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1. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, çifte vergilendirme
nin önlenmesi için Federal Al
manya Hükümetiyle yapılan an
laşmaya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/591) 

2. — Kırklareli Milletvekili 
İrfan Gürpınar'ın, Konya Büyük-. 
şehir Belediye Başkanı hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı ceva
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır, 
Uşak Milletvekili Mümtaz Güler, 
Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, 
1 Mayıs 1989 Pazartesi günü İstan

bul'da meydana gelen olaylara ilişkin gün
dem dışı birer konuşma yaptılar; İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu da bu konuda 
bir açıklamada bulundu. 

Polonya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına,.Millî Savunma Ba
kanı İsmail Safa Giray'm; 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Kâmran İnan'in dönüşüne kadar 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM Genel Kurul çalışmalarına 
9, 10, 11 Mayıs Salı, Çarşamba ve Perşem
be günlerinde ara verilmesine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi ile 

10/36 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu üyelikleri için parti grup
larınca gösterilen adaylara ilişkin liste 

Kabul edildi. 
3 Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 

15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.08'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YüdmmAvct 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
3 . 5 . 1989 Çarşamba 

Tasan 

1. — 827 Sayılı Rıhtım Resmî Kanu
nunun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî 
Korunma Suçlarının Affına, Millî Korun
ma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhda
sına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 
3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/563) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1989) 

iazılı Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Abdullah Se

dat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.5.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Ze

ki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayva
nat Bahçesinin kapatılmasının nedenleri 
ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili £ . Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER *. Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'a 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın 
arkadaşımızın gündem dışı söz istemi var
dır, önce onları yerine getireceğiz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNEEMDIŞ[ KONUŞMALAR. 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal'-
tn, İzmit Körfezindeki ulaşma ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Ek
rem Pakdemirli'nin cevabı 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sa
yın Ömer Türkçakal, İzmit Körfezindeki 
ulaşım hakkında söz istemişlerdir. 

Sayın Türkçakal, buyurun. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deniz 
ulaşımı ve İzmit Körfezinden yolcu vapur
larının kaldırılışı nedeniyle söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ulaştırma faaliyetlerinin, ülkelerin 
hızla gelişip kalkınmasında en etken un
sur olduğu, bu faaliyet alanı içerisinde, 
özellikle deniz taşımacılığının önemli bir 
payının bulunduğu gerçeği kabul edilmek
tedir. Nitekim, 20 Ağustos 1982 tarih ve 
8/5277 sayılı Ulaştırma Anaplanmda, de-
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nizyolu taşımacılığının önemli oranda ar
tırılması öngörülmüş, bu planın, "İlkeler 
ve Politikalar1' başlığını taşıyan bölümün
de, denizciliğin teşviki ve geliştirilmesi için 
yeterli kaynakların oluşturularak, diğer 
teşvik tedbirlerinin alınmasıyla, deniz ta
şımacılığının en üst düzeye çıkarılması, ye
ni rıhtım ve iskele yapılmasına hız veril
mesi hedeflenmiştir. 

Yine bu planda, talebin karşılanma
sında hizmet düzeyinin yükseltilmesi, 
mevcut kapasitenin en etkin bir biçimde 
kullanılması, ulusal güvenlik için ek ka
pasitelerin yaratılması; ayrıca, ulaştırma
da ekonomik olmayı sağlayan yeni proje
lerin belirlenerek, hedeflere ve olanakla
ra uygun olanların plan kapsamına alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Esasen, üç tarafı denizlerle çevrili ül
kemiz, dünyada deniz taşımacılığı alanın
da büyük potansiyele sahip ender ülkeler
den birisidir. Buna rağmen, uygulanan 
ekonomik model sonucu, son yıllarda, tüm 
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faaliyet alanlarında olduğu gibi, taşıma
cılık alanında da dışa bağımlı bir yapılan
maya doğru hızla sürüklenmekte olan ül
kenin bu potansiyeli, yeteri kadar kulla
nılmamaktadır. Nitekim, bir yândan, özel
likle şehir hatları işletmeleri yolcu ücret
lerine çok yüksek oranlarda zamlar yapı
larak yolcu taşımacılığında âdeta caydırı
cı bir yöntem izlenirken, emek yoğun tek
nolojinin egemen olduğu, ayrıca yan sa
nayinin gelişmesinde büyük katkı sağla
ma özelliği bulunan gemi inşa faaliyetleri 
aksatılmış, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü ül
kemizde, bu özellikleri nedeniyle geniş bir 
istihdam kapasitesi yaratacak olan bu ola
naktan da yeteri kadar faydalanamamıştır. 

Diğer yandan, 1985 yılında mevcut 
olan 52 adet yolcu gemisinin, 1987 yılı ba
şında 4'ü devre dışı bırakılarak, 48*e dü
şürüldüğü gözlenmektedir. 15 millik Kar
tal - Yalova arasındaki mesafeyi 4.4 mile 
indirecek, İstanbul - Bursa arasındaki kara 
taşımacılığında ve trafik düzeninde rahat
lık yaratacak, İzmit Körfezinde Eskihisar 
- Topçular arasında arabalı vapur işletil
mesi doğrultusunda olumlu adımlar atıl
mışsa da, çarpık ekonomik yapılanmanın 
oluşturduğu ortamda ihale edilerek inşa
atı tamamlanan Topçular Arabalı Vapur 
İskelesi, daha işletmeye açılmadan çök
müş, iskele yeniden ihale edilmek zorun
da kalınmıştır. Çürük iskele inşaatı nede
niyle devlet; milyarlarca lira zarara uğra
tan müteahhit hakkında ne gibi işlem ya
pıldığı ise, bilinmemektedir. 

İki yıl önce, İzmit Körfezinde, İzmit 
ve Körfezin güney sahillerindeki yerleşim 
merkezleri arasında yaklaşık yanm yüz
yıldır yolcu taşımacılığı yapılan hatların 
iptal edilişi, iki yıldır Körfezde vapur iş-
letilmeyişi, yeniden işletilmesi konusunda 
da herhangi bir girişimde bulunulmayışı, 
Özal İktidarının deniz ulaşımına ve hal
kımıza verdiği değerin somut göstergesi
dir sanırız. 

Körfezin iki yakasının, hızla kentleş
me sonucu çok yoğun yerleşim alanı hali
ne gelmesi nedeniyle ek seferlerin konul
ması gerekirken, demiryolu geçişi ve iske
lenin yetersizliği bahane edilerek, iki yıl 
önce geçici olarak kaldırıldığı ileri sürü
len vapur seferlerinin hâlâ başlatılmamış 
olması, çevrede yaşamlarını sürdüren yö
re halkının haklı tepkisini çekmekte, ağır
laşan yaşam şartları içerisinde ulaşım gi
derlerini karşılamakta güçlük çeken insan
larımızı canlanndan bezdirmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, İzmit, Gölcük, 
Karamürsel gibi büyük yerleşim merkez
leriyle, çok sayıda küçük yerleşim merke
zi arasında yoğun biçimde yolcu taşıma
cılığını gerçekleştirerek, bu bölgedeki ka
rayolu taşımacılığını ve trafik düzenini ra
hatlatan deniz taşımacılığının yeniden 
başlatılmasının, ekonomimize de büyük 
katkı sağlayacağı çok açıktır. 

İzmit Körfezinde yolcu taşımacılığı
na tahsis olunacak vapurun zarar etme
sinden korkulu yorsa, 26 Mart yerel seçim
lerinde halkımızın güvenine layık olan 
Sosyaldemokrat Halkçı Partili belediyele
rin, sosyal devlet anlayışı içerisinde, hal
kımıza hizmet yolunda bu paran da kar
şılamaya hazır olduklarını; iskelenin yeter
li olmadığı gerekçe olarak gösteriliyorsa, 
bu eksiğin de İzmit Belediyesince gideri
leceğini burada belirtmek isterim. 

Çağ atladığını sık sık tekrarlayan ik
tidarın, sosyal devlet olmanın gereği olan 
ve yıllardır sürdürülen bir hizmeti bile 
sürdürememiş olmasını anlamakta güçlük 
çekiyoruz. 

Merak edilen diğer bir husus da şu
dur : Kitle taşımacılığına yönelik olma
yan, sınırlı bir kitleye hızlı ulaşım olanağı 
sağlayan, birim zamanda şehir hattı gemi
lerinin taşıdığı yolcu sayısının ancak ya
nsı kadannı taşıyabilen; Gemi Mühendis
leri Odası ve bilim adamlarınca, ülke ko-
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şulları ve İstanbul deniz taşımacılığı için 
elverişli olmadığı saptanan deniz otobüs
lerinin alımı için özel teşvik tedbirlerine 
başvurulurken, İzmit Körfezindeki yolcu 
taşımacılığından vazgeçilmiş olmasının 
izahını bulamıyoruz. 

Kocaeli insanı, duygusal bir yaklaşım 
içerisinde olmamakla birlikte, ANAP'm 
bu bölgedeki seçim başarısızlığı karşısın
da, kendisinin, siyasal iktidar tarafından 
cezalandırıldığı düşüncesine giderek kapıl
makta, esasen ağır çevre sorunlarının ge
tirdiği diğer olumsuzluklar karşısında ha
yatından bezmektedir. 

Yerel basın, sürekli, -bu konuyu işle
mekte; yerel yöneticiler, çaresizlik içerisin
de, konunun çözümü için çaba göstermek
te, insanlarımız sürekli bu konuyu tartış
makta, Körfez insanı âdeta, kaderine terk 
edilmiş bir durumla karşı karşıya bırakıl
manın ıstırabını çekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülke imalat sa
nayiinin yaklaşık yüzde 7'sini ilgilendiren, 
ulusal gelirimizin 4,8'ini sağlayan, sade
ce Gelir Vergisi olarak devlet bütçesine 
1 trilyon lira katkıda bulunan Kocaeli in
sanına bir iskele ve bir vapur çok görül
memeli; esasen, yoğun kirlenme nedeniyle 
yaşamsallığını ve güzelliğini yitiren Kör
fezi ve Körfez insanını, bir tek vapurla da 
olsa mutlu kılmanın yolları aranmalı ve 
bulunmalıdır. Bu da olanaklı değilse, iç tu
rizm nedeniyle, özellikle yaz aylarında yo
ğunlaşan insan trafiğini rahatlatmak, Kör
fezin iki yakasında yaşayan yüzbinlerce in
sana haftada 2 gün de olsa rahat nefes al
dırmak amacıyla, cumartesi - pazar gün
leri 4 ilçe merkezi arasında 2'şer seferin 
konulması, Ulaştırma Bakanlığınca ciddî 
biçimde düşünülmelidir. 

Kocaeli halkının belleğinde yerleşen 
körfez, vapur, mehtap kavramlarının, ye
niden, eski anlamlı görünümüne kavuş
ması, vapur güvertelerinde, kamaraların

da yeniden duygusal dostlukların yeşerme
si, Körfez insanının en büyük özlemidir. 
Siyasal İktidarın, Kocaeli insanının bu is
tem ve özlemlerine kulak vererek soruna 
çözüm bulacağına olan inancımı belirtir, 
Yüce Meclise, bu vesileyle saygılarımı su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türkçakal. 

Cevap vermek üzere, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemir-
li; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Ömer Türkçakal'm, İzmit Körfezin
deki ulaşım meseleleriyle ilgili yaptıkları 
gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına 
cevap vermek için huzurlarınızda bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce, he
pinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Ömer Türkçakal'ın kısmen bi
limsel, kısmen de duygusal konuşmasın
dan istifade ettik. İlgili kuruluşlara bu de
ğerli görüşlerini aktararak, mümkünse, İz
mit Körfezinde, körfez, mehtap ve vapur 
kavramlarını yeniden geliştirecek ve Ko-
caelili vatandaşlarımıza bu duygular için
de yaşam sağlayacak bir imkân bulmaya 
çalışacağız. 

Deniz taşımacılığını en üst düzeye çı
karmayla ilgili plan ve programdaki ifa
deleri Ulaştırma Bakanlığımız titizlikle ta
kip etmekte ve denizcilik sektöründeki 
hamleleri devamlı kılmaya gayret etmek
tedir. Bununla ilgili yeni liman ve rıhtım
ların, gerek kamuda, gerekse özel sektör
de yapılmasına da ayrıca özen gösteril
mektedir. 

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, el
bette ki, her sektörde olduğu gibi, bu sek
törde de titizlikle takip edilmekte ve öyle 
zannediyorum ki, önce bu sektördeki hiz-
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met kalitesini bilen ve su andaki hizme
tin kalitesinin farkına varan arkadaşları
mız bu mukayeseyi daha rahatlıkla yapa
bilecek durumdadırlar. 

. Ben şunu ifade edeyim ki, yolcu ge-
milerimizdeki hizmet kalitesi fevkalade 
yükselmiş, gerek yolculuk esnasında, ge
rekse yolculuk öncesi ve sonrasındaki hiz
metlerde büyük aşama kaydedilmiştir. 

1985 yılında 52 adet olan yolcu gemisi 
48'e düşmüştür; doğrudur. Osmanlı 
İmparatorluğundan kalma gemilerin teker 
teker devre dışına çıkanlması ve çok eski 
olan buharlı tiplerin de motorluya çevril
mesi programı çerçevesinde bu rakam şu 
anda düşmüş; ama, bu yılın sonuna doğ
ru teslim alınacak ve önümüzdeki yıl için
de bitirilecek,gemilerle, bu rakam 60 ci
varında olacaktır. 

Eskihisar - Topçular hattı, kısa yol
culuk süresi ve ekonomisi yönünden des
teklenmiş ve iki tarafta da limanların, is
kelelerin bitirilmesine gayret gösterilmiş
ti. Burada bir çökme hadisesi olmuş; ya
pılan tespitlerde, bunun projeden mi, yok
sa kullanım hatasından mı olduğu mese
lesinde mahkemenin karar vermesi bekle
nilmiş; ancak, bu arada da ihale edilerek, 
bu iskelenin bitirilmesi ve tekrar hizmete 
açılmasına karar verilmiştir. Şu anda in
şaat devam etmektedir; kısa zamanda hiz
mete girmesi beklenmektedir. 

Bu arada, Sayın Türkçakal, mealen 
şöyle bir ifadede bulundu, "Eğer İzmit 
Körfezindeki yolcu gemileri zararlı ise, bi
zim sosyal anlayışımız çerçevesinde bele
diyelerimiz bu hizmeti yapabilirler" 
dediler. 

Ben, Hükümet olarak, kendilerine te
şekkür ediyorum. Hangi belediye, hangi 
gemiyi almak istiyorsa, bu gemiyi dünya 
rayicinin yüzde 50 sinin altında da verme
ye hazırız. Lütfen, buyursunlar; alsınlar, 
çalıştırsınlar, kâr da etsinler; kendilerine 
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bu gemileri devretmeye hazırız efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Dİ-
TAŞ'a satın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
DİTAŞ'a satmıyoruz efendim, belediyelere 
satalım dedik; Sayın 'Türkçakal böyle 
istiyor. 

Sayın Ömer Türkçakal, deniz taşı
macılığında bazı yerlerde özel teşvik ted
birleri uygulandığından bahsettiler ve mi
sal olarak İstanbul'daki deniz otobüsleri
ni gösterdiler. İstanbul'daki deniz otobüs-
leriyle ilgili özel bir teşvik uygulaması ya
pılmamıştır. Bu iş, mevcut teşvikler için
de yürütülmüştür; ancak, orada dış kre
diye itibar edilmiştir. Yani, dış krediyle be
lediyenin bunları alabilmesine olumlu 
yaklaşılmıştır. Eğer bu bir teşvik addedi-
liyorsa, teşviktir, ama belediye bunu fai
ziyle beraber ödeyeceğinden dolayı, bura
da bir teşvik unsuru görmüyorum 
efendim. 

Körfezde vapur çalıştırma isteğini il
gili kuruma ileteceğiz ve eğer hakikaten 
ellerindeki imkânlar çerçevesinde Körfez
de -büyük zararlar yapmadan- hizmet et
mek mümkünse, bunu da sağlayacağız. 

Sayın Ömer Türkçakal'm, bizim bu 
halisane girişimimizi takdir edeceğini ümit 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'-
m, kamu yattrtrnlartntn ve yatının malt ithalinin 
durdurulmasının sebep ve sonuçlarına ilişkin gün
dem dışı konuşman ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Fbkdemirli'nin cevabı 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sa
yın İbrahim Demir'in, kamu yatırımları
nın ve yatırım malı ithalinin durdurulma-
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sının sebep ve sonuçları hakkında gündem 
dışı söz istemi vardır, kendilerine söz ve
receğim. 

Buyurun Sayın Demir. (DYP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; kamu yatırımlarıyla ilgili olarak 
gündem dışı söz almış ve bu vesileyle hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözleri
me başlamadan önce, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığımız, 7 Nisan tarihinde 
yayımladığı bir talimatla, bütçe uygula
malarına birtakım kriterler getirmiştir. Bu 
cümleden olarak, yeni yatırımların ihale 
edilmemesini; "akreditif açılmamasını ve 
devam eden projeler için ek ödenek sağ
lanmamasını bu talimata bağlamıştır. 

Bu talimat, genel ve katma bütçeli 
kuruluşlara, mahallî idarelere (Özel ida
re ve belediyeler olmak üzere), KİT'lere, 
fonlara ve bütçeden yardım alan bütün 
kuruluşlara muhataptır. Böylece, kamu 
kesiminin tamamı, yeni yatırımlarını sür
düremez ve yatırım malı ithal edemez, de
vam eden işleri de, ek kaynak sağlanma
yacağı için, sürdüremez duruma düşürül
müştür. 

Şimdi, böyle bir uygulamanın amad
emin ne olduğunu, talimatın kısa metnin
den çıkarmak da güçtür. Bu talimatın 
amacı, tasarruf sağlamak olabilir; ücret
lere yapılacak zamlar için kaynak sağla
mak olabilir, 26 Martta Anavatan İktida
rına oy vermeyen kamuoyunu cezalandır
mak olabilir ve 26 Martta seçilen muhalif 
belediyeleri cezalandırmak olabilir; fakat, 
amaç ne olursa olsun, bu uygulama fev
kalade zararlı, yanlış ve yasal olmayan bir
takım faktörleri içermektedir. 

Her şeyden önce, olaya, yetki açısın
dan baktığımızda, Maliye Bakanlığımızın, 
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bütün yatırımları durdurmayı mümkün 
kılacak böyle bir yetkisi yoktur. Sayın Ba
kan, altına imza koyduğu talimatnamede, 
bu yetkiyi, bütçe kanununun 4 üncü mad
desine dayandırmıştır. Ancak, bütçe kanu
nunun 4 üncü maddesi gayet açık ve se
çik olarak ortadadır ve bu madde, Mali
ye Bakanına böyle bir yetkiyi kesinlikle 
vermez. 

Sayın üyeler, şimdi burada bu yetki 
konusunun teferruatına girip, irdeleyecek 
durumda değilim; ama, Sayın Bakan, ha
ricen eğer bir imkân verirler ve bizi din
lemek lütfunda bulunurlarsa, bu konuda 
kendilerini ikna edebileceğime eminim. 
Kaldı ki, buna da lüzum yoktur. Eğer, Sa
yın Bakan, bu konuda kendi bakanlığının 
hukukçularını lütfedip dinlerlerse, -ki Ma
liye Bakanlığında bu konuları çok iyi bi
len hukukçular vardır- onlar, burada bir 
yetki boşluğu olduğunu kendilerine kolay
lıkla izah ederler. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bu talimat kamuoyuna bir "Tasarruf 
genelgesi" olarak takdim edilmiştir ve ta
limatın ikinci fıkrasında, bu konuda, "Ül
kemizin genel ekonomik durumu dikkate 
alınarak bu düzenlemeye gidildiği" beyan 
edilmektedir. 

Biz, dört ay gibi kısa bir süre önce 
ülkenin genel ekonomik durumunu dik
kate alarak, 1989 yılı konsolide devlet büt
çesini hazırlamadık mı? Acaba, dört ay
dan bu yana, ülkenin genel ekonomik du
rumunda ne gibi değişiklikler oldu da, 
şimdi bütün yatırımlar ve yatırım malı it
halatı, böylesine, bıçakla kesilir gibi, ani 
bir kararla durdurulmak istenmektedir? 
Bunları anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılı büt
çesi, zaten bir tasarruf bütçesi olarak ha
zırlanmıştı ve Sayın Maliye Bakanı, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurul 
önünde, "Bu bütçenin azamî tasarruf 
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anlayışı içinde hazırlandığını" ısrarla, de-
faatle ifade etmişlerdi. 

Hakikaten, genel kriterleri uygulaya
rak değerlendirdiğimizde, 1989 yılı bütçesi 
bir tasarruf bütçesi değil, aslında bir ida
me bütçesidir. Bu bütçede, tasarruf edile
bilecek bütün yatırımlardan zaten tasar^ 
ruf edilmiştir ve bütçeye giren yeni yatı
rımlar, ekonominin çarklarının dönebil-
mesi, kamu kurum ve kuruluşlarının ya
sal görevlerini yerine getirebilmesi için 
vazgeçilmez nitelikte olan yatırımlardır, 
Hal böyleyken, siz şimdi bir de bu yeni 
yatırımları durdurmak suretiyle, zaten bit
kisel hayata girmiş olan millî ekonominin 
beslenme borularını da tıkamış oluyorsu
nuz ve böylece, tasarruf etmek amacınız 
olsa bile, tasarruf edeceğiniz, tasarruf et
meyi beklediğiniz miktarın çok daha faz
lasıyla millî ekonomiyi birtakım zararla
ra sokmuş olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulamay
la, birçok kamu kuruluşu, hizmetlerini 
durdurmuştur.. Bugün, birçok yatırımcı 
kamu kuruluşunun makine parkları bek
lemededir, personeli boş oturmaktadır. 
Hizmet bekleyen vatandaş devlet dairele
rine gittiğinde, "Bu sene yatırım yok, tah
sisat yok, hizmet veremiyoruz" cevapla
rıyla karşılaşmaktadır. Kış şartlarında bo
zulan köy yolları dahi, bu sebeplerle ona-
rılamamaktadır, yıkılan köprüler kullanı
lır hale getirilememektedir. Kaldı ki, bu 
talimat, eğitim ve sağlık yatırımları gibi 
vazgeçilemez karakteri olan birtakım ya
tırımları da ihtiva etmektedir değerli ar
kadaşlarım. 

Bu uygulama, aynı şekilde, özel sek
törü de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çünkü, bu talimatın muhatabı olan bir
çok kamu iktisadî kuruluşu, özel sektöre 
hizmet veren, yarı mamul veya hammad
de niteliğinde mal veren kuruluşlardır. 
Şimdi siz burada, özel sektöre hizmet ve

ren bu kuruluşların elini kolunu bağla
makla, özel sektörü de -üretim gücünü 
düşürerek- cezalandırmış oluyorsunuz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu uygula
manın asıl amacı, sözlerimin başında da 
ifade ettiğim gibi, 26 Marttaki demokra
tik tavn sebebiyle Türk seçmenini ve mu
halif partilerden aday olup kazanan bele
diye başkanlarını cezalandırmaktır. Sayın 
Başbakan, seçimlerden önce radyodan, te
levizyondan yaptığı konuşmalarla, Türk 
Milletine meydan okumuştur, seçimlerden 
sonra da, "Belediyelerin yükünden kur
tulduğunu, belediyelerin taleplerini 
karşılamayacaklarını" açık açık söyleyebil
miştir. Bu talimat, seçimlerden hemen 
sonra (7 Nisanda) alelacele, yanlış birta
kım esaslarla düzenlenmiş ve yayımlan
mıştır; fakat, bu yapılırken, sanıyorum, 
Türkiye'de bu tür, kamuoyuna muhatap, 
kamuoyunu, seçmeni cezalandırmayı 
amaçlayan uygulamaların her zaman kö
tü sonuç verdiğini, Türk toplumunda bu 
silahların geriye teptiğini ve kullanana za
rarlı olduğunu unutmamak lazımdır. 

Ayrıca, burada seçmeni ve muhalif 
belediye başkanlarını cezalandırmaya ça
lışan İktidar bir çelişkiye de düşmektedir; 
kendisine oy veren insanları da, kendi par
tisinden kazanan belediye başkanlarını da 
bu surede cezalandırmakla, eminim ki on
ları da karşısına almış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ta
limata göre, idareler, zorunlu ve acil gör
dükleri projeler için yeniden izin almak 
suretiyle bu işleri yerine getirme imkânı
na sahiptirler güya. Şimdi, Türkiye'de 
devlet mekanizmalarını, Türkiye'de bü
rokratik mekanizmaları bilen bir kişi, sa
nıyorum böyle bir şeyi öngörmemeliydi; 
çünkü bu düzenlemeye göre, Şavşat Bele
diye Başkanı, bir arozözün yedek parça
sını değiştirmek için Ankara'ya yazı yaza
cak, oradan gelecek cevaba göre ihaleye 
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çıkıp o yedek parçayı alabilecek... Böyle 
mantık olmaz arkadaşlar. Aynı şekilde, ül
kenin uzak bir köşesindeki bir şantiyede 
ihtiyaç duyulan herhangi bir mal veya hiz
met Ankara'ya yazılacak, cevap beklene
cek, alman cevap olumlu ise ihaleye çıkı-
labilecek veyahut da akreditif açılıp itha
lat yapılabilecek... Bu, Türkiye'nin şart
larında ve hele bürokrasiyle mücadele et
meyi slogan haline getirmiş bir Hükümet 
tarafından olmamalıydı, gerçekleştirilme-
meliydi. 

Değerli arkadaşlarım, neresinden ba? 
kılırsa bakılsın, kamuoyuna tasarruf genel
gesi olarak takdim edilen bu uygulama, 
fevkalade yanlıştır, ülke ekonomisi açısın
dan zararlıdır, hizmet bekleyen yergi mü
kellefi vatandaşlarımız için zararlıdır, ye
ni seçilen ve hizmet şevkiyle göreve baş
layan belediye başkanları açısından zararlı 
ve mahzurludur. O bakımdan, bu genel
genin derhal yeniden değerlendirilip geri 
alınması zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
doldu, bitiriniz lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) -
Sözlerimin sonuna geldim Sayın Başkan, 
bağlıyorum. 

O bakımdan, biz, Sayın Maliye Ba
kanlığımızın ve Hükümetimizin bu konu
yu dikkate alacağından emin olarak, Yü
ce Meclise Saygılar sunarız. 

Sağolun, teşekkür ederim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Hükümet adına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Pakdemirli; buyurun 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın De

mir'in, 7.4.1989 tarih ve 9 numaralı, Ya
tırımlara İlişkin Bütçe Uygulama Talimatı 
hakkında yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmaya cevap vermek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum; sözlerime baş
lamadan önce, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Öncelikle, böyle bir bütçe uygulama 
talimatı ilk defa yayımlanıyor değil, istis
nasız her yıl yayımlanan bir genelgedir; 
ancak, bu yıl, Maliye ve Gümrük Bakan
lığına 31 Martta gelmem hasebiyle, me
seleleri daha yakından görmek ve incele
yebilmek için, erken çıkarmış bulunuyo
ruz; yani, her yıl normal olarak uygula
nan bir prosedürü, biraz öne almış bulu
nuyoruz. Bunda da ana gaye, harcamalar
da tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve 
etkili bir bütçe politikası yürütmek ve ni
hayet enflasyonu makul seviyelere indir
mek olmuştur. 

Söylemek istediğim ikinci husus, Sa
yın Demir'in, bütçe kanununun 4 üncü 
maddesinin böyle bir yetki vermediğiyle 
ilgili sözlerine ilişkindir. Bütçe kanununun 
4 üncü maddesini olduğu gibi size okumak 
istiyorum : "Harcamalarda tasarrufu sağ
lamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe 
politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin 
dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, 
gerekli önlemleri almaya, standartları tes
pite ve sınırlamaları koymaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkili kılınmıştır" Do
layısıyla, bu, bir yetki tecavüzü değildir, 
zamanından biraz önce yayımlanmış bir 
talimattır. 

Bu genelgede gerek cari ve gerekse 
yatırım harcamaları yönünden talimatlar 
ve metotlar öncelikle yer almaktadır; cari 
harcamalarda tasarruf tedbirlerini destek
leyerek bütçenin sektörler arasındaki da
ğılımı dengelenmektedir. Yatırımlar yö
nünden de; mevcut, yürüyen yatırımlar, 
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hiçbirisi durmadan ve her birine ayrılmış 
olan ödeneklerin tümü aşılmamak kaydıy
la serbesttir, ancak, yeni ihale edilecek, hiç 
başlanmamış ve şu ana kadar da masraf 
edilmemiş olan projelerde, tekrar, Devlet 
Planlama Teşkilatının onayını almak kay
dıyla bu ihalelere müsaade edileceği tali
matı yer almaktadır. Dolayısıyla, herhangi 
bir engelleme yoktur. Ondan çok daha ra
hat ve larj olan durumu da şudur : 

Bu uygulama talimatı, hiçbir şekilde, 
mahallî idareleri bağlamamaktadır ve ma
hallî idarelere gönderilmemiştir. \ani, Şav
şat Belediye Başkanı bir yatırım düşün
müşse, kendi imkânları ve devletten gelen 
vergi paylarını düşünerek bu yatırımları
nı yapar; herhangi bir şekilde izin alma
ya mecbur kılınmamıştır. Zaten -altını 
çiziyorum- bütçe, sadece ve sadece genel 
ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadî te
şebbüsleri ve bütçeden transfer alan ku
ruluşlarla ilgilidir, belediyeleri bağlama
maktadır. Dolayısıyla, Sayın Demir bele
diyelerle ilgili söylediklerini herhalde geri 
alıyordun 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Kamuoyunda yanlış anlaşılmış. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Belediyelerle ilgili bir yanlış anlaşılma var
sa düzeltiyorum. Özel idareler ve beledi
yelerle ilgili herhangi bir kısıtlama getir
memiştir; bütçe talimatı uygulaması sade
ce ve sadece genel ve katma bütçeli idare
lere aittir. Dediğimiz gibi, yatırımlar dur
durulmamış... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Açıklık getirin; herkes yanlış anlıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Efendim, yanlış anlaşılması mümkün de
ğil; çünkü, bu uygulama talimatı, her say
manlığa ayn ayn gider; almamış olan say

man da bu talimattan hem haberdar ol
maz, hem de uygulamasına giremez. 
Onun için, zahmet buyurmayın, bu yazı 
tek tek saymanlıklara gitmiş olduğu için, 
belediyelere de şu anda ulaşmadığına gö
re, belediyelerin böyle bir uygulama ile 
alakalan yoktur, bunlar kendilerinin istis
na olduklarını bilmektedirler; ama, ben 
buradaki konuşmalarımın da basın yoluy
la tekrar belediyelere ve özel idarelere du
yurulmasını temin edeceğim efendim. 

Bu uygulama ile, kısa vadede üreti
me geçecek yatırımların tamamlanması
na öncelik ve ivedilik sağlayacağız. Niha
yet, Devlet Planlama Teşkilatınca revize 
edilen projelerin -yeni de olsa- ihaleleri ya
pılacaktır. Bununla -başlangıçta dediğim 
gibi- bir tasarruf amaçlanmıştır; çünkü, 
kamunun toplam yatırımları 18 trilyondur. 
Gerek cari, gerekse yatırım harcamaların
dan tasarruf yapılacaktır, ama ben sade
ce yatınm harcamalarından bahsediyo
rum. Yatırım harcamalarında yüzde 5 ta
sarruf edersek, 900 milyar eder. Bu da kü
çümsenmeyecek bir rakamdır. 

Onun için, vakit gelmeden, (Eylül ayı 
beklenmeden) benim de yeni atanmış ol
mam hasebiyle erken yayımlanmış bir ta
limattır ve burada da kanunlara aykırı bir 
durum yoktur. Yürümekte olan projelerin 
daha iyi uygulanmasını ve süratle bitiril
mesini sağlayacağına ve gereksiz harcama
ları önleyeceğine inandığım için, bu tali
matı geri almayacağımı ve kuruluşlardan 
buna uyulmasını hasseten rica edeceğimi 
bildirir, hepinize saygılar sunarım efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. — Ankara Mületveküi Göksel Kalaya-
oğlu'rmn, Fransa Cumhurbaşkanı Müterrand'tn 
esinin memleketimizi ziyaretlerine ilişkin gündem 
dışı konuşması 
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BAŞKAN — Son gündem dışı söz is
temi, Ankara Milletvekili Sayın Göksel 
Kalaycıoğlu'na ait; Bayan Mitterrand'ın 
ziyareti hakkında. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; bir konuda kişisel görüşlerimi ifade 
etmek üzere huzurunuzda bulunmakta
yım. Genel Kurula en derin saygılarımı 
sunarım. 

Geçtiğimiz günlerde memleketimizi 
ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanının 
Sayın Eşleri, bizlerin ve kamuoyunun epey 
ilgisini ve tepkisini çektiler. Kendileri Sa
yın Fransa Cumhurbaşkanının Eşleri ol-
masaydılar ve herhangi bir kuruluşun baş
kanı olarak memleketimize gelseydiler, 
böyle bir ilgiye mazhar olmaları mümkün 
olamazdı. Kendileri resmî sıfatlan olma
dığını ne kadar iddia etseler de, gerçekle
ri saklamak mümkün olmuyor. 

"Özel bir gezinin sınırlarını 
aşmadığı" kendilerince ifade edilen bu zi
yaret sırasında, Türkiye'de görevli Sayın 
Fransız Büyükelçisinin ve Eşlerinin her 
gittikleri yerde Sayın Bayan Mitterrand'a 
refakat etmiş olmaları keyfiyetini, proto
kol veya nezaket icabı mazeretinin arka
sına ne kadar saklayabileceklerini sizlerin 
takdirlerine arz ediyorum. 

Sayın Bayan Mitterrand'ın, Irak'tan 
sığınanların bulundukları mahalleri geze
rek, onlara ne gibi maddî ve manevî yar
dımın kendi ülkeleri tarafından yapılabi
leceğini tespit zımnında burada samimi
yetle bulunduklarına inanmak isterdik. 
Nitekim, kendileri yurdumuza ilk geldik
lerinde de, Fransa'nın, bu sığınanlara yar
dım konusunda yabancı ülkelere örnek 
olacaklarını düşünerek bayağı memnun 
olmuştuk; çünkü, insan hakları veya in

sanî konuların şampiyonluğunu yapan 
birçok, bellibaşlı ülke, bu sığınanlara mad
dî yardımı konuşmak veya onların bir kıs
mını kendi ülkelerine kabul konusunda 
inanılmaz derecede çifte standart örneği 
sergileyerek ilgisiz kalmış ve ortadan âdeta 
kaybolmuşlardır. Ortadan kaybolmayı bı
rakınız, bazıları, geçen Avrupa Konseyi 
toplantısında, "Bu sığınanlara iyi 
bakamıyorsunuz" veya "Yerde 
yatırıyorsunuz" gibi iddialarla Türkiye'
nin bu asil davranışını tenkit edecek ka
dar ileriye gitmişlerdir. Bu sırada, bu ka
dar haksızlığa tahammül edemeyen bir İn
giliz milletvekili, bir konuşma yapmış ve 
bu sığman Iraklılar konusunda, kendi 
memleketi dahil, herhangi bir yardımda 
bulunmayan bir memleketin Türkiye'yi 
tenkitte söz sahibi olamayacağını, uzun bir 
konuşmayla vurgulamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti, 
tarih boyunca, ezilen bütün milletlerin ya
nında olmuş; bunlara, din, dil ve ırk ayı
rımı gözetmeden yardım etmiş, kucağını 
açmıştır. Bunların en önemlileri olarak, 
beşyüz sene evvel Engizisyondan kaçan
ları ve çok yakın tarihte ikinci Dünya Sa
vaşı sırasında Nazi baskısından kaçanları 
sayabiliriz. Irak'tan yurdumuza gelenle
re de, üstün hasletlerimizden olan insanî 
duygularla, başka türlü muamele etmemiz 
bizden beklenemezdi. 

Değerli milletvekilleri, bizler bekler
dik ki, insan haklarından, insanlıktan baş
ka şey konuşmayanlar, başkalarına bu ko
nuda ders vermeye çalışanlar, Irak'tan 
yurdumuza sığınan bu insanlara, insan
lıkları ile mütenasip olarak ve buzlar ara
sında kalmış iki balinaya dünya televizyon
larında verilen yer kadar yer versinler 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) bu balinalann kurtarılması için sarf 
edilen milyohlarca dolar kadar para sarf 
etsinler. 
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Değerli milletvekilleri, gördüğünüz 
gibi, böyle bir şey olmadı. Çok üzülerek 
belirtmeliyim ki, Sayın Bayan Mitter-
rand'ın zahirî ziyaret sebebi, bu sığınan
lara yardım gibi görünmekte ise de, ba
sından algıladığımız kadarıyla, kendileriy
le yapılan görüşmelerde, kendileri tarafın
dan serd edilen önyargılı iddialarda ve 
davranışlarında, Türkiye'de bazı konula
rın gündeme getirilmesi gayretlerini sez
miş bulunuyoruz. 

Bu gayretlerin, uluslararası alanda 
Türkiye'nin imajını karalamaya, saygın
lığına gölge düşürmeye, Avrupa topluluk
larına katılmasını engellemeye ve hatta 
Batı ile olan ilişkilerini zedelemeye ve ni
hayet Türkiye'yi bölmeye matuf kasıtlı ha
reketlerin bir uzantısı olduğunu akla ge
tirmemek mümkün değildir. 

Şunu gayet açık olarak belirtmek ge
rekir ki, bunlar hiçbir şekilde kabul edi
lebilecek davranışlar değildir. 

Şunun iyice bilinmesi lazımdır ki, 
Anadolu insanı, etnik kökeni, kültürü, ül
küsü, dini ile bir bütün teşkil etmektedir. 
Türkler Anadolu'ya yedi ve sekizinci asır
lardan itibaren ve esas itibariyle onbirin-
ci asırda gelmişlerdir. O zamanlardan be
ri, Anadolu, devamlı olarak Türk kültü
rü ve yönetimi altında olmuştur. Bugün
kü Anadolu kültürü, geçmiş medeniyet ve 
kültürlerin üzerine kurulmuş ortak bir 
kültürdür.'Bu kültür ortaklığını müzikte, 
halk sanatlarında, geleneklerde ve hatta 
mutfakta görmek mümkündür. 

Milletimizin, tarihten gelen bu ortak 
özelleklerinin yanı sıra, bugün tam bir ül
kü birliği içinde olduğu da bir vakıadır. 
Gerçekten de, millî mücadelenin ilk önce 
Doğu Anadolu'da başlamış olması, bu yö
re halkımızın İstiklal Harbimizin siyasî ve 
askerî bütün aşamalarına aktif olarak ka
tılmış olması, bunun kanıtıdır. 

Esasen, Lozan Antlaşması sadece 
gayri müslim azınlıklardan söz etmekte 

olup, başka bir gruba atıfta bulunma
maktadır. 

Türk Anayasası ve yasaları önünde, 
halkımız, din, dil, inanç ve ırk ayırımı gö
zetilmeksizin, eşittir. Ülkemizde, hiç kim
seye karşı siyasî ayırım yapılmamaktadır. 
Türkiye, bütün Türk Milletince yönetil
mektedir. Vatanımızın her yöresinde ya
şayan vatandaşlarımız da, parlamentoda 
ve hükümetlerde yer alarak, bütün Türk 
Milleti ile birlikte ülkesinin kaderini pay
laşmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde za
man zaman ortaya çıkan terörist eylem
ler birkaç yüz kişinin işidir, bütün yöre 
halkına mal edilemez. Yöre halkımız, ba-
zan kadın ve çocukların katledilmesi pa
hasına, bu terörist gruplar ile işbirliğini 
kesinlikle reddetmektedir. Bu da, milleti
mizin tam bir ülkü birliği içinde olduğu
nun başka bir kanıtıdır. 

Terörist eylemlerin amacının, bazı dış 
mihrakların tahrikleriyle Türkiye'yi par
çalamak olduğu aşikârdır. 

Doğu Anadolu Bölgesiyle diğer böl
gelerimiz arasında ekonomik ve sosyal kal
kınma açısından farklılık olduğu bir ger
çektir. Bu durum, bölgenin çok güç coğ
rafî yapısıyla, iklim koşullarından kaynak
lanmaktadır. Sırf bu nedenledir ki, Doğu 
Anadolu Bölgemiz asırlar boyunca ihma
le uğramıştır. Bölgenin sorunlarına ciddî 
biçimde eğilinmesi, Cumhuriyet döne
minde, özellikle parlamenter demokratik 
döneme geçtikten sonra olmuştur. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Cumhuriyet Hükümetimizin gerçekleştir
mekte olduğu en büyük proje olup, Doğu 
Anadolu halkının kaderini tamamen de
ğiştirecek önemdedir. Bu'durum, doğuda 

-yaşayan vatandaşlarımıza karşı ekonomik 
bir diskriminasyon yapılması şöyle dur
sun, devletin özel ihtimamını haiz olduk
larının bir kanıtıdır. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi burada, 
insan hakları şampiyonluğu yapan Bayan 
Mitterrand'a bazı gerçekleri hatırlatmakta 
fayda var kanaatindeyim. Sayın Bayan 
Mitterrand, bir müfettiş edasıyla elini ko
lunu sallayarak Türkiye'ye geldiler, iste
dikleri yerleri gezdiler, gördüler ve gitti
ler. Demek ki, burada hürriyet, demokrasi 
ve insan hakları mevcut ki, gelebildiler ve 
istediklerini rahatlıkla görebildiler. 

Soruyorum kendilerine : Acaba, bu
gün, sosyalist Bulgaristan'da ve Batı Trak
ya'da zulüm gören Türk soydaşlarımızı da 
aynı rahatlıkla ziyaret edebilirler mi? Hiç 
zannetmiyorum... İsterlerse bir denesinler. 

Değerli milletvekilleri, aynca, Türk 
vatandaşlarının halen Fransa'ya ancak vi
ze ile girebildikleri ve Türk milletvekille
rinin bile daha iki üç ay evveline kadar bu 
memlekete vize ile gidebildikleri düşünü
lürse, bunun manası daha iyi anlaşılır ka
naatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bayan 
Mitterrand, her şeyden evvel kendi vicda
nında şu sorulara cevap vermelidir : 

Romanya'daki halkın yer değiştirme
sine ve bazı köylerin yıkılmasına, büyük
elçisini Fransa'ya çağıracak kadar tepki 
gösteren Fransa, Bulgaristan'daki 1,5 mil
yon Türk'ün asimilasyonu, deportasyonu 
karşısında ne tepki göstermiştir? 

Sayın Mitterrand'm, Bulgaristan'ı zi
yaret ettiklerinde, bu insan hakları ihlali
ni Bulgar makamlarının dikkatine getir
memiş olmaları konusunda ne düşünmek
tedirler? 

Öte yandan, Türkiye'nin resmî dili 
Türkçedir. Acaba, resmî dilin dışında bir 
uygulama Fransa'da var mıdır? 

Acaba, Irak'tan kaçarak ülkemize sı
ğınan ve geçici yerleşim ve bakımları ba
kımından Türkiye'nin malî gücünü zor
layan Iraklılar için Türk Hükümetince ya
pılan yardım çağrısına Fransız Hüküme

tinin cevabı ve katkısı ne olmuştur? Bu ye
terli midir? 

Korsika, Yeni Kaledonya ve Bask 
halklarının durumları konusunda Fransa 
Hükümetinin davranışı nasıl izah edil
mektedir? 

Lübnan'da Hıristiyanların himayesi
ni üstlenmiş olan Fransa, Hıristiyanlan, 
ağırlıklarıyla mütenasip olmayan talepler
de bulunmaya sevk ederek, bölgemizde bu 
ihtilafın uzamasına yol açmıyor mu? 

İşte, sayın milletvekilleri, bazı karan
lık niyetli kimselerin etkisinde kalarak ha
kikatlerden uzaklaşan ve Türkiye'nin, sı
ğman Iraklılara kendi imkânlarını zorla
yarak yaptığı milyonlarca dolar yardımı 
görmezlikten gelen ve gene Türkiye'nin 
sırtından şefkat meleği kisvesine bürünen
lerin hakikî niyet ve çehrelerini ortaya çı
karmak için, daima müteyakkız ve karar
lı olmak mecburiyetindeyiz. 

Bu zor günlerde, birliğimizi, beraber
liğimizi muhafaza ederek, Türkiye üzerin
de hesaplar içerisinde olan bazı dış mih
rakların bu hesaplarını, eskiden olduğu gi
bi, gene bozacağımızı ve bundan da hiç 
kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini 
burada bilhassa belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, şu atasözünü 
hiçbir zaman unutmamalıyız : "Bize, biz
den gelir, eğer imdat lazımsa." 

En derin saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —r Teşekkür ederim Sayın 
Kalayctoğlu. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun 
ve 23 arkadaşvan, Tokat Hayvanat Bahçesinin ka-
pattlmasmm nedenleri ile sonuçlarım ve olayın so
rumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 
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BAŞKAN — Gündemin, "Sunuş
lar" kısmında, bir Meclis araştırması 
önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tokat İlinde, Yeşilırmak Nehri kena
rında ikibin dönüme yakın yeşil alan içe
risinde, lunapark bitişiğinde yer alan, hal
icin mesire yeri haline gelen ve özellikle ço
cukların hayvanları tanımaları ve boş za
manlan nı değerlendirmeleri açısından ya
rarlı olan, içerisinde yaklaşık 28 türde 
400 'e yakın hayvan bulunan Tokat Hay
vanat Bahçesi; 26 Mart 1989 tarihinde ya
pılan mahallî seçimlerde Belediye Başkan
lığına seçilen İsmet Saraçoğlu tarafından 
kapatılmış ve hayvanların bir kısmı satıl
mış, bir kısmı da katledilmiştir. 

26 Mart 1989 mahallî seçimlerinin 
propaganda konuşmalarında "Hayvan 
pazarı olmayan yerde hayvanat bahçesi ol
maz, seçilirsem ilk işim orayı dağıtmak" 
şeklinde konuşmalar yapan ve neticede 
Tokat Belediye Başkanlığına seçilen İsmet 
Saraçoğlu'nun, belediyeye fazla bir külfeti 
olmayan bu hayvanat bahçesini kapatma
sının asıl nedeni anlaşılamamıştır. 

Kapatılmasından önce, Tokat Hayva
nat Bahçesinde 3 adet deve, 3 adet kurt, 
4 adet tilki, 5 adet sansar, 1 adet ayı, 1 adet 
şahin, 1 adet atmaca, 2 adet baykuş, 
4 adet Tokat kartalı, 1 adet köpek, 1 adet 
domuz, 1 adet eşek, 2 adet dağ keçisi, 1 
adet dört boynuzlu koyun, 2 adet ceylan, 
10 adet güvercin, 10 adet keklik, 10 adet 
bıldırcın, 2 adet ligorin tavuk, 2 adet li-
gorin horoz, 3 adet Tokat tavuğu, 10 adet 
Çin tavuğu, 1 adet tavus kuşu, 150 adet 
tavşan, 40 adet yeşilbaş ördek, 110 adet İs
tanbul ördeği, 2 adet kuğu başlı ördek ve 
1 adet Amerikan hindisi bulunduğu tah
min edilmektedir. Hayvanat bahçesinin 
kapatılmasından sonra bu hayvanlardan 
hangilerinin satıldığı, hangilerinin öldü

rüldüğü de belli değildir. Kaldıki, hayvan
lardan bir kısmının Belediye Temizlik İş
leri Müdürüne bırakıldığı da iddia edil
mektedir. 

Açıklanan nedenlerle; gerek yörede, 
gerekse ülkemizde büyük tepki gören ve 
üzüntüye neden olan bu olayın nedenleri 
ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Talat Zengin 
Malatya 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Abdullah Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Kerem Güneş 
Kars 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 
Ahmet Avcı 

Uşak 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 
Mustafa Dinek 

Konya 
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Şadan Tuzcu 
Rize 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Mustafa Hilmi Özen 
İstanbul 

ibrahim Cebi 
Trabzon 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 
Sait Ekinci 

Burdur 
Şakir Şeker 

Sivas 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İnşallah, bir gün de insan haklarına saygı 
gösterirler. 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngörü şme, sı
rasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
(6/391) numaralı sözlü samsunu geri aldığtna iliş
kin önergesi (4/65) 

BAŞKAN — Sözlü soruların geri ve
rilmesine dair önergeler vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 303 üncü sırasında yer alan (6/391) 
esas numaralı sözlü soruma yazılı cevap 
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, ben öyle bir şey vermedim ki; 
kim vermiş onu? 

BAŞKAN — Efendim, kendi imza
nız var. Gündemde var ve zatıâlinizin de 
imzası var Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Han
gi soru olduğunu hatırlayamadım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

2. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
w, (6/455) numaralı sözlü sorusunu geri aldığt
na ilifkin önergesi (4/66) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 375 inci sırasında yer alan (6/455) esas 
numaralı sözlü soruma yazılı cevap aldı
ğımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türk - Belçika Dostluk Grubu kurulmasına ve eki 
kurucular kurulu listesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/833) 

BAŞKAN — Türk - Belçika Dostluk 
Grubu kurulmasına dair, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup, onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - Belçika Dostluk 
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Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun istemi, Hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alındıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 3 Mayıs 1989 tarih ve 
36 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca adı geçen 
Dostluk Grubunun kurulması uygun mü
talaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönet
meliğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
1. Dostluk grubunun adı : Türk-

Belçika 
Kurucular Kurulu Başkanı : Alpas

lan Pehlivanlı (Ankara) 
Üyeler : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Avni Akkan (Trabzon) 
Ünal Akkaya (Çorum) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Sabri Araş (Kars) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Abdullah Bâştürk (İstanbul) 
Mehmet Can (Adana) 

Mustafa Çakır (Giresun) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Tufan Doğu (Muğla) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
A. Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Musa Gökbel (Muğla) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Abdurrahman Karaman (Adıyaman) 
N. Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
L. Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Ö. Faruk Macun (Zonguldak) 
Öner Miski (Hatay) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Mustafa Sarı gül (İstanbul) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Kenan Sönmez (İstanbul) 
Cemal Şahin (Çorum) 
M. Rüştü Taşar (Ankara) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Sudi Türel (İstanbul) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
M. Rıfkı Yaylalı (Erzurum) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 

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

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Ftk-
rastntn Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İla

ve Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği 
tim Komisyonu raporu (2/97) (S. Sayısı : 228) 
0) 
(1) 228S. SaydıBasmayazı 27.4.1989 tarihli 
84 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN s— Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
27.5.1988 tarihli 3455 sayılı Kanunla De
ğişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tek
lifinin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Efendim, bundan önceki konuşma
larda, 1 inci madde üzerinde verilen, Erol 
Zeytinoğlu ve arkadaşlarının önergesinin 
oylamasında kalınmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza su
nacağım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, nisap olmadı
ğı için dün oylama yapılamadı. Bu öner
ge okunduğu zaman, Mecliste bu önerge
nin kabul veya reddine ilişkin çoğunluk 
yoktu. Bugün burada bulunan birçok ar
kadaşımız, önergenin mahiyetini bilmiyor
lar. Bu önergeyle, üniversitelerimiz ile. 
yükseköğrenim kurumlarının kadro dağı
tımı askıya almıyor; kadro olmaksızın üni
versitelerde, asistan, doktor, doçent ve pro
fesör istihdamı getiriliyor. Bugün, Parla
mentonun bile 450 kadrosu vardır. 

Önergeyi tekrar okutmanızı is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan, 
önerge, geçen birleşimde muamele gör
müş ve oylamasında kalınmıştır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, görüşme açamazsınız yal
nız oylama yapabilirsiniz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Bilmiyoruz ki, önergenin ne 
olduğunu. 

BAŞKAN — Arkadaşlar malumat 

sahibi olsun diye, önergeyi bir daha oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 228 sıra sayılı 
Kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşa-

- ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

ve arkadaşları 

Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 60 
inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — a) Bir süre öğretim 
üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna veya milletvekilliğine seçilenler, 
bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba 
katılmak ve buna göre aylık dereceleri 
yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarına 
kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak 
şartıyla emekli olsalar bil başvurmalan ha
linde bu Kanun hükümlerine göre kazan
ma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıy
la, emekli olsalar bile başvurmaları halin
de bu Kanun hükümlerine göre ayrıldık
ları yükseköğretim kurumundaki eski gö
revlerine veya diğer yükseköğretim ku
rumlarından birine kadro şartı aranmak
sızın dönerler. 

b) Yükseköğretim kurumlarından, 
mahkeme veya disiplin kararları ile çıka
rılanlar hariç olmak üzere herhangi bir ne
denle kendi isteği ile ayrılan öğretim ele
manları başvuruları üzerine bu kanun hü
kümleri çerçevesinde kadro şartı aranmak
sızın Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile 
tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurum
larına dönebilirler. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tek
rar gözden geçireceğiz, bir dakika mü
saadenizi rica ediyorum. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"YÖK" ibaresini çıkarın, oy verelim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
"YÖK" kelimesini çıkarın, oy verelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin 
malumat sahibi olmaları bakımından 
önerge tekrar okutulmuştur. Şimdi, oyla
maya geçeceğim. 

1 inci madde üzerinde, Sayın Erol 
Zeytinoğlu ve arkadaşlarının önergesini 
dinlediniz. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, bir dakika... 

BAŞKAN 
veremem. 

Efendim, bu sırada söz 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı bulunmadığı için 

ertelenmişti; şimdi de karar yetersayısının 
aranması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, eğer sizin iti
razınız varsa, sayarım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim 
itirazım var. Doğal olarak, yetersayının 
aranması lazım. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Karar yetersayısı aransın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Karar yetersayısını arıyorum. 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.14 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 16.28 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 86 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla 
değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İla
ve Edilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228) 
(Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 

müzakerelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

1 inci madde üzerine verilen, Erol 
Zeytinoğlu ve arkadaşlarının önergesinin 
oylanmasında kalmıştık. 

Bu önergeyi tekrar oylarınıza su
nuyorum. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, 1 inci maddenin görüşmeleri tamam
lanmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin 
muamelesini tamamlamak mecburiye
tindeyim. 

Efendim, karar yetersayısı arayaca
ğım, lütfen ellerinizi kaldırın. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efen-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, 
çifte vergilendirmenin önlenmesi için Federal Alman
ya Hükümetiyle yapılan anlaşmaya ilişkin Başba
kandan sorusu ve Dışişleri Bakam A. Mesut Yû-
maz'm yazılı cevabı (7/591) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sçrumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli . 

Çifte vergilendirmenin önlenmesi 
için Federal Almanya Hükümeti ile yapı
lan anlaşma Türkiye Büyük Millet Mec
lisince onaylanmış ve 9.7.1986 günlü ve 
19159 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 
olduğu halde, aynı anlaşma hâlâ Federal 
Almanya Hükümetince onanmamış ve 
bunun sonucunda yurt dışında bulunan 
milyonlarca işçimiz orada tam mükellef 
kabul edilmek suretiyle Türkiye'de elde et
tikleri tüm kira, banka faizi, hisse senedi 
kâr payı v.s. gelirleri ve iratları Türkiye'
de alınan vergiler dışında ikinci bir vergi
lendirme yoluna gidilmektedir. Bu 
nedenle; 

1. Anılan anlaşma neden hâlâ Fede
ral Alman Parlamentosunca onaylanma
mıştır? Anlaşmanın onaylanmasını gecik
tiren nedenler Hükümetinizce bilinmek
te midir? Bilinmekte ise bu nedenler ne

dim, karar yetersayısı yine yoktur. 

Divanda, ertelense de karar yetersa
yısı bulunamayacağı kanaati hâsıl olduğu 
için, gündemdeki diğer kanun tasarı, tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 
4 Mayıs 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

den bir an önce süratle uzlaşma sağlan
mak suretiyle giderilememektedir? 

2. Bu anlaşmanın Federal Alman 
Parlamentosunca bir an önce onaylanması 
için Hükümetinizce ne gibi çabalar sar-
fedilmiştir? 

3. Yurt dışında çalışan ve büyük ek
seriyeti işçi teşkil eden yurttaşlarımızın ka
zançları üzerinden Alman Hükümetince 
alınmaya başlanan bu vergilerin telafisi 
için ilgili irat ve kazanç sahibine ödediği 
vergiye eş miktarda Türkiye'de bir ek öde
me yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Almanya'da bulunan Türk va
tandaşlarının özellikle bir çok işçinin ev
lerinin Alman maliyecilerince zaman za
man aranıp, evde ele geçen banka cüzda
nı, hisse senedi v.s. belgeler esas alınarak 
bunların Türkiye'de elde ettikleri kazanç
ların saptandığı ve bu suretle cezalı ver
gilendirmeye muhatap tutulduklan Hükü
metinizce bilinmekte midir? Bilinmekte 
ise ne gibi önlemler alınmıştır ve bu ko
nuda işçilere herhangi bir uyarı yapılmış 
mıdır? 

T.G. 
Dışişleri Bakanlığı 

1.5.1989 
Sayı : EİBD-II-300.559,89-262 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 
29 Mart 1989 tarihli ve 7/591-2510/12056 
sayılı yazıları. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genc'in Sayın Başbakanımıza tevcih etti
ği ilgide kayıtlı yazıları konusu soru öner
gesine ilişkin açıklama ikinci maddede su
nulmuştur. 

2. Ülkemiz ile Federal Almanya 
arasında 16 Nisan 1985 tarihinde Bonn'
da aktedilen Çifte Vergilendirmeyi Önle
me Anlaşması'na ilişkin onay işlemleri ta
rafımızdan tamamlanmıştır. Buna muka
bil, Federal Almanya, bu ülkeye vergi uz
manları gönderilmesini öngören 25'inci 
madde 5'inci fıkraya Federal Meclisin 
yaptığı itiraz üzerine, Anlaşmayı bugüne 
kadar onaylamamıştır. 

Hükümetimiz, bu durumun özellik
le Federal Almanya'da yaşayan vatandaş
larımıza tevlit edeceği zararları dikkate 
alarak, Federal Alman Hükümeti nezdin-
de muhtelif teşebbüslerde bulunmuştur. 
Keyfiyet tarafımdan da muhtelif vesilelerle 
karşılaştığım Federal Alman Hükümeti 
üyelerine ifade edilmiş ve Anlaşmanın bi
ran önce onaylanmasını beklediğimiz kay
dedilmiştir. 

Bu çerçevede, her iki ülke Maliye Ba
kanlıkları arasında doğrudan yürütülen 
temaslar sonucunda, sözkonusu fıkranın 
uygulanmasında göz önünde tutulacak 
esaslara ilişkin bir metin üzerinde 
Ocak 1989 içinde mutabakata varılmış ve 
bu metnin bir Nota teatisine konu olması 
kararlaştırılmıştır. Halen Federal Alman
ya'nın bu konudaki Notası beklen
mektedir. 

Son olarak, Bonn Büyükelçimize ge
rekli talimat verilerek, Federal Almanya'
nın Anlaşmanın onayı işlemlerini biran 
önce tamamlaması yönündeki girişimleri
mizi tekrarlaması ve bu onay işlemleri için 
gerekli bir koşul ise, 25'inci maddenin 
5 inci fıkrasıyla ilgili Federal Alman No
tasının alınması halinde derhal cevaplan
dırılacağını muhataplarımıza iletmesi is
tenmiştir. 

Öte yandan, genel vergileme prensip
leri gereği, diğer ülkelerde mukim olan va
tandaşlarımızın yurt dışında ödemiş ol
dukları vergilerin kendilerine iadesine im
kân bulunmamaktadır. 

Bir ülkede mukim olan kişilerin o ül
kede tam mükellefiyete tabi tutulmaları
na ilişkin "tüm dünya kazançları üzerin
den vergilendirilmeleri" genel prensibi 
uyarınca, Türkiye'de elde ettikleri faiz, te
mettü, kira v.b. gelirlerini mukim olduk
ları Devlete beyan etmeyen vatandaşları
mızın, o Devlette cezalı vergilendirilme
ye muhatap olmaları olağandır. Bu durum 
muvacehesinde, Anlaşmanın yürürlüğe 
girmediği müddetçe vatandaşlarımızın bu 
konuda dikkatli olmaları ve gereken titiz
liği göstermeleri hususunda Bonn Büyü
kelçiliği Maliye ve Gümrük Müşavirliği 
gerekli uyarılarda bulunmaktadır. 

Konu Bakanlığımızca titizlikle takip 
olunmaktadır. 

Bilgilerine saygıyla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

2. — Ktrkkreli Milletvekili İrfan. Gürpınar'
ın, Konya Büyükşehir Belediye Başkam hakkında 
soruşturma açtltp açûmadtğtna ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu 'nun yazdı ceva
bı (7/614) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğinin yapılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Son günlerde gazetelerde çıkan ha
berlerden öğrendiğimize göre, 

Konya Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Halil Ürün'ün yalnız kadınların muaye
nelerinin yapılacağı hastane kurmak ve 



T.B.M.M. B : 86 3 . 5 . 1989 O : 2 

üniversite kampusüne sefer yapan otobüs
lerde kız-erkek ayırımı yapmak suretiyle 
birtakım hareketlerde bulunduğu kamu
oyunca öğrenilmiştir. Laikliğe aykırı ve 
Türkiye'de Humeyni benzeri bir düzen 
kurmanın çabaları olan ve bir müddet ön
ce büyük gösterilere sebep olan türban 
olaylarının devamı olan bu tip hareketle
rin Anayasa ve T.C. Kanununa aykırı dav
ranışlar olduğu açıktır. 

Bu nedenlerle içişleri Bakanı olarak, 

1. Anayasa ve T.C. Kanununun hü
kümlerine aykırı davranışlarda bulunan 
Konya Belediye Başkanı hakkında idarî ve 
cezaî soruşturma açılmış mıdır? 

2. Bir soruşturma açılmış ise sonu
cu ne olmuştur? 

3. Bakanlık olarak bu tip davranış
ları kınamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
3.5.1989 

Sayı : APK-ARGE-571. 
(89)/90209 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 
18.4.1989 gün ve 7/614-2592/12487 sayılı 
yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın İrfan 
Gürpınar'ın "Konya Büyükşehir Beledi
ye Başkanı hakkında soruşturma açılıp 
açılmadığına ilişkin, yazılı soru 
önergesine" cevap teşkil edecek bilgiler 
aşağıya çıkartılmıştır. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Halil Ürün'ün seçim beyanna
melerinin sosyal ve kültürel faaliyetleri 
arasında, yalnız kadınların muayeneleri
nin yapılacağı hastane konusu yeralmış 
isede bu güne kadar bu konuda herhangi 
bir uygulama yapılmamıştır. 

Üniversite kampusüne sefer yapan 
otobüslerde kız, erkek ayırımı yapmak su
retiyle ayrı ayrı otobüs seferleri düzenle
me konusunda ise, Valiliğince yaptırılan 
inceleme sonucunda Bakanlığımdan mü
fettiş görevlendirilmesi istenilmiştir/ Bu
nun üzerine Bakanlığımca soruşturmayı 
yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiş 
olup, müfettişlerin tahkikatı henüz devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
r Abdulkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

86 NCI BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1989 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dö
nük yatırımların yeniden hızlandırılma
sını sağlamak ve istihdam imkânlarını ge
liştirmek için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

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

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini 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) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

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

6. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydâna gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

7. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 



8. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

9. — 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) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

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

14. •— 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) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10>/50) 

16. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve <b'u sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddelseri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 



18. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaş-Mim, trafik kaza
larımın nedenlerini ve trafik kazalarının 
Önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etoek amacıyla Anayasa
nın 98 dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

19. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyannca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

20. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşımın, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca ıhir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesii (10/54) 

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

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca hür genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Tüririye Eımlak Bankası eskıi 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik döreceslini tespit etmek amacıyla 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bür Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca t>ir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

25. — Antalya Milletvekilli İbrahim 
Demir ve 16 'arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal 'gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve1 103 üncü maddeleri 
uyarınca ibir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

27. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve hu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

28. — 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
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uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

29. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, lç"tüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi {10/62) 

30. — Balıkesir MiHietvekli t ön
der Kıriı ve 32 'arkadaşının, Güneydoğu 
Abadolu Bölgesindeki operasyonlarda. 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/63) 

31. — Hatay Milletvekili A l Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-
Mklefinin nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vö 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

"I. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Mlilî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
W3) 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Ganver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1983 - 1987 yılarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil is
temli uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

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

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

'6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nedim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirileni lastik ayakkabı, 
bot, çlizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

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

«̂  — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va-



tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

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

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (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 Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3'8) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulıiara'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahaıra ise alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük halklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namıarın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan 'bazılarının Antalya 

Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum 11İ Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyündöc yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp*ia, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına 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 s — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'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 
Arİlfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklarınca kul-
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lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Babanından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'ıin, Sakarya îli organize sanayi 
bölgesli inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müfitüoğiu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistpmine İlişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önerigesi (6/68) 

25.; — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

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

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

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeidinVin, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Aiaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den İkisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Aiaettin 
Kurt'un, Gebzp - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı

lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakaûından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuları'nm, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişiklin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi toanariaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin baza kurumlarca öden
mediği iddiasına ilıigUdn Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yıümaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, güvenlik soruşturmıası nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba-
kandam sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik. Fabrikasına 
ilişkin Devlet Balkanından 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 Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 



projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

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

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

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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 

ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik 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.mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

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

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 

-kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — İzmir 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 İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
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yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (i) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, ödemiş ilçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

60. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki 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 Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 
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66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
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 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su 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 aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

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

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

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

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

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
'(1) 

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

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış
malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili 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 Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

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

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 

olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşİet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'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. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 
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95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - 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 Milletvekili 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'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
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 Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından 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 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

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

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

112. — Balıkesir Milletvekili t. Ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit 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 (6/3011) (1) 

' 115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

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 Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan il
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine dçmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da 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 
Şendağ'ın, Misis'i Kozana bağlayan eski 
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Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan
masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan-
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir ilçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İM Yüreğir İlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletveküi Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına İlişkin Başba
kandan 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 ka
nal yayınlarının Zonguldak İl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

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

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çaalışma ve 
Sosyal Güvenlik .Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta = Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözilü 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'hun, 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 Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

143. — 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 İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık oHacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(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
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân 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 sözHü soru önergesi 
(6/180) 

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

153. — Samsun Milletvekilli 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-
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karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

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

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

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından 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 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 

fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözdü 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 karayoluna 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 sözJlü 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) 

168. — 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 Ta
rım 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 Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

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

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

174. •— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin 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 ilçede 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 
sözlü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar il
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri 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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birii-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini 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 ilçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

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

186. — İsparta Milletvekili Er tekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211) 

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

188. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
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 İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayın Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırdık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Ainvays 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 İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvdcili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göietine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

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

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

(86 od Birleşim) 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği İddia 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 çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekilli 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 Biika A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurtlun, 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 ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali i yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

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

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

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli 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 İli Yüksekova ilçesi Bsendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirlen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili - Uludere ilçesi 
Şenöba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi 
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 içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul-
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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
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin 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 Alaettin 
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 Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
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 ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

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

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan 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 Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) '(1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

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

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

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tide 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
rım izleyemeyen Kahramanmaraş iline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da ,Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan 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 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

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

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
n Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(1) 

241. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

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

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 
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244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır tli 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 Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri 'Balkanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğtu'nura, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önerigesi (6/280) 

249. — Samsun (Milletvekili İrfan 
Demiralprin, Samsun - Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi «(6/351) (1) 

'250. — 'İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mm, gece bekçilerine de1 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 Hal 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 Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidıimün, AIDS'ii hastaların sayısına 
ve »bu konuda ne giy tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, 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 
GürdaTın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önerigesi (6/286) 

'257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, 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 MMeDvekili İbrahim 
GürdaTın, İsparta İM Senlirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 
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259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağıma ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, 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, istanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyükşehir belediyelerinkı yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımılarının 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 yardınılaşmasıyla 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 İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugünıe kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

l269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans 'borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 19'87 yılı vergi taksidini 
geciktiren ıbir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

272. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

273 i — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli 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) 
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274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çeldbi'nin, Karalfcaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

'275̂  — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında İhbar ve şikâyette (bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
îzalbe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

277. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kaikan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kulanımtnı Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara v)e adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

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

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, İsparta - Eğirdir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk

öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

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

283. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

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

285. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir 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, doğalgaz santrallarma ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

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

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

289. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına 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-
mr'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 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 basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3<82) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru 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. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can 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 ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
ge'si (6/389) (1) 

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

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe aykırı 
faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/391) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mülte
cilere yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 
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305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını 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 ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kutlulkent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

' (6/404) (1) 
308. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 

Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yularında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

309.: — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faıiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

310. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşebir Betediyesimlin 
borçlarına ilişkin İçişleri ©akanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

31 lj — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağtar'ım, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türküye» adlı programların An
kara Video Ajana A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

3'12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde! termik santralleri bes
leyecek Ik'ömür ocaklarının özel sektöre 

devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklaır Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Aytefcin 
Kötil'in, İstanbul Anıalkent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotirin, İstanbul Anakent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
'veriilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

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

316. — Edirne MÜletveüöili Erdal 
Kalkan'ın, 'SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'dıa çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdıürlüMerince albüm düzenlendiği id
diasına liliştoin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

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

318. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin tçişlefi •Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319< —. Zonguldak Milletvekili Ş> 
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

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

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

322. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadorun, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir, Amerikan firmasına çiz-
dirildigi iddiasına ve amblem .değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya Miskin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nuo, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

324. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ©akanından sözlü 
soru öneTgeJSi (6/407) (1) 

3'2'5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Allem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

326. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağkr'jn, 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 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id

diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

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

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

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

331. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çalkıroğlu'nun, Fiskobirükçe 198'8 yılında 
gerçdkleştirilten 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 İçişleri 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 iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

334* — Adana Milletvekili M. Şela-
hattin Kılıç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 
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335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MÎT il© ilgili 'bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) <1) 

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

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

338. — Tunceli MiMeUvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id-
dıiasıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

339. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

340. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli 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 İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları 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 Kıl-
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 ügiili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

347. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî 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 olarak bir dergide yer alan 



iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'm, 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 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

351. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Ta'hir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aydık 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 
Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

353. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

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

355. — istanbul Milletvekili Mustafa 
S.ıngül'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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

357. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

358. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 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) 

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

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

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

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

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

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

365. — izmir 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) 

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

367. — 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) 

368. — 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 

369. — 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) 

370. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın,. Konya ili Çumra; ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

371. — 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) 

372. — izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

373. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

374. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
d) 

375. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde 
bulunduğu iddia edilen mezarlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 
(1) 

376. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

377. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 
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378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27,5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi İle Maddeye Bir 
Fılkra İlave (Edilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Milî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) '(S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — ' Türkiye Cumhuriyeti Baş-
balkanfolk Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Devlet Planlama Komitesi Arasında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanma

sının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/361) (S. 
Sayısı : 229) '(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 3. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasıma Eık 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Halkkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) '(Da
ğıtma (tarihi : 6.3.1989) 

X 4. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Halkkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

X 5. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak-
Ikında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/363) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tari
hi : 13.3.1989) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halik Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Rarşılııklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

7. — Malmemurluklarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı : 237) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1989) 

8. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı 



Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 238) ((Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 

9. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenlüclerinin 10 uncu Yıldönümü 
Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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