, tebliğin başka bir 
tebliğe değiştirilmesine kadar, ne kadar ih
racat yapılmıştır? 

Burada bir de üzerinde önemle du
rulması gereken konu, tebliğe 16 Ocak 
1988 günü çıkan Resmî Gazetede ilan edil
mesine rağmen, 1 Ocak 1988'den itibaren 
geçerlilik kazandırılmasının altında acaba 
neler vardır? Yukarıda da söylediğimiz gi
bi, bugüne kadar ve bundan sonra ne ka
dar terlik ihraç edilmiştir? 

Tabiî, bu tebliği hazırlayan veya yar
dımcı olan devlet yetkilileri kimlerdir? Bu 
tebliği hazırlayanların acaba birtakım in
sanlarla menfaat ilişkileri var mıdır? 

İşte bütün bu sorulara bugüne kadar 
cevap verilmemiştir. Bu olay, kamuoyun
da büyük bir hayret ve şaşkınlıkla karşı
lanmış, bu hassas konu basında da devam
lı konuşulmasına rağmen, yetkililer hep 
cevap vermekten kaçınmışlardır. Zaten, 
Meclis, 372 soru önergesiyle karşı karşıya 
bulunmasına rağmen, bugüne kadar bu 
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Mecliste, denetim aracı olan sözlü soru
lar için, seçimlerden beri, İktidar tarafın
dan, iki hafta ayrılmıştır. Bazı önergeler 
aktüalitesini kaybetmekle, özelliğini yitir
mektedir; ama bizim soru önergemiz ak
tüalitesini yitirmemiş; İktidar Partisi ta
rafından buna cevap verilmemek için çe
şitli yollar denenmiştir. Biz soru önerge
mizi, Sayın Başbakandan yazılı olarak ce
vaplamasın^ isteyerek vermiştik; ama ya
sal süre içinde yazılı cevap verilmeyince, 
sorumuz sözlü soruya dönüşmüştür. Üze
rinden 13 aya yakın bir süre geçmesine 
rağmen, bugüne kadar da cevap verilme
miştir. Bir ara Mecliste soru önergeleri gö
rüşülürken bizim soru önergemize sıra 
gelmiş, İktidar Partisinin yetkili sözcüsü 
Mecliste bulunmadığı için soru önergemiz 
ertelenmiştir. Biz bu durumları düşüne
rek, bir de Meclis araştırması önergesi ver
miştik. Bu önergemizin geç de olsa bugün 
görüşmeye açılmış olması, Türk kamuo
yunu aydınlatma ve Hükümet yetkilileri
nin vereceği cevap bakımından son dere
ce önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, tüyü bitmemiş 
yetimlerin haklarını, hayalî değil gerçek; 
fakat, muvazaalı ihracatla yiyenlerin, bu 
olayda hayalcileri de geçecek kadar büyük 
miktarda ihracat yaparak, yanlış tebliğden 
istifade ettirildikleri kanaatini taşımakta
yız. Hatta, bu tebliğin kasıtlı olduğunu 
düşünüyoruz. Ülkemiz hayat pahalılığı al
tında ezilirken, böyle vurgunlarla devle
tin milyarlarını alan insanların ortaya çı
karılması, bundan da daha önemli olarak, 
bu ihracatın gerçekleşmesine neden olan 
tebliği, yani bu ihracatı teşvik tebliğini 
kimlerin hazırladığının ve amaçlarının ne 
olduğunun açıklanması için, bu Meclis 
araştırması önergesinin bütün milletvekil
leri tarafından desteklenmesi gerekmekte
dir. 

Biz, aramızda, böyle vurgun düzeni
ni savunacak veya yüzeysel cevaplarla bu 
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olayın geçiştirileceğine inanan -hangi par
tiden olursa olsun- bu çatı altında millet
vekilliği yapan arkadaşımız olduğuna 
inanmıyoruz; ama önergemiz aleyhinde 
oy kullanılırsa, o zaman da, kamuoyuna, 
Anavatan Partisi Hükümetlerinin, birta
kım yanlış ve kasıtlı ihracatları destekle
diğini, büyük vurgunlan koruduğunu 
açıklayacağız. Bütün bu meselelerin ay
dınlığa kavuşması için, Meclis olarak me
seleyi araştınp, inceleyip, sonuçlarını or
taya çıkarırsak, tüm milletvekili arkadaş
larımın rahatlayacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hayalî ihracat hadiselerinin ilk ortaya çık
tığı 1984 yılının başında, dosyalar Hazi
neye intikal ettiği zaman, denetim organ
larına, yani müfettişlere gönderilen dos
yalarda yapılan teftiş sonucu, müfettişle
rin hazırladıkları raporların sonunda şöyle 
denilmektedir : "Konu, ihracat olmaktan 
çıkmış, dolar ve döviz ticaretine dönüş
müştür. Bu durumda, bütün mesele, dö
viz temin edip, bunu yetkili bankalara sat
mak ve bilahara bu dövizlerle ilgili vergi 
iadesini almaktır. Ancak, sistemin geçer
liliğini sağlamak için, dövizlerin ihracat 
karşılığı getirilmesi gerekmektedir. Ö hal
de, fazla vergi iadesi alabilmek, diğer bir 
ifadeyle kârı artırabilmek için çok döviz 
getirmek, dolayısıyla çok iharacat yapmak 
lazımdır. Gerçek dışı ihracat şeklinde sür
dürülen faaliyet, aslında bir nevi döviz ti
caretidir. Yani, bir ihracat hadisesi değil
dir." 

Bu, müfettiş raporlarıyla tespit edi
len konudur; ama, bizim olayımız yalnız 
döviz ticareti değil, birtakım insanların 
haksız zenginleştirilmesi için tutulmuş 
başka bir yoldur. 

Sayın milletvekilleri, bugün burada 
görüşülmekte olan konu, malî ve hukukî 
açıdan çok önemlidir, iktidar, yaptığı ya
sal düzenlemelerle, muvazaalı ihracata 

yardımcı olmuştvr; olayın üzücü yanı bu
rasıdır. Her dönemde bazı insanlar suç iş
lemişler, yasal boşluklardan istifade ede
rek, bu eylemlerinden ceza görmemişler
dir; ancak, burada, yanlış ve kasıtlı teb
liğlerle büyük vurgunları İktidann teşvik 
etmesi olayı bahis mevzuudur ki, bu çok 
kötüdür. Bunun aksini söyleyenler, olayı 
dikkatle incelerlerse, bu işi, devletin için
de bulunan ve dışardan bu işi yapan in
sanların ortaklaşa yaptıkları ortaya çıka
caktır. 

Şimdi, bütün bu işleri yapmak için 
-üzülerek ifade ediyorum- âdeta ortam ha
zırlanmış, yasalarda değişiklik yapılmış, 
hiçbir görevlinin görevini yapmak için bile 
olsa, ihracatçının faaliyetini önleyici ve ih
racatçıyla ilgili tüm bilgiler ilgili kuruluş
tan gelmediği takdirde, ihracatçının gön
derdiği malın ihracatını durduramayaca
ğı hükme bağlanmıştır. 

Türkiye'ye her yoldan ve her cinsten 
döviz girişi serbest bırakılmış, bunun sı
nırlanmaması ve menşeinin araştırılma-
ması kararlaştırılmıştır. 

Başbakanlığın haberi olmadan, hiç
bir ihracatçının üretimini, ihracatını bir 
müfettişin denetlemesi mümkün kılınma
mıştır. Buna gerekçe olarak da, ihracatçı
nın yurt içi ve yurt dışı itibarının korun
ması lazimesinden hareket edilmiştir. 

Ayrıca, Türk Parasını Koruma Ka
nunu değiştirilmiş, hapis cezaları yerine 
-Mecliste komisyonlarda iktidar Partili 
birçok milletvekili arkadaşımızın da karşı 
çıkmasına rağmen- para cezaları getiril
miş, âdeta, milletvekilleri emirle hareket 
ettirilmiş; birçok arkadaşımızın arzu et
mediği yasalar, birtakım vurguncuları ko
rumak için Meclisten geçirilmiştir. Tabiî, 
değiştirilen Türk Parası Kanununa göre 
tutuklanmış olan birçok kimse hürriyet
lerine kavuşmuşlar. Pasaport Yasasında 
yapılan yeni düzenlemeler sayesinde 
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"Haklarında kaçakçılıktan takibat yapıl
mış olsa da, onlara pasaport verilir'' iba
resiyle yurt dışına kaçmışlar, oraya kaçır
dıkları dövizlerle gününü gün etmektedir
ler. Basınımızda, her gün bunların eğlen
ce yerlerindeki resimleri kamuoyuna su
nulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gerçek; fakat 
muvazaalı ihracat yaparak vergi iadeleri
ni alanlar kimlerdir? Bunlara vergi iadesi 
ödemesi yapmak için âdeta çırpınarak di
renenler kimlerdir? Böyle yanlış yasal dü
zenlemeleri, tebliğleri çıkaran yetkililer 
kimlerdir? Bu işlerden dolayı yapılan hak
sız kazancın miktarı ne kadardır? Türki
ye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 
insanlar olarak, bütün bu konularda ay
dınlanmak bizim görevimiz değil midir? 

Terlik vurgunuyla alakalı olarak, 
Türkiye'de birçok firma ve Türkiye'nin 
birçok işadamı zan altında bulunmakta
dır. Bunlar, bazı yayın organlarında çıkan 
şekli itibariyle, acaba, bu olaya karışmış
lar mıdır, yoksa karışmamışlar mıdır? Yi
ne bazı üst düzey bürokratların bu işe ka
rıştığı, basında zaman zaman yazılmak
tadır. Acaba bu doğru mudur yoksa yan
lış mıdır? Bu konuda, namuslu işadamla-
rımız ve namuslu bürokratlarımız tedir
ginlik içindedirler. Bu işi yapanların, araş
tırma önergemiz kabul edildiği takdirde 
ortaya çıkacağı açıktır. Memleketimizi bü
yük maddî zararlara uğratan bu tebliğin 
namuslu işadamlarımızı ve bürokratları
mızı manevî baskı ve zarardan kurtaracağı 
kanaatindeyiz. Tabiî, bu suçu işleyenler de 
kamuoyuna ilan edilecektir. 

Şimdi, sizlere soruyorum, bir çift 
naylon terlik ne kadar eder? Diyelim ki, 
1 000 Türk Lirası. Siz, bu tebliğle, bunu 
ihraç edene 3 dolar, yani 6 bin Türk Li
rası vergi iadesini nasıl ödersiniz? Şimdi, 
buna ihracat demek mümkün müdür? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tabiî, hiç kimse haksız yere zan altında 
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kalmamalıdır; ama, hiç kimsenin de, yap
tığı vurgun, yanma kâr olmamalıdır. Sis
temden yararlananlar kadar, sistemin iş
lemesine göz yumanlar da suçludur. Ko
nuyu, "Yakalananlar mahkemeye gider, 
gerekli işlem yapılır" şeklinde geçiştirmek 
de mümkün değildir. Bir yerden yapılan 
hırsızlıkla, Hazineden çeşitli şekillerde 
haksız kazanç sağlamak arasında özde hiç- ' 
bir fark yoktur. Bu tür olaylar, iktidar Par
tisi milletvekilleri tarafından da desteklen-
memelidir. Gerçeklerin ortaya çıkarılma
sında değerli hizmetleri geçen basın men
suplarına, böyle vurgun olaylarını -büyük 
baskılara rağmen- inanılmayacak şekilde 
direnerek meydana çıkaran ve yargıya 
sevk eden, devletin her türlü denetim gö
revini yapan memurlarına teşekkür ediyor, 
bu çok bariz vurgun olaylarının sergilen
diği Meclis araştırmasının açılması, olay
ların daha iyi incelenmesi için, iktidar mil
letvekili arkadaşlarımızın da olumlu oy ve
receğini düşünerek, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (DYP şıralarından alkış
lar) 

Teşekkür ederim Sayın Neidim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Abdulkadir Ateş; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ABDULKA
DİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Sakarya 
Milletvekili Ahmet Neidim ve arkadaşla
rının 88/1 sayılı Para ve Kredi Kurulu 
Tebliğinin 43 üncü sırasında yer alan ter
lik, daha doğrusu plastik bot, ayakkabı ve 
terlik nedeniyle ihracatta ödenen primlerle 
ilgili olarak partim adına söz almış bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, herhalde 26 
Mart yerel seçimleri Türkiye'de önemli bir 
değişikliği gündeme getirdi ve bu, Hükü
met üyelerimize ve siz sayın milletvekili 
arkadaşlanma da belli ölçüde yansıdı. 

380 — 
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26 Mart seçimlerinden sonra, bakıyoruz 
artık, muhalefetin vermiş olduğu, vermek
te olduğu araştırma önergeleri kabul edil
meye başlandı. Bu konuda müteşekkiriz, 
teşekkür ederiz; ama bu konudaki duyar
lılığın ve halkın sizlerin kulağını çektikten 
sonra düzelen, bu yaklaşımınızın, diğer ko
nularda da devam etmesini diliyoruz ve bu 
konuda da halkın bir önemli uyarısını da 
yerine getirmenizi rica ediyoruz. O da, bi
liyorsunuz, erken genel seçim. Umarım 
bunu da uygularsınız, yerine getirirsiniz. 
(SHP ve DYP sıralarından "Ondan bah
setme, o cıs" sesleri) 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Sayın Bakanı dinlerken, ha
kikaten, Hükümetin, kendi kurumların
dan, kendi teşkilatından haberi olmadığını 
da esefle izledim. Sayın Bakan, zaman za
man, "Bilemiyorum, yanılıyor olabilirim" 
gibi birtakım sözlerle, bir hükümet üye
sine ve onun kendi teşkilatını tanımama, 
tanıyamama ve izleyememe durumunuda 
olduğu görünümünü burada bizlere yan
sıttı ve bundan da teessür duydum, üzül
düm; ama, haklıdır Sayın Bakan; bu Hü
kümette kimin ne yaptığı belli değil. Kim 
ne uyguluyor, hangi yasalar çıkıyor, han
gi tebliğler yayımlanıyor, bunu, başta Sa
yın Başbakan olmak üzere, hükümet üye
leri bilmediği gibi, zaten, milletvekilleri
nin de bilmesine olanak yoktu. Umarım, 
26 Marttan sonra bunlar da değişir. 

Terlik konusuna geçmeden önce, Sa
yın Bakanın dış ticaret rejimiyle ilgili söy
lemiş olduğu birkaç konuya değinmek is
tiyorum. 

Sayın Bakan, "Hükümetlerinin, libe
ral bir yaklaşımla, açık ekonomi politika
sıyla ihracatı geliştirmek, desteklemek ve 
Türkiye ekonomisine bu konuda katkılar
da bulunmak amaçlandığını" söyledi. An
cak, liberal bir yaklaşım içerisinde, mali
yeti 2 000 Türk Lirası olan 10 çift terliğe 

30 dolar gibi bir destekleme vergi iadesi 
verildiğini dünyanın neresinde gördünüz? 
Bu liberal ekonominin hangi kurallarıyla 
açıklanabilir? Bunu da öğrenmek istiyo
ruz. 

Bize göre, ANAP Hükümetinin ve iz
lemiş olduğu dış ticaret rejiminin önemli 
bir yanılgısı vardır; o da şudur : Dış tica
ret politikası ve özelde ihracat, ekonomik 
sistemin bir parçasıdır. Dış ticaret, ekono
minin dengeli çalışması, bir ülkede refa
hın sağlanması, dengeli gelir bölüşünıü 
için bir araçtır; ama siz ANAP Hüküme
tinde olduğu gibi, ihracatı kendi başına bir 
amaç olarak alırsanız; ekonomik sistemin 
içerisinde bir parça, bir araç olarak değil 
de, amaç olarak alırsanız, bugün, Sayın 
Özal Hükümetinin, bu Hükümetin düş
müş olduğu yanılgılar içerisine düşersiniz; 
haksız kazançlar çoğalır, hayalî ihracat ar
tar, Türkiye'nin üretimi durma düzeyine 
gelir, -bugün olduğu gibi- işsizlik artar ve 
ekonominin çalışma sistemini ve dengesi
ni bozarsınız. Yanılgı buradan geliyor. Siz, 
ağacı görüyorsunuz, ormanı göz ardı edi
yorsunuz. Dış ticaret rejimi, bir ülkenin 
ekonomik sisteminin çalışmasında, sade
ce araçlardan bir tanesidir. Onun için, 
mutlaka ihraç edeceğim, dışsatımda bu
lunacağım diye konunun üzerine giderse
niz, onu bir amaç olarak alırsanız, bugün 
içerisine düşülen sorunlara düşmek doğal
dır, normaldir. Umarım bu da değiştiri
lir. 

Dış ticaret rejimiyle ilgili olarak, Sa
yın Bakan bazı görüşler arz ettiler. Bu ko
nuda bizim görüşlerimizi, müsaadenizle 
vurgulamak istiyorum : Her şeyden ön
ce, dış ticaret rejimini düzeltmek istiyor
sanız, dış ticareti tek bir mevzuat içerisin
de toplayın, bunu gerçekleştirmeye çalışın. 

İkincisi, teşvik sistemini basitleştirin; 
normal, tüm girişimcilerin anlayabilece
ği bir düzeye indirin ve teşviklerin yoğun-
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luğu ve çeşidini, ekonomide belirlenen 
planlı amaçlara uygun hale getirin. Bu 
yok... 

Ayrıca, ekonomik sistem politikası 
açısından, amaca uygun, rekabet sistemini 
bozucu değil -bugün sizin yaptığınız gi
bi, terlikte yapılan uygulama gibi rekabet 
sistemini bozucu değil- destekleyici bir 
yöntem bulmaya çalışın. Bunu bulama
mışsınız siz. 

Yine devam edelim. Teşvikler, istik
rar politikası amacıyla uyuşmalıdırlar, 
uyuşmak durumundadırlar. Eğer siz, is
tikrar politikası amaçlarına ters düşen teş
vikler -yani dış ticaret rejimi- içerisine gi
recek olursanız, bugün almış olduğunuz 
ve belediyelere göndermiş olduğunuz is
tikrar genelgelerine ters düşmüş olursu
nuz; Hükümet içerisinde almış olduğunuz 
istikrar kararlarına da ters düşmüş olur
sunuz. Onun için, dış ticaret ve rejimi bu
rada da bir araçtır, ona göre düzenlenmesi 
gerekir. 

Ayrıca, teşvikler ve dış ticaret rejimi, 
bir ülkedeki bölüşüm ve gelir dağılımın
da kullanılabilecek etkin araçlardan bir ta
nesidir. Siz, bunu da yozlaştırdınız. Öyle 
bir sistem getirdiniz ki, dış ticaret rejimi 
ve ihracat teşvikleriyle Türkiye'nin bölü
şüm ve gelir dağılımındaki adaletli düze
nini de giderek bozdunuz. 

Daha, sayılacak 23 maddelik çeşitli 
tedbirler var; fakat ben, müsaadenizle bi
raz da terlik ve naylon ayakkabı konusu
na değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, son 
bir birbuçuk yıl içerisinde, naylon terlik 
olayı Sayın Özal Hükümetinin simgesi ha
line geldi. Belki bir kısmınız bilmiyorsu-
nuzdur, naylon terlik görmemişsinizdir, 
"Naylon terlik nedir?" diye sorabilirsiniz; 
naylon terlik, bu efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) Bu naylon terliğin maliyeti, 
fabrika maliyeti, -ben bunu Ankara'daki 
bar mağazadan 800 liraya aldım, faturası 

burada- 200-250 lira civarındadır. Siz, bu 
terliğe 3 dolar teşvik veriyorsunuz. Terli
ği buraya getirme nedenim; belki bazı ar
kadaşlarımız bilmiyordur, görsünler diye 
getirdim, kusurum olduysa affola Sayın 
Başkan; ama, bu konuşmamdan sonra, bu 
terliği Sayın Devlet Bakanına hediye et
mek istiyorum. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Kendi
ne yakışanı yap. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın be
lirtmiş olduğu bir rakam üzerinde dura
rak konuşmama devam etmek istiyorum: 
Biliyorsunuz, terlik ihracatıyla, daha doğ
rusu ihracatla ilgili bilgiler,, Hükümetin, 
devletin birkaç kurumunda toplanır. Biz, 
buralardan bazı bilgiler topladık, bazı 
isimler edindik ve toplam bir değer bul
duk, yani, lastik terlik, -kauçuk değil, las
tik terlik- lastik bot ihracatında ne kadar 
toplam değerin, haksız yere bazı insanla
ra peşkeş çekildiğinin rakamlarını bulduk. 
Benim bulduğum rakamlarla Sayın Baka
nın vermiş olduğu rakamlar aynı; ancak, 
bir farkı var; Sayın Bakan burada ne de
di? 1,5 milyon veya 1,6 milyon dolara ya
kın bu değerler ihracat değeridir" dedi. 
Yani "vergi iadesi olarak, teşvik iadesi ola
rak verilen para değildir" dedi. Aramız
da bir fark var. Tabiî, böyle olunca, şu ter
liğin fob ihracat değeri eğer 250 lira ise ve
ya 500 lira ise diyelim, siz buna bu değe
rin 5-6 katı değer verdiğinizde, o zaman, 
vergi iadesinin değeri de o kadar artmış 
oluyor. Bu demektir ki, Sayın Bakanın ifa
de etmiş olduğu 1,5 milyon doların 6 ile 
çarpılmış olması gerekir. Yani 1,5 milyon 
dolar eğer ihracat değeri ise, beyanname
lerde ifade edilen değeri ise, biz buna 6 
katı fazla vergi iadesi ödediğimize göre, 
Bakanın vermiş olduğu rakamın (1,5 mil
yonun) 6 ile çarpılması lazım gelir. Bu ra
kam benim bulmuş olduğum rakamlardan 
çok daha yüksek. Bu konuda kamuoyunu 
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daha iyi aydınlattığı için Sayın Bakana da 
teşekkür etmek istiyorum. Demek ki, biz 
1,5 milyon dolar peşkeş çekildi diyorduk, 
meğer bunun 6 katı bir değer, dolar ola
rak birtakım insanlara dağıtılmış. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Nereden çıktı bu? 

' ABÖULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Plastik terliklerin maliyetinin ne oldu
ğunu söyledim size. Şu plastik terliğin fab
rika maliyeti... 

BAŞKAN — Sayın Ateş, onu herkes 
tanıdı, artık, görtermenize gerek yok. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Geliyorum efendim. 

Gerçekler bunu gösterirken, acaba, 
Hükümet, maliyeti çok düşük bu mallara 
3 dolar gibi yüksek bir ihracat primini ne
den koymuştur? Bunu merak ediyoruz ve 
bu araştırma kabul edildiğinde de bunu 
bulmaya çalışacağız. 

Acaba, kaç çift plastik ayakkabı ve
yahut da bot ihraç edilmiştir? Bunun üze
rinde bir çalışma yaptık ve şu rakamları 
buluyoruz. Bizim bulduğumuz rakamla
ra göre -ki Sayın Bakanın vermiş olduğu 
rakamlardan hareket edersek 6 katı artma
sı lazım geliyor- Türkiye plastik ayakkabı 
ve terlik üretimi sanayiinin 27 gün içeri
sinde 535 bin çift plastik ayakkabı, bot ve 
terlik ihraç etmiş olması gerekiyor. Aca
ba, ülkemizde toplam yıllık plastik terlik 
ve ayakkabı üretim kapasitesi nedir? 27 
gün içerisinde 535 bin çift terlik, bot ve 
plastik ayakkabı ihraç edecek bir kapasi
temiz, üretecek bir kapasitemiz var mı? 
Bakıyoruz, yok. Bir de bunun (535 bin 
adet terlik, bot ve ayakkabının) 26 gün gibi 
bir süre içerisinde -ki, bunun hemen he
men 10 günü de hafta sonu, yani üretim 
yapılmayan günlere denk geldiğine göre, 
15-16 gün içinde- üretilmesi mümkün de
ğil gibi görünüyor. 

Şimdi, insanın bu gerçekleri görme
mesi için, ya kör olması ya da sizler diye
ceksiniz SHP'li veya DYP'li olması gere-' 
kir. Bazı gereçler ortada, bazı rakamlar ve 
üretim kapasiteleri ortada. Böyle olduğu
na göre de, bir çarpıklık var. 

Diğer bir soru : Toplam yıllık üretim 
kapasitemiz 15 günde 535 bin çift terlik 
ihraç edecek kapasitede değilse, pekâlâ, bu 
nasıl ihraç edilmiş? Gümrüklerdeki beyan
nameler nasıl düzenlenmiş? Bunlann üze
rinde durmak lazım. Bu araştırmada, siz
lerin desteği ile bunları araştıracağız. Aca
ba, bu beyannamelere bunlar nasıl doldu
rulmuş, gümrükler bunu nasıl kabul et
miş? Bunu araştırmamız lazım; bunun 
üzerinde duracağız. Nasıl gerçekleşmiş bu 
mucize? 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
-r- Çağ atladık (!..) 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Terlik ihracatında gerçekten çağ atla
mışız; bu doğrudur. 

VEFA TANIR (Konya) — Stoklar 
vardır! 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Evet, bir bilene sorduk biz. Sakın, di
ğer bilenlerle karşılaştırmayın. Bilene sor
duk dediğimde, bu işin bilen de değil, so
kaktan bir arkadaşım, Karahöyük Köyü
nün Muhtarına "Nasıl olmuş bu iş, sen 
ne düşünüyorsun?" dedim. "Beyim, ha
yalî ihracat var" dedi bana. Evet, bunu 
da araştırmak, bulmak, ortaya çıkarmak 
lazım. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, 
Türkiye'de yıllardan beri bürokrasinin 
hızlı çalışmadığından şikâyet ederiz çark
ların iyi işlemediğinden söz edilir ve 
ANAP Hükümeti de bunu düzeltmek için 
çaba gösteriyor. Cidden, bu çabaların, bu 
terlik ihracatında meyvesini verdiğini de 
görüyoruz. 15 gün içerisinde yurdun bir-
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çok yöresinde 535 bin terlik toplanabili
yor, paketleniyor, limanlara götürülebili-
yor, gümrük işlemleri yapılabiliyor; o sı
rada gemiler denk geliyor, gemilere bin
diriyoruz ve ihraç ediyoruz. Demek ki, bü
rokrasinin o kötü çalışan çarkını da yen
miş Hükümetimiz; teşekkür ediyoruz; 
ama, biz şunu merak ediyoruz : Acaba, 
bu çarkın iyi çalışması için çarkı kim yağ
ladı, ne tür yağ kullandılar, ne kadar yağ 
kullanıldı? Bunu da merak ediyoruz, bu
nu da bulmak için sizlerin gayretleriyle 
uğraş vermeye hazırız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
ben, yüce huzurunuzda şunu öneriyorum: 
Bu zor işi başarmada emeği geçen tüm ar
kadaşlara, birer üstün başarı madalyası 
verilmesini teklif ediyorum. Doğal olarak, 
bu madalyanın gerçek sahiplerini bulabil
mek için bir araştırma yapmak lazım ki, 
madalyaları verebilelim. Bu nedenle, bu 
güç işi başaran ve sanıyorum dünya rekor
lar kitabına girebilecek bir olayı, Türkiye 
için gerçekleştiren bu insanları bulmada 
yardımcı olursunuz ve onlara hak ettikle
ri madalyaları veririz. Acaba kimlerdir bu 
arkadaşlar; bu ihracatı yapan, bu madal
yayı hak etmiş arkadaşlar kimlerdir, so
nuçta ne kadar kazanmışlardır, müsaade 
ederseniz onlar üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. 

Efendim, elimizdeki listeler -
biliyorsunuz- dünkü gazetede yayımlandı 
ve haklı olarak birçok değerli ve saygı du
yulan firmalar telefon ederek, "Efendim, 
biz bu işi bu tarihler içerisinde yapma
dık", "Bu ihracatı yapmadık", O tarih
lerde yapmadık" dediler. Biraz önce Sa
yın Bakanın da belirtmiş olduğu gibi, "fob 
ihraç değeri üzerinden yüzde 10 bir iade 
aldık'' dediler; onları kabul ettik, hata ola
bilir dedik. 

Bazı firmalar, "Biz kesinlikle 
yapmadık" dediler. Halbuki, listeler var; 
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bunu devletin kurumlarından, organların
dan, dairelerinden aldık. Onları da kabul 
ediyoruz ve huzurunuzda, kamuoyunun 
huzurunda şunu söylüyorum : Bazı yan
lışlıklar olabilir, haksız yere veyahut da 
yanlışlıklarla listemize girmiş firmalar bu
lunabilir. Bunlann da aklanması için, siz 
değerli milletvekili arkadaşlarımın, bu ko
nuda, bu önergeye olumlu oy kullanaca
ğınızı sanıyorum. 

Şimdi, dikkatimizi çeken bir olay da 
şu : 16.1.1988 tarihinde Resmî Gazetede 
bu tebliğ yayımlanıyor, 1.1.1988'den itiba
ren yürürlüğe giriyor ve o arada bazı in
sanlar 16.1.1988'de yayımlanan bu tebli
ğin yayımlanacağını önceden biliyorlar, 
haber alıyorlar veya bu tebliğ ısmarlama 
olarak, bazı çevreler tarafından ısmarlan
mış bir tebliğ şeklinde yayımlanıyor ve ba
zı arkadaşlarımız ve bazı girişimciler 
1.1.1988 gününün sabahında 16.1.1988 gü
nü çıkarılacak tebliğin sonucunu güya bil
meden ihracat girişiminde bulunuyorlar 
ve şu gördüğünüz terlikleri ihraç etmeye 
başlıyorlar. 

Tabiatıyla, hemen, ilgili bakanlıkla
rın müfettişleri bu konuda işe el koyuyor 
ve bakanlıklarına ve bakanına uyarı öne
rileri yazıyorlar ve "Bu iş terstir, bu iş 
usulsüzdür" diyerek, tez elden, devlet büt
çesinin, Hazinenin zarar görmemesi için, 
Merkez Bankasına ve Devlet Planlama 
Teşkilatına uyanda bulunulmasını ve öde
melerin durdurulmasını istiyorlar. Müfet
tişlerce yazılan raporun örneği de elimde,. 
"Acilen müdahale edilsin; devlet, millet 
zarar görüyor" diyorlar, ama bu konuda 
bakıyoruz... 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bit
mek üzere... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Sayın Başkan, bağlıyorum efendim. 

Bu konuda da herhangi bir tedbir 
alınmıyor ve 27.1.1988'e kadar olay sürüp 
gidiyor. 
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Bunun da müsebbiplerini bulmak is
tiyoruz. Acaba, bu tebliğ ısmarlama ola
rak mı çıkarılmıştır? Ismarlama olarak çı
karılmışsa, kimler ısmarlamıştır, bu ısmar
lama emri kimler yerine getirmiştir, onu 
öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, süreniz dol
du... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Veyahut da bu tebliğin çıkacağını, 
hangi karakuş hangi çevrelere daha önce-
den bildirmiştir, bunu öğrenmek istiyoruz. 

Şu anda, bu soruların yanıtını henüz 
bilemiyoruz; ama, sizlerin oylarıyla bu 
araştırma önergesi kabul edildiği takdir
de, inşallah, ısmarlama iş gören insanla
rın ve bu karakuşların isimlerini mutlaka 
öğreniriz. Bu konuda millete verilmiş sö
zümüz vardır. Milletin çıkarları gündeme 
geldiğinde, bu konularda gereken hassa
siyeti göstereceğinize isanıyor, saygılarımı 
sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ateş. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Zey-
tinoğlu; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EROL 
ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sakarya Millet
vekili Sayın Ahmet Neidim ve 10 arkada
şının vermiş olduğu araştırma önergesi 
hakkında Anavatan partisinin görüşle
rini bildirmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Bütün milletvekilleri
ni şahsım ve partim adına saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Sakarya Millet
vekili Sayın Ahmet Neidim, önergesinde, 

"16 Ocak 1983 gün ve 19696 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Para ve Kredi Ku
rulu Tebliği ile ihracatta ödenen destek
leme fiyatları ilan edilmiştir. Buna göre, 
bot, çizme, terliklerin 10 çiftine 30 dolar, 
buna mukabil bir renkli televizyona 30 do
lar ödenmektedir. 10 çift terlik, ayakkabı 
ile bot için böylesine yüksek bir destekle
me ihtiyacı niçin hâsıl olmuştur?" diye 
sormaktalar ve "16.1.1988 tarihinde ya
yımlanan tebliğin, niçin 1.1.1988 tarihin
den itibaren yürürlüğe girdiğini ve bu uy
gulamada bazı kişilerin ihracat yapmak 
suretiyle bu tebliğden yaranlanıp 
yararlanmadıklarını'' sormaktadırlar. 

Evvela, sayın önerge sahibine şunu 
söylemek isterim ki, 16 Ocak 1988 günü 
Resmî Gazetede yayımlanan Para ve Kre
di Kurulu Tebliği ile, ihracatta ödenen 
destekleme fiyatları ilan edilmemiştir. Des
tekleme fiyatları, ancak, devletin satın al
makta olduğu buğday, arpa, tütün, üzüm, 
fındık vesaire gibi maddeler için söz ko
nusu olmaktadır. Aynı tebliğde, destekle
me fiyatları değil, ihracat yapan ihracat
çılara ihraç ettikleri maddeler karşılığın
da yapılacak ödemeler gösterilmektedir; 
binaenaleyh, destekleme fiyatları diye bir 
fiyatın tespiti kesinlikle söz konusu de
ğildir. 

ikincisi, bir adet renkli televizyon için 
öngörülen miktar 30 dolar değil, aynı teb
liğde 20 dolar olarak belirtilmiştir. Görü
lüyor ki, önerge sahibi Sayın Ahmet Nei
dim, ya konuya ciddî bir biçimde yaklaş
mamış veyahut da konu hakkında fazlaca 
bir bilgisi olmadığı için bazı yanlışlıklar
la bu önergeyi vermiştir. Filvaki, konuş
mamın ileriki bölümlerinde bu önergenin 
bütünüyle yanlışlıklarla dolu olduğunu, 
hatta, Sayın SHP sözcüsünün burada âde
ta şov yaparcasına terliğini çıkanp göster
mesinin dahi bu önergeyle uzaktan yakın
dan ilgisi olmadığını belirtmeye gayret 
edeceğim. 
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Evvela şunu söylemek isterim ki, bu
gün bütün dünyada, ayrıntısız bütün ül
keler; ister gelişmiş olsun, ister az geliş
miş olsun, dolaylı veya dolaysız yoldan, ih
racatlarını desteklemekte ve ülkelerinin ih
racat gelirlerini arttırabilmek için müm
kün olan her çabaya başvurmaktadırlar. 
Nitekim, Türkiye'de, 1980'li yıllardan iti
baren ihracata büyük önem vermiş ve do
layısıyla ihracatı teşvik tedbirleri adı al
tında bir dizi tedbirler uygulamaya baş
lamıştır. Bu nedenledir ki, 1980 yılında 2 
milyar dolar olan Türkiye'nin ihracat), 
1988 yılı sonunda 12 milyar dolara ulaş
mıştır. Bilindiği üzere, ihracatın teşvik 
edilmesi, özellikle Türkiye gibi, kalkın
makta ve gelişmekte olan ülkelerde haya
tî bir önem taşımaktadır. Çünkü, kalkın
manın ve gelişmenin zorunlu kıldığı her 
türlü ithal mallarını yurda getirebilmek, 
önemli bir finansmanı, dış finansmanı ge
rektirmektedir ki, bu finansman içerisin
de de en önemli kalem ihracattır. İhraca
tı teşvik tedbirinin çok çeşitli amaçlan var
dır; ama bunların en önemlileri, ülke içe
risinde üretilen mallara ihraç gücü kazan
dırmak, ülke içerisinde üretilen mallara 
dış piyasalarda sürüm yerleri, pazarlar bu
labilmek, aynı kalitedeki yabancı mallara 
karşı koruyabilmek ve dış piyasalarda ya
bancı mallara karşı millî malların rekabe
tini sağlayabilmek içindir. Bu nedenle, ih
racat teşvikleri, ihracata yapılan ödeme
ler, ihracattaki vergi iadeleri, ihracata öde
nen primler ve benzeri çok çeşitli önlem
ler ihracat için kaçınılmaz bir zorunluluk
tur. 1980 yılı öncesinde buna önem veril
memiş olması, sonucunda Türkiye sana-
yileşmemiş; Türkiye'nin hem kalkınma hı
zını sıfırların altına düşürmüş hem de öde
meler dengesinde büyük açıklar meydana 
getirmiştir. Bu nedenledir ki, Türkiye'de 
bugün uygulanmakta olan, daha doğru
su düne kadar uygulanmakta olan ihracat 
teşvik tedbirlerini, böyle alabildiğine ten

kit etmek, hele hele isnatsız tenkit etmek, 
hele hele doğru olmayan, gerçeği yansıt
mayan ifadeler ve rakamlarla tenkit et
mek, kesinlikle yanlış ve aldatıcı bir giri
şimdir. Buna, kısaca, bir bardak suda fır
tına yaratmak veya bulanık suda balık av
lamak denir ki, biz, bu oyunlara girme
yecek kadar bilinçli ve konulara hâkimiz. 

Sayın milletvekilleri, sayın önerge sa
hibi soruyor; "Niçin 10 çift ayakkabıya, 
bota veya terliğe 30 dolar karşılığı Türk 
Lirası ödenirken, bir adet renkli TV'ye 30 
dolar ödenmektedir?" Hemen şunu söy
lemek lazım gelir ki, ihracatta hangi ma
la ne ölçüde ödeme yapılacağı, nispî bir 
karşılaştırmadan kaynaklanmaz veya ih
raç edilen malın değerine göre, ihracatta 
ödeme yapılmaz. Bu, iktisat ilminin; dış 
ticaret bilenlerin, dış ticaret politikasının 
en basit bir kaidesidir. Hangi malı ihraç 
etmek istiyorsanız, hangi malı, hangi ül
keye ihraç etmek istiyorsanız, hangi mala 
dış pazarlarda yer bulmak, sürekli yer bul
mak istiyorsanız, hangi malınızın kendi 
ekonominize katkısı fazla olacak ise, de
ğeri ne olursa olsun, o mala, istediğiniz öl
çüde ihracat teşviki yapabilirsiniz. O ma
lın değeri ne olursa olsun, eğer o malın ih
racatıyla ekonomi büyük kazançlarla kar-
şılaşacaksa, o malın ihracat potansiyeli 
varsa, o malın dış piyasalarda pazar bu
labilmesi, yerleşebilmesi mümkünse, el
bette ki, o malın ihracatını teşvik etmek 
üzere, kendi değerinin üzerinde de öde
melerde bulunabilirsiniz. Bunun adı ver
gi iadesi değildir; çünkü, kendi değerinin 
üzerinde dahi ödeme yapabilmek müm
kündür. Bu, basit bir dış ticaret politika
sıdır. Eğer, deri sanayi; bot, ayakkabı sa
nayii Türkiye'ye katkıda bulunabilecekse 
-ki bulunabilecektir, hammaddesi vardır, 
emek yoğun bir sanayi biçimidir, dış ül
kelere ihraç edilebilecek potansiyeli vardır-
dış ülkelerde rekabet edebilecek bir güce 
kavuşturulabilmesi için, değil 30 dolar, 
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gerekirse 130 dolar dahi ödeme yapabil
me imkânına sahiptir; ama, size hemen 
söyleyeyim, -biraz sonra açıklayacağım-
bir tek dolar dahi ödenmemiştir; iktisat 
kaidelerine göre, dış ticaret politikasına 
göre 130 dolar ödenebilmesi de mümkün 
iken, bir tek dolar dahi ödenmemiştir. 

Sayın önerge sahibi, "Niçin 10 çift 
terliğe 30 dolar ödeniyor da bir televizyo
na 30 dolar ödeme yapılıyor?" demekte
dir. Bugün videoya sıfır ödeme yapılmak
tadır, çünkü, ihracat şansı yoktur, ihracat 
potansiyeli söz konusu değildir, başka ül
kelerin aynı kalitedeki mallarıyla rekabe
ti söz konusu değildir. Onun için, herhan
gi bir ödeme söz konusu değildir; ama te
levizyon biraz daha şanslıdır ve biraz da
ha şans verebilmek için 30 dolardır. An
cak, terlik, ayakkabı ve bot, Türkiye için 
potansiyeli olan, ihracat potansiyeli olan 
mallardır. Bu nedenle, bunları dış pazar
lara yerleştirebilmek için, elbette ki, en az 
televizyon kadar, hatta gerekirse televiz
yondan daha fazla ödeme yapmak sure
tiyle, bu sektörü geliştirmek, kalkındırmak 
ve bu sektörü, ihracat yaparak, Türkiye'
nin kalkınmasına yardım edici bir sektör 
haline getirmek zorunluluğu vardır. Eğer, 
önerge sahibi, bu düşüncelerini kaleme al
madan evvel, kendi aralarında bulunan 
çok değerli öğretim üyelerine -çok takdir 
ettiğim bazı değerli milletvekili arkadaş
larına; Sayın Tevfık Ertüzün gibi, Sayın 
Sümer O rai gibi, Sayın Doğan gibi 
milletvekillerine- sorsalardı, yapmış oldu
ğu hatayı çok rahatlıkla anlayabilirlerdi. 
(DYP sıralarından gürülteler) 

VEFA TANIR (Konya) — Neden?.. 
Neden?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
lütfen. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Tahrik ediyor efendim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bilmemek ayıp değil, 
sormamak ayıp. Lütfen. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Neden bir bardak suda fırtına koparıl
mak isteniyor? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Naylon terlik konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Bakın, sayın milletvekilleri, 16 Ocakta 
teşvik tedbirleri yayımlanmıştır; çünkü, 
her sene, Türkiye'de, bir yıllık süreyi kap
samak üzere teşvik tedbirleri yayımlanır. 
Bu teşvik tedbirleri, Sayın Ateş'in göster
diği terlik için yayımlanmamıştır; bu, 108 
kalemden oluşan çok çeşitli mallan ihtiva 
eden, bir liste olarak yayımlanmıştır; ru
tin bir listedir; 1988 yılını kapsayan bir lis
tedir. 1 Ocakta yayımlanması lazım gelir
ken 16 Ocakta yayımlanmıştır. Türkiye'
de, 1980'den günümüze kadar, her sene 
başında, bir yıllık süreleri kapsayan bir 
teşvik tedbirleri listesi tebliği yayımlanır; 

.işte bu da onlardan bir tanesidir. Yoksa, 
ne geçmişte yapılan bazı ihracatları içer
mek ne de kendi tabirleriyle ısmarlama bir 
teşvik listesi olarak, gelecekte yapılacak 
bazı ihracatları içermek için yayımlanma
mıştır. Bu, rutin, mutad olarak yayınlan
ması lazım gelen bir tebliğdir; ancak, 16 
gün gecikmeyle yayımlanmıştır, işte bu 16 
günlük gecikmede bir hata yapılmıştır. 
Ondan önceki 1987 yılını kapsayan teb
liğ, 31 Aralık 1987'de bittiği için, arada 16 
günlük bir boşluk kalmaması düşüncesiy
le, o tebliği yayımlayanlar, yürürlük -tari
hini 1 Ocak olarak ele almışlar ve o mad
deyi o şekliyle düzenlemişlerdir. Yoksa, 
önemli olan keyfiyet, tebliğin 1 Ocak ta
rihinden itibaren yayımlanmış olmasıdır; 
ama o zamanın telaşı içerisinde, bu tebli
ği zamanında yetiştiremeyenler, aradaki 
boşluğu ortadan kaldırabilmek için, teb-
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ligin yürürlük tarihini 1 Ocak tarihine al
mışlardır. Almışlar da ne olmuştur? Tek
rar söylüyorum', almışlar da ne olmuştur? 
Aksini ispat edin; yani, acaba 1 Ocaktan 
16 Ocağa kadar, sayın önerge sahibinin 
önergesinde sorduğu gibi, kim ne kadar 
ihracat yapmıştır, ne yapmıştır, ne almış
tır? Birçok rakamlar söyleniyor;"300 bin, 
500 bin adet ihracat yapılmış; yok 3 mil
yar dolar, yok 6 milyar dolar mı öden
miş?..' ' Hayır; bir tek dolar ödenmemiş
tir; 1 Ocakla 16 Ocak arasında yapılan ih
racata bir tek dolar ödenmemiştir. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — O 
zaman, araştırma açın. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Araştırma, açacağız, açacağız; mahcup 
olun... 

VEFA TANIR (Konya) — İnşallah, 
kimin mahcup olacağını görürüz. 

BAŞKAN — Tamam, müdahale et
meyin efendim; sonunu bekleyin. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— 16 Ocakta yayımlanan tebliğde 43 ün
cü sırada yer alan terlik, ayakkabı, bot ve
saire için 30 dolar ödenmesi öngörülmüş 
olmasına rağmen, 27 Ocakta yayımlanan 
bir başka tebliğ ile bu da ortadan kaldı
rılmıştır ve Fob değeri üzerinden yapılan 
ihracatın ancak yüzde 10'u ölçüsünde bir 
ödeme yapılabileceği söylenmiştir. 

Şimdi, demek ki, 16 Ocakta tebliğin 
yayımlanmasının amacı, 16 Ocak öncesin
de yapıldığı iddia edilen, esasında asla va
rit olmayan terlik, bot ihracatına herhan
gi bir ödeme yapmak için -30 dolarları 
ödemek için- değildir, bir hatayı tashih et
mek içindir ve 1 Ocakla 16 Ocak arasın
daki gecikmeyi ortadan kaldırmak içindir. 
Çünkü, 1 Ocakla 16 Ocak arasında hiç ih
racat yapılmamıştır. Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının resmî rakamlarına gö
re, 1 Ocakla 16 Ocak arasında Türkiye'

den bir tek terlik, bot, ayakkabı ihracı ya
pılmamıştır; o halde, ödeme de yapılma
mıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — Terlikler 
toplanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen mü
saade buyurun efendim. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, liste, rakamlar, resmî dosya 
elimde -ben Sayın Ateş gibi terlikle gelme
dim, gelemem, kariyerime uymaz; ancak, 
dosyalarla gelebilirim- Sayın Ateş'in listesi 
bende de var, bütün isimler var. Bu, han
gi firmanın hangi tarihte Türkiye'den ter
lik, ayakkabı, bot ihraç ettiğini; hangi mik
tarlarda ihraç ettiğini; hangi ülkelere ih
raç ettiğini gösteren bir dosyadır; ama, bu 
dosyadaki ve Sayın Ateş'in söylediği ra
kamlar, 1 Ocakla 16 Ocak arasında yapı
lan ihracat değil, 1988 yılını kapsayan ve 
16 Ocaktan 31 Aralık 1988'e kadar geçen 
sürede yapılan ihracattır. Binaenaleyh, o 
rakamları, bu dosyayı, bu isimleri, bura
daki firmaları ele alarak, "İşte bu firma
lar ihracat yapmıştır" demek, sadece ve 
sadece bu Meclisi ve kamuoyunu kandır
maya kalkmak demektir ki, buna herhal
de ancak kendilerinin kanmış olmaları la
zım gelir. 

Çok değerli milletvekilleri, biz, araş
tırmalardan korkan değiliz. Siz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok 
yahu!.. Buna ne buyurursunuz? 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Evet, araştırmalardan korkan değiliz ve 
buna biz 26 Marttan sonra da başlamış 
değiliz. (SHP ve DYP sıralarından gü
lüşmeler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Ne zaman başladınız? 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Biz, ̂ izin yapmış olduğunuz demago-
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jiye, safsataya ve bir bardak suda fırtına 
yaratma iddialarınızın, ne yazık ki, basın
da ve kamuoyunda bazı spekülasyonlara 
sebep olduğu için, bu araştırmalarınızı 
gerçeğe aykırı da olsa, kabul etmek mec-
bureyetinde kalıyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Eğer, bu araştırma konuları istismar 
edilmeseydi ve bu araştırma konularıyla 
Anavatan Partisi çoğu kez haksız itham
lara konu edilmeseydi, bugün bu araştır
manın da reddedilmesi lazım gelirdi; çün
kü, 1 Ocak ila 16 Ocak arasında bir tek 
dolarlık ihracat yapılmayan ve bir tek do
lar teşvik ödemesi yapılmayan bir önerge
nin kabulü, şu Meclis tarihinde görülmüş 
değildir; ama yeniden spekülasyonlara se
bebiyet vermemek için ve yeniden 
ANAP'in haksız ithamlara maruz kalma
ması için ve hepsinden daha önemlisi, bu 
araştırmanın sonucunda ne kadar haklı ol
duğumuz meydana çıktığı zaman buradan 
sizin özür dilemenizi beklemek arzusu ve 
isteği içerisinde^ biz de, ANAP olarak bu 
konu hakkında araştırma açılmasını is
tiyoruz. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür 
ederim. 

Araştırma önergesiyle ilgili gruplar 
adına konuşmalar tamamlandı. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak da 
mı söz istiyorsunuz? 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Herkes söyledi, "Araş
tıralım şu konuyu" dediler, daha ne lü
zum vardı Sayın Neidim? 
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AHMET NEİDİM (Sakarya) — Ka
bul edeceklerinden dolayı teşekkür edecek
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oldu, buyurun Sayın 
Neidim. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, bu 
çok önemli bir meseleydi; Sayın Devlet 
Bakanımız Işın Çelebi meseleye vâkıf ol
muş; "Olumlu oy vereceklerini" söyledi; 
kendilerine, huzurlarınızda teşekkürleri
mi sunuyorum. 

Tabiî, Sayın Hocam Zeytinoğlu'na 
göre benim yaşım da daha çok küçük, kül
türüm de o kadar fazla değil; ama, des
tekleme olayı mevcuttur. Bazı akademik 
kelimeleri politikaya alet etmekle hocam 
bir şeyler anlatmak istedi. Öyle zannedi
yorum ki, bu istenmeyen konu, bu isten
meyen'görev kendisine verildiği için, ken
disi de çok rahatsız durumdadır; çünkü, 
biz yalnız 1 Ocak ila 16 Ocak tarihleri ara
sındaki ihracatı sormadık; ayın 27'sinde 
tebliğ kaldırılıncaya kadar neler yapılmış
tır, bunları da sorduk, "Bunlar doğru olur 
veya yanlış olur" dedik. Bütün milletve
kili arkadaşlarımızın, bazı iş adamlarımı
zın, bazı bürokratların zan altında kalma
larını istemedik, " Z a n altında 
kalmasınlar" dedik. 

Meclisin denetim mekanizmaların
dan birisidir Meclis araştırması; gelin bu
nu burada inceleyelim, bundan korkacak, 
bundan çekinecek hiçbir şey yoktu ki de
ğerli milletvekilleri... Ama, her şeye rağ
men, sağduyulu Anavatanlı milletvekili 
arkadaşlarıma, Yüce Meclise, huzurları
nızda saygılarımı sunuyorum; sağ olsun
lar. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

Efendim, araştırma önergesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Önergeyi oylarınıza sunacağım. 

Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Meclis araştırması 
açılması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Şimdi, Meclis araştırması yapacak 
komisyonun 9 üyeden kurulmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin, üye se
çimi tarihinden itibaren başlamak üzere 
3 ay olmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara 
dışında da çalışabilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. (DYP sırala-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Gaziantep Milletvekili! Abdulkadir 
Ateş'in, S. S. Küis Halı ve Küim Üreticileri Kü* 
çük Sanat Kooperatifine üişkin sorusu ve Sanayi 
'« Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazûı cevabı 
(7/583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Sorular : 
1. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ta

rafından düzenlenen 20.12.1988 tarih ve 
1988/2419 sayılı Oda Sicil Kayıt suretine 
göre 2231 sicil numarası ile kurulan S. S. 
Kilis Halı ve Kilim Üreticileri Küçük Sa

rından "Yurt dışında da çalışma 
yapabilsin" sesleri) 

İcap ederse, komisyon teklif eder, 
Meclis kabul eder, yurt dışına da gönde
rir. Yüce Meclisin kararına bağlı efendim; 
merak etmeyin. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremi
zin dolmasına az bir zaman kalmıştır; 
bundan sonraki araştırma önergesinin gö
rüşmesine başladığımız takdirde, bölüne
ceği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, gündemdeki kanun taşarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 
Nisan 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 

nat Kooperatifi'nin kurucularının ANAP 
ilçe yöneticileri olduğu söylenmektedir. 
Kooperatif yöneticilerinin kaçı ANAP yö-
neticisidir? 

2. 200 bin TL. sermaye ile kurulan 
kooperatif Sümerbank başta olmak üzere 
diğer devlet kurumlarınca bugüne kadar 
kaç lira kredi tahsis edilmiştir? Bunun ne 
kadarı kooperatife hibe edilmiştir? 

3. Kilis'te yayınlanan Hududeli 
Gazetesi'nin 21.2.1989 tarih ve 9533 sayı
lı nüshasında kooperatifin 600 işçi çalıştı
rarak "İnce Anadolu" modelinde halı do
kuduğu kooperatif yedcililerince ifade edil
miştir. Bu 600 işçi nerede çalışmaktadır? 
Sigortaya tescilleri yapılmış mıdır? Ücret
lerini nereden almaktadırlar? 

4. Kooperatifin ürettiği mamuller 
standartlara uygun mudur? Bunun pazar
lamasını hangi devlet kuruluşu yapmak
tadır? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T. C. 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 24.4.1989 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-239 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Genel Sekreterliğinizin 
9.3.1989 tarih ve 7/583/2445/11574 sayılı 
yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Ateş'in, S. S. Kilis Halı ve Kilim Üretici
leri Küçük Sanat Kooperatifine ilişkin ola
rak tarafımdan cevaplandırılmasını istedi
ği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'-
in Yazılı Sorularına Cevabımız 

Merkezi Gaziantep ili Kilis ilçesi ol
mak üzere S. S. Kilis Halı ve Kilim Üre
ticileri Küçük Sanat Kooperatifinin kuru
luşuna Bakanlığımız Teşkilatlandırma Ge
nel Müdürlüğünün 2.9.1988 gün ve 4392 
sayılı oluru ile izin verildiği kayıtlarımı
zın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Küçük Sanat Kooperatiflerinin kuru-, 
luşiarında, kurucuların ortaklık nitelik ve 
şartlarını taşıdıklarına dair bir belge iste
nilmektedir. Bu belgelerden de kurucula
rın herhangi bir siyasî partiye üye olup ol
madıklarının tespitine imkân bulunma
maktadır. 

S. S. Kilis Halı ve Kilim Üreticileri 
Küçük Sanat Kooperatifince Bakanlığı
mızdan herhangi bir kredi talebinde bu
lunulmamıştır. ., 

Sümerbank'm Yönetmelikleri gereği 
adı geçen kooperatif ile m2 bazında halı 
dokuma anlaşması yapılmıştır. Sümer
bank'ın Yönetmeliklerinde ve tatbikatla
rında Kooperatiflere kredi verÛmesi şek
linde herhangi bir uygulamaları bulunma
maktadır. Kooperatif atölyesinde 20 tez
gâh bulunmaktadır. Tezgâh sayısı talep ve 
potansiyel durumuna göre 30'a çıkarıla
caktır. Anlaşma gereği dokunacak halı için 
atölyeye iplik, tezgâh ve desen verilmiştir. 

Halı atölyesinde Sümerbank stan
dartlarına göre "İnce Anadolu" halısı do
kunmaktadır. Standarda uygun olarak do
kunan halılar Sümerbank tarafından pa
zarlayacaktır. 

2. —Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
T.D.Ç.I. Divriği Madenleri Müessesesine son bes 

yılda alman isçilere ilifkm Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Ism Çekbi'nin yazdı cevabı (7/594) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Divriği Madenleri Mües
sesesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Sayın Başbakan Turgut Özal tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli 
işlemin yapılmasını arz ederim. 2.3.1989 

Ekrem Kangal 
Sivas 

1. Son beş yıl içinde Divriği İşlet
meleri Müessesesine yıllar itibariyle kaç iş
çi alınmıştır? 

2. Alınan işçilerin kaçı divriği veya 
Sivas doğumludur? Diğer illerden alınan 
işçiler kaç kişidir ve doğum yerleri hangi 
illerdir? 

3. Kahramanmaraş ve Yozgat do
ğumlu işçilerin alınmasının özel bir nedeni 
var mıdır? Hangi gerekçeyle tercih edil
mektedirler, teknik üstünlük mü, iş verim
liliği mi, yoksa siyasî kanaat mı? 
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4. 11 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
imtihanlar alınacağı ilan edilen 190 geçi
ci işçi alımı için 1989 yılı Bütçe Kanunu
nun 57 nci maddesine göre, ilgili Bakan
lığın onayı alınmış mıdır? Şayet alınmışsa 
31.1.1989 tarihine kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına vize ettirilmiş midir? 

5. Yazılı imtihanın 11 Mart'ta ve 
sözlü imtihanın da seçimden sonraya bı
rakılmasını; seçimlerin ve imtihanın dü
rüstlüğü ve yansızlığı ile bağdaştırıyor 
musunuz? 

6. Vatandaşın oyunu ANAP lehine 
yönlendirmeyi hedefleyen bu işleme adı 
karışanlar kimlerdir? 

7. Mahallî Seçimlerin yapılacağı 
zamana rastlayan bu uygulama 298 sayılı 
Yasaya aykın değil midir? Bu işlemi seçim 
yasası ve güvencesiyle nasıl bağdaştırı
yorsunuz? 

8. Tüm bu haksız ve Devlet gücüyle 
kazanılması amaçlanan çabaya rağmen 
Divriği Belediye Başkanlığı seçimini ka
zanamazsınız, kendilerine işe alınacağına 
dair söz verilen Divriği'H hemşehrilerimi
zin ve ailelerinin durumu ne olacak? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-5/170-002 24.4.1989 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 
5.4.1989 tarih ve 7/594-2438/11527 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md.'nün 
13.4.1989 tarih ve 07/106-850/02373 sayılı 
yazısı. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma

sı tensip olunan ilgi (a) yazı eki soru öner
gesi cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'
ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Son beş yıl içerisinde Türkiye De
mir ve Çelik İşletmeleri Divriği Maden
leri Müessesesi Müdürlüğüne 424 daimi 
ve 385 muayyen süreli hizmet akti ile mu
vakkat olmak üzere 809 işçi alınmıştır. 

2. Son beş yıl içerisinde alınan 809 
işçiden 251 adedi Sivas ve yine 320 adedi 
de Divriği doğumlu olmak üzere Sivas + 
Divriği doğumluların adedi 571'dir ki; ge
nel sayıya oranı % 71 civarındadır. Geri
ye kalan % 29 oranındaki işçiler ise otuz-
beş ayrı vilayet doğumludur. Kaldıki; bü
tün iş müracaatları Sivas İş ve İşçi Bulma 
Kurumu kanalı ile yapılmıştır. 

Alman işçilerin vilayetlere göre dağı
lımını gösterir (EK-2) liste ektedir. 

3. İşçi alımları "İlk defa işe alına
caklarla ilgili yönetmelik hükümleri çer
çevesinde yapılmaktadır" "Divriği Ma
denleri Müessesesi Müdürlüğü "ne alınan 
işçiler içinde aynı yönetmelik hükümleri
ne aynen uyulmuştur. Beş yıl içinde alı
nan 809 işçiden sadece 10 kişisi Yozgat 35 
kişisi de Kahramanmaraş doğumludur. 
Kahramanmaraş doğumluların çoğu En
düstri Meslek Lisesinin Maden bölümü 
mezunu bulunmaktadır. Bu bölüm genel
likle Endüstri Meslek Liselerinin çoğun
da mevcut değildir. 

4. Bilindiği üzere Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri ve Bağlı Kuruluşları 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi bir İktisadî Devlet Teşekkülüdür. 
(KİT) Kamu İktisadi Teşekküllerinin Büt
çe Kanunlan ile doğrudan bir ilgisi bu-
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lunmadığı gibi 1989 yılı Bütçe Yasasıyla 
getirilen işçi alımı hakkındaki hükümler 
Devlet Bütçesine tabi kuruluşlarla ilgili 
olup KİT'lerle yakından veya uzaktan hiç
bir alakası bulunmamaktadır. Bakanlık 
müsaadesi alınmıştır. Yine KİT işçi kad
rolarının Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
vize ettirilme mecburiyeti bulunma
maktadır. 

5. Yapılan sözlü ve yazılı imtihan
lar sonunda iştirak edenlerin tamamına 
aynı imkânlar tanınmış ve herhangi bir 

İl ve İlçeler 

Divriği 
Sivas 
Ankara 
Tunceli 
Kars 
Erzincan 
Zonguldak 
Malatya 
Gaziantep 
Konya 
Tokat 
Kayseri 
İzmir 
Muş 
Yozgat 
Çankırı 
Balıkesir 
Amasya 
Kahramanmaraş 
Mersin 
Elazığ 
Eskişehir 
Samsun 
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farklı uygulama yapılmamasına azamî iti
na gösterilmiştir. 

6. İmtihanlar Divriği Madenleri 
Müessese Müdürlüğü yetkililerince yapıl
mıştır. 

7. 298 sayılı Yasada seçim yasaklan 
kapsamına giren konular açıkça belirtilmiş 
olup işçi alma işleminin seçim yasaklanyla 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

8. İmtihanlar tamamen mevzuatı
na uygun olarak yapılmakta olup fırsat 
eşitliği prensibine riayetle azamî titizlik 
gösterilmiş ve gösterilmektedir. 

YILLAR 
1986 1987 1988 1989 

47 
17 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 

— 

— 

— 

48 
63 

3 
2 

1 
12 
5 

1 
10 
5 

1 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 

71 
41 

1 

1 
— 
3 

1 
— • 

2 
2 

16 

1 

52 
62 

I 
1 

— 
2 

1 
1 

3 
1 

10 

1 

102 
68 
— 

2 
— 
4 

— 

— 

— 

— 

5 

— 
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İl ve İlçeler 

Edirne 
Trabzon 
Bingöl 
Ordu 
İsparta 
Bursa 
Kütahya 
Gümüşhane 
Adana 
Hatay 
Afyon 
Almanya 
Çorum 
Van 

TOPLAM 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork-
maz'tn, Kütahya 100 üncü Ytl Gümüş Üretim 72-
siskrinde 'yanhs kırıcı" kullanıldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakam Saffet Sert'in yazılı 
cevabı (7/596) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Baka
nı Sayın Saffet Sert tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 3.4.1989 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. 1987 yılında hizmete açılan, Kü
tahya 100 üncü Yıl Gümüş Üretim Tesis
lerinde "yanlış kırıcı" yüzünden, yılda 
122 ton yerine, 18 ayda 16 ton üretimin ya
pılabildiği iddiaları doğru mudur? 

2. Alman Krupp Firmasınca, sert 
cevhere göre yapılmış olan kırıcının yeri
ne, yenisinin konulması gerekmekte mi
dir? Ve bu konuda ne gibi çalışmalar ya
pılmaktadır? 

3. Söz konusu tesislerin yapımında, 
yanlış kırıcı kullanılmasındaki hata, Al-
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YILLAR 
1985 1986 1987 1988 1989 

— 2 — — 1 

— 3 7 1 — 
— 2 — 2 — 

86 182 149 137 185-809 

man Krupp Firmasının mıdır? Yoksa, pro
jelendirilmesinde mi hata yapılmıştır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-8/2.02.1108 20.4.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 5 Nisan 1989 gün ve 
7/596-2539/12204 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'in, Kütahya 100 üncü Yıl Gümüş 
Üretim Tesislerinde yanlış kırıcı kul
lanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru 
önergesine verilen cevap aşağıda belirtil
miştir. 

1. Kütahya 100 üncü yıl Gümüş te
sislerinin yıllık üretim miktarı tam kapa
sitede 122 tondur. Ancak bu büyüklükte 
bir sınai tesisin bir yıl içinde tam kapasi
teye ulaşabilmesi teknolojik olarak müm
kün değildir. Bu sebeple Kütahya Gümüş-
köy Gümüş tesisleri, ilk yıl % 50, ikinci 
yıl % 75 ve üçüncü yıl % 100 kapasite kul
lanım oranı ile çalıştırılması planlanmıştır. 
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Tesislerin Haziran 1987 tarihinde inşaat, 
imalat ve montaj işleri tamamlanmış, 6 ay 
süreli deneme işletmesi çalışmalanna ise 
fiilen 1987 yılının son üç ayında başlamak 
mümkün olmuş ve bu çalışmalar 1988 yı
lında da sürdürülmüştür. Bu çalışmalar 
neticesi 1988 yılı içerisinde 16 ton külçe 
gümüş üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2. Deneme işletmesi esnasında, te
sisin kırma eleme ünitesinde, cevherin fi
zikî yapısı, cevher yapısındaki kil mikta
rının beklenenden fazla olması ve bilhas
sa kış aylarında proje değerlerine göre artış 
gösteren yüksek nem oranı gibi etkenler 
sebebiyle problemlerle karşılaşılmıştır. 
Problemlerin çözümü amacıyla proses di
zaynı müellifi B. Alman Krupp firmasıy
la görüşmeler yapılmış, ve neticede 
Krupp, maden sahasında 60 ton cevher 
numunesi alarak plot test çalışmaları yap
mıştır. Halen, yapılan test çalışmalarının 
raporları Etibank Genel Müdürlüğüne 
ulaşmış olup, tetkike alınmıştır. 18 Nisan 
1989 tarihinde Krupp firması yetkilileri ile 
Ankara ve Kütahya da yapılacak görüşme
ler sonucunda karşılaşılan problemlere ke
sin çözüm olacak proses seçilerek uygula-, 
maya derhal başlanılacaktır. Proses alter
natiflerinde mevcut kincinin kullanılma
sı düşünülmektedir. 

3. Gümüş tesislerinin kırma eleme 
ünitesinde karşılaşılan problemler, tesis di
zaynına esas olan pilot test çalışmalan için 
1979-1980 yıllannda Krupp firmasınca sa
hadan alınan numunelerin maden yatağı
nı tam temsil edememesinden kaynaklan
mış olup, hatanın düzeltilmesine yönelik 
olarak yapılacak harcamalara Krupp'un 
iştiraki sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saffet Sert 
Devlet Bakanı 

4. — İzmir Milletvekili M. Turan Baya-
ztt 'm, Ktnık-Örtülü Köyüne sağlık ocağı veya saf

lık evi yapürnastntn düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil 
Ştvgm'tn yazdı cevabı (7/603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı dilerim. 

Saygılanmla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 

Kınık Örtülü Köyünün İlçe Merke
zine uzaklığı, ulaşım imkânının güçlüğü 
ve çevre köylerdeki nüfusun kalabalıklığı 
nazara alınarak bu köyde bir sağlık ocağı 
veya sağltk evi yapımı konusunda Bakan
lığınızın görüşü nedir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 25.4.1989 
Sayı : HM. 9239/565 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ 6.4.1989 tarih ve 
7/603-2560/12256 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len İzmir Milletvekili Mehmet Turan Ba
yazıt tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
Kınık Örtülü Köyüne sağlık ocağı veya 
sağlık evi yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine ilişkin yazılı soru önergesi ce
vabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
Cevabımızı İzmir İli Kınık İlçesi 743 

nüfuslu Örtülü Köyüne sağlık evi planlan
mış olup hizmet binasının yapımı hususu 
1990 yılı yatınm programında teklif edi
lecektir. 
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5. —Kars Milletvekili Hdat Altun'un, ka
ranlık güçlere ve bu konuda 25.3.1989 tarihinde 
yapüan konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Mehmet İhzar'tn yazût cevabı 
(7/606) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı dilerim. 

Saygılarımla. 

•Vedat Altun 
Kars 

25 Mart 1989 günü partiniz adına te
levizyonda yaptığınız konuşmanızda bir 
kısım güç odaklarından bahsetmektesiniz. 

Hatta konuşmanızın bir bölümünde 
aynen şöyle demektesiniz. "Sevgili vatan
daşlarım, sizin huzurunuzda güç odakla
rı yeraltı güçlerine sesleniyorum. 18 Ha
ziran 1988 günü ANAP Kongresinde ba
na iki el kurşun sıkan militanın siz karan
lık güçlerce organize edildiğini biliyorum. 
Bu can bende kaldıkça mücadeleme de
vam edeceğim." 

1. Karanlık güçleri ve güç odakla
rını bildiğinizi ifade ediyorsunuz. Bunlar 
kimlerdir? 

2. Bunları bildiğinize göre yargıla
ma makamlarına açıkladınız mı? 

3. Ülkenin Başbakanına kurşun sı
kan militan Kartal Demirağ'ı Azmettiren
lerin olduğunu söylüyorsunuz. Kamuoyu 
bunları bilmiyor. Bunlan açıklayıp yasal 
koğuşturmaya olanak sağlamayı düşünü
yor musunuz? Düşünmüyorsanız sebebi 
nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-6-(10) 686 21.4.1989 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

İLGİ : 10.4.1989 tarihli ve 
7/606-2565/12272 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Vedat Altun'un Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettikleri yazılı 
soruya verilen cevaplar aşağıda arz edil
miştir. 

Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevaplar : 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ola
rak Sayın Turgut Özal'ın bir takım bilgi
leri olması normal olup, bunların nerede 
ne zaman ve ne ölçüde açıklanması gerek
tiği hususu kendi takdirlerine, yani Baş
bakana aittir. 

Bu takdir hakkına ortak olmak müm
kün değildir. 

6. —Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, 
"Turgut Nereden Koşuyor" adlı kitabın günlük bir 

gazetede tefrika edilmesinin yasaklanma nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Meh
met Yazar'in yazılı cevabı (7/609) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın turgüt Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Yayın yaşamına kısa bir süre önce 
başlayan Bugün Gazetesi, kısa bir süre ön
ce bir hizmet anlayışı ile, 35 inci baskısı
na ulaşan bir kitabı yayınlamaya başladı. 
Sizin ve ailenizin yaşamından kesitler ak
taran gazeteci Emin Çölaşan'ın "Turgut 
nereden koşuyor" adlı kitabı, bölümler 
halinde 4 gün, söz konusu gazetede yayın
landıktan sonra yayın, mahkeme kararı ile 
yasaklandı. 
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1. Kitabın piyasada serbestçe satıl
masına rağmen, neden Bugün'de yayın
lanmasına karşı çıktınız? 

2. Yayının durdurulması ile yetin
meyerek, bir de eski bölümlerin bulundu
ğu gazetelerin toplanmasını istemekle neyi 
amaçladınız? 

3. Kitap olarak yayınlandığında 
tepki göstermediğiniz bu yayının, bir gün
lük gazetede tefrika edilmesine karşı ger
çekleştirdiğiniz bu girişimin altında yatan 
nedir? 

Günlük basın organlanna ve özellikle 
emsallerine göre çok ucuz fiyatla satılan 
bu gazeteye karşı tutumunuzun , basın öz
gürlüğü açısından nasıl değerlendirilme
si gerekiyor? 

4. Günlük gazetelerin bu tür yayın
larına karşı bundan sonra da, Özal ikti
darını ve yanlışları eleştiren yayınlar ya
pılması halinde yayını durdurmak için 
mahkeme kapılarını aşındırma çabaları
nız sürecek mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-6-(!0) 672 19.4.1989 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İLGİ ; 11.4.1989 Tarih ve 

7/609-2571/12373 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Tufan Do
ğu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih etti
ği yazılı soru önergesine cevabımız aşağı
da arz edilmiştir. 

Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevaplar : 
"Turgut Nereden Koşuyor" adlı kitap 

hadise ve hakikatlere sadakatden mahrum; 
Sayın Başbakanın şahsına ve ailesine haka
ret ve şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden, 
bir husumet duygusunu tatmine matuf ol
duğu intibaı veren, yayın hak ve hürriyet
leri ile kabil-i telif olmayan bir yayındır. 

1. Yayınlan ile aynı fiile iştirak 
edenler de kanunlar karşısında aynı me
suliyetin muhatabıdırlar. 

Hangisi hakkında hangi kanunî mu
ameleye ne zaman başvurulacağı hususu 
tecavüz ve hakarete uğrayanın kendi tak
dirine bağlı olup bunun bir yazılı soruya 
konu edilmesi sebebi anlaşılamamıştır. 

2. Bağımsız Türk Mahkemeleri 
önünde çözümlenecek bu davanın şekil ve 
şartlan Adaletin tam tecellisine hizmet 
mecburiyetiyle ilgilidir. 

3. Bir kanunsuz davranışın hesabı
nın bağımsız kaza mercileri önünde gö
rülmesi tabii ve zaruridir. 

Hakaret ve şahsiyet haklarına teca
vüz, ne Türkiye'de ne de Dünyanın hiç
bir hukuk devletinde Basın Özgürlüğü 
olarak görülmemiş, suç sayılmış ve ceza-
landınlmıştır. 

Basın Özgürlüğünün mahiyet ve 
muhtevasını bir cevap metninde tartışmak 
uzun olur. İlgili kanun ve hukuk kitapla-
nna müracaat daha pratiktir. 

4. Hakaret ve şahsiyet haklanna te
cavüze müsamahanın veya arka çıkmanın 
bizzat basın özgürlüğünü tahrip edeceği ve 
itibardan düşüreceği düşüncesiyle bundan 
böylede kanunsuz fiillerin takip görmesi ta
biîdir. 

Basın özgürlüğüne her zaman saygı
lı olduk. Bundan sonra da olacağız. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1989 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğüm 38 .imci ımıaıdidıesonıe gö

ne ıdoğru'dlaım idoğnu'yîa güradıamıe ailnranra 
ömergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

ÎŞLER 
3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
îdağ 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) 

2. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

3. — 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/39) 

4. — 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

5. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerim tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

6. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya-



rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

7. — 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) 

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

9. — 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) 

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

11. — 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) 

12. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün

cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

13. — 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 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay 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 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

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

16. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması 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) 

17. — 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-



nnca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

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

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

20. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması 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) 

21. — 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) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşımn, 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) 

23. — 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) 

24. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner 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) 

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

26. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu v)e 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

27. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

29. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşımn, İzmir Büyükşehir 
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Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin Önergesi (10/59) 

30. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

31. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/62) 

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

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

6 
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. — 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) 

3j — 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) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — 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 Başbakan'dan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memi! olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 



gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü toru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındak, 
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) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültü" 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner-
ieti (6/283 

10. — Esiklişehlir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
Ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
AtJeşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu-* 
na göre görevlenme son verilip de bi
lahare işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın-

(1) İçtüzüğün 96 nci maddesi uya* 
rmca sözlü soruya çevrilmişti^ 

da meydana gelen olaylara ve bu olayık-* 
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanını 
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekilli Hasam 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıMığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Mili! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Mıis-
ki'ndn, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay» 
tanımasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

18. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/60) 

19. — Samsam Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

21. — Afyon Milletvekili Bakî 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) 



22. — Artvin •'Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İJ merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile §avşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id 
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

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

24. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Mili! 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ufkin Millî Eğitim Gençlik w 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

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

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin nıüllkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı m'ahalleler-
deii ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından »özlü soru önergesi (6/76) 

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

32. — Zonguldak M illet vekili 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) 

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

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

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

37.• — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

38. — Bursa Milletvekili Beytuüah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
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Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

40. — Bmrısa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — 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) 

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

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifinde 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 sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

48. —Kurklıarelli Milletvekilli irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka 
nındao sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — 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) 

50. — izmir Milletvekili' K. Kemal 
Anadol'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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

52.'— Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 



İa bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Bikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı* Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son1 

önergesi (6/136) (1) 
54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'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) 

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

56. — İzmir Milletvekili Neceatr Türic-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tasım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

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

58. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya-< 
pılan bir atamaya ilişkin Devlet. Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ye Çelik İşlet

meleri Genel Müdürlüğünde görevli biti 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi* 
niü nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp%, 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) 

61. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

62. — Tunceli MıiletvekJüi Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
0) 

63. — Teklirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'İn, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

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

65. — 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 
•özlü soru önergesi (6/110) 
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m. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin &u alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarmda im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatma ilişkin Tarım Orman 
ve Köylişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekilli 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

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

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

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

78. — Ankara Milletvekilli 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) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu^ 
ı? a Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki iik 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

(D 
80. — Diyarbakır MMUetvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yaym yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-
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lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söülü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

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

•84. — 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) 

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

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

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurt 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. 
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakıır Milletvekili Fuait 
Atalay'ın, Siirt îine bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

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

91. — îzmiir Mliltetvekii K. Kemal 
Anadod'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik sanıtrallar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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

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

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



95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, istanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nıim, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına İlişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

100. — Aydın Milletvekili Hilmıi Ziya 
Fostacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.S.'nin ortaklarına ve şirket 
amasözleşmesinde yer alan' bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

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

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'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) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yularında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

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

107. — 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) 

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

109. — İçel Mületveküi M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticülerinin sorunlarına 
üişkıin Sanayi ve Ticaret Bakarımdan -söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
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yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'ee gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili I, Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
Mîşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

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

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
lün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öneri 
gesıi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

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

118. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı Üi Eldivan ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraıycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

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

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

122. — Adana Milletvekili Orhan 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) 

123. — 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) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'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) 



125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dıağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

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

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

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

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

130. — Adana Milletvekili Orhan §en 
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılında-
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — 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 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

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

133. — 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) 

134. — 'Samsun Milletvekili 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — 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) 

136. — 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) 

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

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

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

140. — 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 toru önergesi (6/168) 



141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, îspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler • 
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

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

143̂  — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya tli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettio 
Kurt'un, Kocaeli İlinde 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) 

146. — 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) 

147. — 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) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in-

14 — 

saatinin ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

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

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

151. — Kocaeli Milletvekili 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) 

152. — 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) 

153. — 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) 

154. — Samsun 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) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159.. — 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) 

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

161. — 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) 

162. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nm, 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) 

163. — 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) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli kaırayoluna ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — 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) 

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

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

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

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ia-
nm Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

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



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

173. — İçel Milletvekili M. İstemi -
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünültimediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

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

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
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) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, 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) 

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

180. — Kocaeli.Milletvekili Alaettin 
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) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — 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) 

183. — 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 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa iliş'kin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gül'bıirlik'ç© 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan. 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizjasyoouo, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına (ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasa'ba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
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ilişkin Tarım Orman, ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

189. — İsparta MtiıLtetvekiili Entefcin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine .ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

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

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

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Ata'bey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

194. — Aydın Milletvekili Hilmi 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) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-

sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılmam düşünülen İmraihor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

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

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

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — 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) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-

maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çatışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü-

(82 nci Birleşim) 
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güne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 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) 

204. — 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) 

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

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

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — 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) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 

içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri ili Yüksekova ilçesi 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) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'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) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili 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) 

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

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin ilinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 



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

217. — 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) 

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

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

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

221. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşlarm sınıflandırüdığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

224'. — Bursa Milletvekili Bçytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia-
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sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

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

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

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy* 
um, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzeninde {kredi vertölen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkim Devlet Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/345) (1) 

229. — 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) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner* 
gest (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü-



şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde 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) 

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

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş Hine 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş1 

da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

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

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
t'linde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve'Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — 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) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — 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
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 
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247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mdhmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözılü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekili İrfan De^ 
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

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

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

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hai Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — 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) 

254. — 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) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

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

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, 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) 

258. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Seuifkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
- Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 

Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından-
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
. in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
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pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
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 soru 
önergesi (6/293) 

265. — 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) 

266. — 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) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri tli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yıllı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar iller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidıinli 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı

ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru öneıgesıi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Bayiaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rımın hak sahiplerin© verilip verilmedi
ğinle iişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

273. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
ma, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihlbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

277. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımım Destekleme Fonundan ya-
rarlaınabillımek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar Ödeme yapıldığı-
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na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat il
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gündıal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğittim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

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

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Turiceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'm, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Mıillî Eğitim 

Gençlide ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290.'— Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 
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293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basma 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (l) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapüan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

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

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satı^ 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
d) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş-
btataandiaın ısözilü som önergesi (6/392) (i) 

305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri 
kunmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yularında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

308. — İstanbul Milletveküi Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
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Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

309. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

310. — îzmir Milletvekili Ahmet Er 
sitı'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

311. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın İçindir» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313; — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in* istanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

314. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'inj istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

315. — Diyarjbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi 
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

316. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne • OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü

dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

317. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

318. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geddiği iddia edilen olaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

320. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

322. — izmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin' Millî Sa
vunma Bakamınıdan sözlü, soru önergesi 
(6/340) 
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324. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ili köylerin© bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
buliunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

325. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerln, Bezm-İ Alem Üniversitesin
de sözleşmeM olarak çalışmak isleyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergeü (6/408) (1) 

326. — içel . Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan'sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

328. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat tlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

329. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yal ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

330. — Konya. Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

331. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

332. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

333. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

334. — Adana Milletvekili M, Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 
13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

336. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün isviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, .yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
GençMn, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yJları-
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 
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339. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kiamu bankatorıoın 1987 ve 1988 
yıHanınıdıakiiJ bazı hıatrcamıataııa ve Emllak 
Bankasına ait arazii ve btiınallandan bir kı»-
miımun satıldığı idıdıiasıma ilişiklin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

340. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Oanver'ıin, hayalî olduğu (kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalaınınaını 25.2.1987 tarihi ka
rarname gereğince Devlliet Planlama Teş-
killajtınıa dıevredlüdligi ve incekmelter ta-
mam l̂ıanmadan vergi liaıdeieriınıin ödendıiği 
ididliasma lişkta Başbakamdan sözlü so
ru önergesi (6/424) (1) 

341. — ErzÜncan Milletvekili Mustafa 
Kud'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

342. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan Hi Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Mefkez Belediyesi sınırlan içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

344. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

345. — İzmir Milletvekili Fuat Kri-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

346. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

347. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur U merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

348. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili alarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

351. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 



352. — Manisa Milletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Manisa tli Selendi İlçesine bağ
ılı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

353. — Kars Milletvekili Mahmut 
Atoalk'ım, üitoamıizce idle 'imzaı'laıruriBş öiıan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilılşkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/435) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

356. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

357. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurtlun, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

361. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kayma'kamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

363. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) * 

364. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

366. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 



367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

368. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

369. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatı
lan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

370. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

371. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neiıdlim'ıin, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Müllî Eğitim Balkanundıan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

372. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER 

İŞLER! 
1. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 

Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet-
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vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

2. —İzmir Milletvekilli Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
•ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 3. — KarıayoılHıam Genel' Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/23Q, 3/51) (S. Sa
yısı : 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 4. — İktisadî ve Ticarî İ'limılier Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972,1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3./204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 5. — Otrımam Getıed Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979. 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe J, omisyonu Raporu (1/218, 
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1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

(X 6. — DeVllet Üretime Çilftffilklteni Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968,1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/İ74, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 7. — Haciettepe ÜıMvıeırafoesinm 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

,X 8. — Istan'büli Üındvensıitesinıin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirıirnleranin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 

3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

iX 9. — Valkıfllar Gıenid MüıdüaMğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, İ/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X İ1Ö. — Bödıan'TerbıiıyıesliGenıal* Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

|X lir.— Tekel Gendi Mıüdıünlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 



3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 12. — Ege ÜniVarsıiıtesiıniın 1967,1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

ıX 13.—Devet Su İşiteni Genıel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

14. — 16.6.1964 TarlihOİ ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tairohd : 28.2.1'989) 

15. — 3269 Saıyı!k Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

il 6. — Konya MıillûetvıekıMİ! Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 İnci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3,1989) 

IX 17. —- Türlkıiıyie üumhurîyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komitesii Arasında İşbirliğine 
Dair Anlaışımıaınıın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis-
yomılaırı raponlaın (1/361) (S. Sayısı: '229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 18.— Avrupa Konseyi Imitiyıaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Daıir 
29.8.1961 Tarihi ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyondan 
raporHan (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tanihıi : 6.3.1989) 

X 19. — 341'8 Sayılı Kamun 'ilfc 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-
ısansıı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

20. — Istanbult Mıill'ıetvelkıiılıi Ö. Fennin 
lltier'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 



X 21. — Anıa Madıdtefieır İçim Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 22. — Türiklyıe Cumhuriyetti ıi!ıe 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

23. — 5434 sayul'ı T. C. Enııelk'i San
dığı Kanununa Beş Bk Madde ile 
tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
7.12.1988 Tarih ve 3510 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül

mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
13.4.1989) 

24. — Mıailırniömudulktorııının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı: 237) (Da
ğıtma tarihi: 18.4.1989) 

25. — 26 . 10 . 1963 Tanih'li ve 357 Sa
yılı Askerî Hâfcimı'ler Kan'ununun Bazı 
Madıdtöl'ısriiıniin Değ;§fctPil!imıasıiı ve Bu Kanu
nla Geçici Mıadidld-ier Bk'llemımıesıi Haiklkıioida 
Kanun Tasarısı ve Adlafct ve MıMlî Savum-
ımıa Ifcamı'ısyonlliariı rapoıifıan (1/491) (S. Sa
yısı: 238) (Dağıtıma tarihli: 20.4.1989 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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