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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türkiye • Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonunda açık bulunan üyelikler için, 

siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi ile; 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'ın se

çilmiş olduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlak 
Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddialann gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Mec
lis adaştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

Kurulacak komisyonun : 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve 
Gerektiğinde, Ankara dışında da çalışılması, 
Kararlaştırıldı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış politika konusunda 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/57), yapılan öngörüşmelerden sonra, ka
bul edilmediği açıklandı. 

23 Kasım 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.31'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

T — • 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 11 . 1989 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, işçi ve memurların malî durumlarının dü

zeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gürük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı fabrika ve 

tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/983) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1989) 

2, — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, görevleri esnasında şehit olan gazetecilerin 
ailelerine maaş bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 

1 • 
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Kâtip Üye 
Edirne 

İsmaü Üğdül 
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• BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdlil (Edime), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(İstanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır, yerine getireceğiz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 24 Kasımda kutlanacak dan "Öğretmenler Günü" 

konusunda gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz, 24 Kasımda kutlanacak olan öğret

menler Günü için gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
Sayın Yılmaz, bir Danışma Kurulu önerisi var; bu öneri kabul edildiği takdirde, bugün 

üç tane kanun tasarısını müzakere edeceğiz. Ben, bu tasarruftan haberdar olmadığım için gün
dem dışı söz verdim. Bu itibarla, süreye riayet edilmesini rica edeceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — özen göstereceğim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı, bir süreden beri, 24 Kasımları 

öğretmenler Günü olarak kutluyor. 24 Kasıma nasıl ve nereden gelindiğine çok kısa olarak 
değinmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül ile yönetime el koyanlar, bir yandan korkunç boyutlara 
varan bir öğretmen düşmanlığı sergilerken, öte yandan, bu düşmanlığı gizleyebilmenin bir ara
cı olarak, yılda bir günü (24 Kasımı) öğretmenler Günü olarak ilân ettiler. 

öğretmenlere yılda bir günü layık görenlerin, eğitim ve öğretmen sorunlarına ilişkin ola
rak dokuz yılda sergiledikleri tablo, gerçekten ibret vericidir. Yönetime geldiklerinin ikinci gü
nü, Konsey Başkanı, yaptığı konuşmada, öğretmenleri potansiyel suçlu ilan etmekten çekin
meyecek kadar açık bir düşmanlık içine girmiş ve 200 bin üyeli TÖB-DER'i, daha mahkeme 
süreçleri bile başlamadan, komuoyu önünde mahkûm etmeye çalışmıştır. 

Yine bu dönemde, 20 binin üzerinde öğretmen görevden alınmış, binlercesi işkence tez
gâhlarından geçirilmiş, bir o kadarı da, çağdışı bir anlayışla, sürülmüş, kıyılmış, ailesinden 
koparılmıştır. 

Bu dokuz yılın millî eğitime getirdikleri ise, anlatmakla bitirilemeyecek kadar çok olum
suzluklarla doludur. Kabaca özetlemek gerekirse; eğitimin, zaten süregelen yapısal sorunları, 
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daha da içinden çıkılmaz hale getirilirken, çağdaşlıktan, bilimsellikten yana ne varsa, yok edil
miştir. Atatürkçülüğü kendilerine kalkan eden yönetim, onun en temel ilkesi olan laikliği orta
dan kaldırmayı da ihmal etmemiştir. 

özetle söylersek; Türk-tslam sentezi millî eğitime damgasını vurmuş ve böylece de, eği
tim, üretemeyen, düşünemeyen, tartışamayan robot insanlar yetiştirmenin bir aracı haline so
kularak, ülkemizin geleceği karartılmıştır. 

Evet, Türkiye'nin eğitim manzarası gerçekten içler açışıdır. Bilimsellikten, çağdaşlıktan 
uzaklaştıkça, eğitimin kalitesi düşmüş, buna koşut olarak, devletin gerçekleştirmesi gereken 
ödevleri yerine getiren paralı kurslar, özel dershaneler, özel okullar günbegün büyüyegelmiştir. 
Anayasanın, "ilköğretim parasız ve mecburidir" açık hükmü kâğıt üzerinde bırakılmıştır. Ge
rici, ırkçı, şoven, bilimsellikten uzak ders kitapları ise, hepimizin bildiği gerçeklerdir. 

Böylesine bir eğitim tablosu içinde ve tablonun aslî unsurları olan öğretmenlerin en ya
şamsal sorunları bile çözümlenmemişken, yılda bir günü öğretmenler Günü olarak kutlamak
la kimi kandıracağız? 

24 Kasımı öğretmenler Günü olarak kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, eğitim emek
çilerinin içinde bulundukları manzara gerçekten içler acısıdır. Sizlere, basına da yansımış bir 
örneği çok kısa olarak sunmak istiyorum. 

Mustafa Gencer, 18 yıllık öğretmendir, öğretmen Mustafa aldığı maaşla geçinememekte, 
3 çocuğuna bakamamaktadır. Çözümü, ciğer satmakta bulur ve parası olanların tatil köylerin
de keyif çattığı bir sıcak ağustos günü, ciğer satmak için gittiği inşaattan düşerek ölür Mustafa 
öğretmen. 

Sorarım size; bu, bir cinayet değil midir ve kimdir bu cinayetin sorumluları? 
Sayın milletvekilleri, arada bir, pazar yerlerine gidiniz. Oralarda, aldığı maaşla geçineme-

diği için naylon poşet, patates, soğan satan birçok öğretmen göreceksiniz, izninizle, sizlere, 
resmî istatistiklerden çıkardığım bir sonucu açıklamak istiyorum. 

Geçtiğimiz temmuz ayında getirdikleri maaş artışıyla öğretmenleri çağdaş bir yaşam sevi
yesine çıkardıklarını söylüyor Bakanlık ilgilileri. Oysa, 10 yıllık bir öğretmeni, 1970'deki 10 
yıllık öğretmenin yaşam düzeyine getirmek için ona vermemiz gereken para 2,5 milyon liradır 
bugün. Evet, bugün rakamlar büyümüş, çoğalmış, kabarık hale gelmiştir; ama, öğretmenlerin 
gerçek gelirleri, insanın en yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar düşmüştür. Kuşku
suz, sadece maddî de değildir öğretmenlerin sorunu. Daha bir kaç. hafta önce, T V'deki açık 
oturumda, bir yazarımız Sayın Bakanımıza bir dosya sunmuştu. O dosya, öğrencilerine Orhan 
Kemal'in, Yaşar Kemal'in kitaplarını okuttuğu için sürgün edilen öğretmenlere aitti. Verilen 
sözlere rağmen, herhalde, yeterince ilgilenilmedi bu öğretmenlerin durumuyla. Hem, ilgilenil-
se ne olacak ki?.. Anadolu'nun her yanında aynı sorunlarla karşı karşıya değil mi öğretmen
ler? Onların Sayın Bakana dosya sunacak olanakları da yok. 

Şunu söylemek istiyorum sayın milletvekilleri: öğretmenlerimizin siyasal iktidarlara kar
şı en ufak bir sosyal güvencesi yoktur. O nedenle, öğretmenlerimiz, sınıfında, kürsüsünde ders 
anlatırken, özgür değildir, öğretmeni bu anlamda özgür olmayan bir toplumun özgürlüğün
den söz edilemez, öğretmenin konut sorunu, çocuklarının kreş sorunu ve burada onlarca madde 
halinde sunabileceğim bir dolu sorunu çözüm beklerken, yılda bir günü, "öğretmenler Günü" 
ilan etmek, ne getirecektir o sorunların çözümüne? 
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Bugün, dünyada 6 ülke vardır öğretmenine sendika hakkı vermemiş olan. Utanarak söy
lüyorum; 6 ülke... Bu 6 ülkeden bir tanesi de, ne yazık ki, ülkemizdir. Yine, dünyada, dernek 
kurma hakkını öğretmenlerinden esirgemiş tek ülkeyiz. Bu demokrasi ayıbını ülkemize yakış
tırmaya hakkımız yoktur. Hele hele, bu tabloyu görmezden gelerek, 24 Kasımda, göstermelik 
sorunların ırağında törenler düzenleyerek kamuoyunu kandırmaya, hiç mi hiç hakkımız yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, öğretmenlerimiz, yılda bir kez hatırlanmak değil, çağ
daş insanın vazgeçilmez hakkı olan, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan grevli, toplu
sözleşmeli sendika hakkı istiyor bizden ve artık, 24 Kasımlarda anılarak, kandıramayacakla
rım açık seçik söylüyorlar. 

Her fırsatta öğretmen dostu olduğunu söyleyen Sayın Bakanımız, bu istekler karşısında 
ne düşündüğünü net olarak ortaya koymalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün, 12 Eylül hukuksuzluğunun çarpıklığı ile işin
den ayrılmış, işinden çıkarılmış öğretmenler ve emekli öğretmenlerimizce kurulan; mesleğin 
sorunlarına sahip çıkan, sendika hakkı almaya çalışan bir Eğitimciler Derneği var. Bu derneğe 
öğretmenlerin üye olmasının önündeki psikolojik baskılara son verilmeli ve Sayın Bakan bura
dan, çalışan öğretmenlerimizin de bu derneğe (Eğit-Der'e) üye olmalarında bir sakınca olma
dığını açıklamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiden korkulmamalı, demokrasinin olmazsa olmaz koşulla
rını gerçekleştirmekten korkulmamalı. Dünya hızla değişiyor. Artık, dünyamızda, "insanlar 
örgütlenmeli mi yoksa örgütlenmemen mi?" diye tartışmalar yapılmıyor. Oysa biz, hâlâ bunu 
tartışıyoruz, öğretmene sendika hakkı vermekle, onlara lütufta bulunmuş olmayacağız, en te
mel insan hakkını sağlamış olacağız. Böylece, sendikal güvencesi olan öğretmen, mesleğinde 
daha verimli olacaktır. Kendi çocuklarımızın geleceği de, öğretmenlere sağlayacağımız güven
ce ile doğrudan ilgilidir. 

Eğitimin, şu an içinde bulunduğu çağdaşlıktan kurtulmasının yolu da, öğretmenleri, ken
di sendikaları aracılığıyla, planlamasından programlamasına kadar, eğitimin her sürecinde söz 
sahibi yapmaktan geçiyor. O nedenle, tüm çalışanlara ve onların içinde yer alan öğretmenlere 
sendikal hakların verilmesi, ulusal çıkarlarımız için de son derece olumlu olacaktır. Artık, ül
kemizin üzerinden, dünyada öğretmenine sendika hakkı vermemiş bir ülke olma ayıbını kal
dırmalıyız. tşte bu hak; yani, grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı öğretmenlerimize verildiği 
zaman, öğretmenler Günü kutlamalarının bir anlamı olacaktır. 

Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) bu 24 Kasımı, öğretmenlerin en can alıcı talebi için öğret
menler Günü ilan etti. Eğit-Der'in, sendikal haklar için öğretmenler Günü ilanını destekliyorum. 

Gelin, elbirliğiyle, çağdaş insana yaraşan bir yaşamı, çocuklarımızı gönül rahatlığıyla tes
lim ettiğimiz ülkemiz öğretmenlerine de sunmak için gerekenleri hep beraber yapalım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun'un, Türkiye genelinde yeri ile mütenasip hizmet 
alamadığı; Bafra ve Çarşamba Ovalarının ihmali, havaalanı ilıtiyacı, üniversitenin sorunları ve ziraî 
üretimle ilgili konulara ilişkin gündem dift konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'ntn cevabı 
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BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser, Samsun'un, Türkiye genelinde, yerine 
mütenasip hizmet alamadığı; özelde, Bafra ve Çarşamba ovalarının ihmali, havaalanı ihtiyacı, 
üniversitenin sorunları, ziraî üretimle ilgili konuları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 
Kendilerine bu çerçevede söz veriyorum. 

Sayın Ali Eser, ümit ederim ki, konuşmanızı 5 dakikaya sığdırırsınız; ama, bu saydıkları
mızın hepsinin açıklanması için yarım saate ihtiyacınız olduğu kanaatindeyim. Bu itibarla, sü
renize riayet etmenizi rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli üyeler; gündemdışı konuşmama başlama

dan önce, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve Sayın Başkana bu sözü bana verdiği için, 
öncelikle teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar, gerçekten içinden çıkılamaz 
duruma gelmiş olmasına rağmen, ben, bir milletvekilinin, sadece bir yörenin değil, bütün Türk 
Milletinin vekili olduğu bilincini de saklı tutarak, bölgesel bazı meselelerimizi sizlere açıkla
mak için söz aldım. 

Milletvekilinin, ülke genelini düşünmesi ön şartını bilerek; ama, maalesef, bütün platform
larda İktidar Partisinin her zaman kardeşlikten, sevgiden, birlik ve beraberlikten, toleranstan 
bahsetmesine rağmen, bu ilkelerin çok çok dışında, meseleleri çok daha başka kıstaslara da
yandırarak uygulama yapmakta olması nedeniyle, hem bu üzüntülerimi dile getirmek, hem de 
spesifik olarak Samsun'un belli başlı sorunlarını, yine sözümün başında belirttiğim nedenden 
dolayı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Samsunu, doğduğumuzdan beri, özellikle cumhuriyet nesli, her
halde, bir Atatürk şehri olarak tanımaktadır. Hatta, Atatürk, Nutkunda, Samsun'la ilgili his
siyatını şu şekilde belirtmişti: "Ben, Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memle
ket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın, herhalde yerine getirilebilir olduğuna 
bir defa daha kuvvetle inanmıştım." 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, 3 dakika geçti, daha, Samsun'un taşına basmadınız. Lütfen, 
konuya giriniz ve bize yardımcı olunuz. 

ALİ ESER (Devamla) — Samsun'un taşına basmak için Büyük Atatürk'ün bu tespitini 
de dile getirmeden edemedim. \ 

Şimdi, bu çerçevede, Samsun, bugün her türlü referanslar itibariyle, göstergeler itibariyle, 
Türkiye sıralamasında 6 ncı veya 7 nci sırada yer alan bir şehir. Ancak, bu sırasına mütenasip 
imkânlar maalesef, yine özellikle 1983 sonrası iktidarlar tarafından sağlanmamıştır. Bu cüm
leden olarak, kendisinden büyük şehir statüsü kıskanılmış, bu sebeple, büyük şehrin getireceği 
avantajlar içinde sayageldiğimiz, mesela, dış yardımlardan; îskân Fonunun, UNESCO'nun im
kânları gibi imkânlardan mahrum kalmıştır. Mesela, bir üniversite şehri haline gelmiş olan Sam
sun'un bu fonksiyonunu çok yakından ilgilendiren havayolu bağlantısı, bırakınız 6 ncı, 7 nci 
sıradaki bir şehri, bugün Türkiye'nin 20-25 inci sıralarındaki imkânların çok gerisindedir. Oy
saki, 1986 ara seçimleri esnasında, o zamanın Başbakanı Sayın özal, bu konuda ve özellikle 
Çarşamba ve Bafra Ovalarının sulama ve drenaj meselelerinde büyük vaatlerde bulunmuştur. 
Bize göre, bu iki ova, gerçekleşecek projeler kapsamında, Türkiye'nin ikinci GAP'ı sayılabilir 
ye ülkenin müstakbel iktisadî ve ticarî, hatta kültürel münasebetlerinde, bugünün şartlarında 
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düşündüğümüz Doğu Blokuyla ve özellikle Rusya ile olan ilişkilerimiz bakımından, üretimi, 
ticarî merkez oluşu ve sosyal imkânları bakımından büyük bir potansiyeldir. 

Samsun'da bir radyo istasyonumuz da yoktur. 
Sayın milletvekilleri, TRT konusuna geldiğimde, hatırıma' gelen bir şikâyet var, onu da 

bilginize arz etmek istiyorum : TRT'nin personel alımı teşebbüsünde bulunduğunu ve maale
sef, belli bir ideolojinin kadrolaşmasına yardım edecek şekilde -TRT kanunu ve yönetmelikle
rinin de dışında- bu imtihanın gerçekleşeceğini haber aldık. Ümit ederiz, bugünkü ortam için
de, bu teşebbüs... 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, söz istemenizde bu konu yoktu; size, "bahsettiğiniz çerçeve 
içinde söz veriyorum" dedim. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkan, TRT ile alakalı olduğu için... 
BAŞKAN — Bu konuda başka arkadaşlar da söz istedi benden, onlara söz vermedim. 
ALÎ ESER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ama, beni müşkül duruma sokuyorsunuz. 
ALÎ ESER (Devamla) — Bu kadarla bırakıyorum efendim. 
BAŞKAN — 5 dakika içerisinde kendi konunuzu yetiştiremezken, başka konulara atlı

yorsunuz. 
ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, göstergeler itibariyle Samsun'un ihmalini açık 

seçik ortaya koyan birkaç rakam vermek istiyorum. Samsun'da, şu anda Altınkaya Barajı da
hil, 4 tane büyük barajımızın olmasına rağmen, 1988 yılında 404 milyon kilovat/saat, 1989 
yılının ilk 9 ayında da 224 milyon kilovat/saat elektrik sarf edilmiştir. Bunu 12 aya tahvil eder
sek, en çok 298 milyon kilovat/saat elektrik sarf edileceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, 
sarfiyatta aşağı yukarı yüzde 40'ın üzerinde bir düşme vardır. Bu da, Samsun'un her gün biraz 
daha geri gittiğini, ülke ortalamasının da bu şekilde devamlı düştüğünü açıkça gösteriyor. 

Bunun bir benzeri, ticaret sahasındaki senet protestolarıdır. 1988 yılında 17 milyar olan 
protesto edilmiş senet tutarı, 1989 yılının ilk 9 ayında 27 milyar 800 milyon lirayı bulmuştur 
ve bu miktara 1 milyon liranın altındaki senetler dahil değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Çarşamba Şeker Fabrikası sorunumuz var. Şeker fab
rikasının temelinin atıldığı onüç ondört seneden beri burada feragatla çalışan işçiler, ya 
kampanya işçisi statüsüne girin veya tazminatınızı alıp çıkın" gibi ayrıcalıklı bir uygulamaya 
tabi tutulmak istenmektedir. 

Ballıca Tütün Fabrikamız, bugün, bir gübre şirketinin deposu halinde kullanılmaktadır. 
Turizmin bu kadar revaç gördüğü ülkemizde, çok kaliteli ılıca suyuna sahip Havza ilçemi

zin kaplıca projesi, üç yıldır gündeme getirilememektedir. Oysa, burası, teknik bakımdan sa
niyede 45-46 litre su veren kıymetli bir kaynaktır. 

Bunun gibi, çevre yolu bakımından da, diğer imkânlar bakımından da, Samsun, komşu
larıyla karşılaştırıldığında veya belli objektif kıstaslar göz önüne alındığında, asgari üç dört 
misli ihmal edilmiştir. Mesela, son kuraklık hadisesi... Türkiye, gerçekten, geçtiğimiz yaz, gö
rülmemiş derecede kuraklığa uğradı; ancak, kuraklık tazminatı ayarlaması yapılırken, burada 
da büyük bir hakkaniyetsizlik gözümüze çarpıyor ve bunlar, bizim vicdanımızı elbette sızlatı
yor. Yüzde 100'e yakın tazminat kapsamına giren Amasya çiftçisinin yanında, Samsun'da, 
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sıfır mesabesinde tazminat tahakkuku yapılmıştır. Bunu söylerken, o bölgeye yapılmasın, bu
raya yapılsın demek istemiyorum; ama, herhalde, Samsun veya diğer bir şehrimiz, hiç olmazsa 
bazı objektif kıstaslarla değerlendirilmelidir diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eser, toparlayınız efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Sizlere, bazı üretim miktarlarını da vermek suretiyle, Samsun'un bu bakımdan değerlen

dirilmesini de bilgilerinize sunmak istiyorum. Mesela, Türkiye'nin yıllık mısır üretimi 2 mil
yon ton civarında ve bunun 24S bin tonu Samsun'da üretiliyor. Yıllık tütün üretimi 220-230 
bin tondur, bunun 23-24 bin tonu Samsun'da üretilmektedir. 50 bin tonun üzerinde ayçiçeği 
üretimi vardır. 

Bunun gibi, gerek coğrafi, gerek iktisadî, gerekse sosyal göstergeleri bakımından, gerçek
ten, büyük şehir olmaya namzet bu ilimizin tarihini de dikkate alırsak, bundan sonraki uygu
lamalarda bu haksızlıkların izale edileceğini umuyorum. 

Zamanın da kısa olduğunu düşünerek sözlerimi bitirirken, hepinizi saygı ve sevgilerimle, 
tekrar selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, 
cevap vermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; değerli milletvekili arkadaşım Sayın Eser'in, Samsun'la ilgili bazı suallerini cevaplamak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Eser'in de belirttiği gibi, Samsun'da, Altınkaya, Derbent ve Hasan Uğurlu barajları 
olmak üzere geçen hükümetler devrinde ve iktidarımız devrinde, yeterli düzeyde, akarsuların 
değerlendirilmesi cihetine gidilmiş bulunulmaktadır. Ancak, Çarşamba ve Bafra Ovalarının 
drenaj ve sulaması, barajlar yeni devreye girdiğinden, 1990 yılında etüt çalışmaları şeklinde 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Samsunumuzun önemli bir sorunu da organize sanayi bölgesi ile ilgilidir. Sayın Eser'e, 
bu konuda da bilgi vermek isterim : Organize sanayi ile ilgili olarak, 1990 yılı programına, 
kamulaştırma bedellerini karşılamak üzere 5 milyar lira -yani, bütün kamulaştırma bedelleri
nin karşılığı- konmuştur ve tskân Fonu ile yapılan anlaşma gereğince de, organize sanayi sitesi
nin yapımına 1990'da süratle başlanacaktır. 

Diğer yandan, Samsun'da, Çarşamba'da ve Bafra'da küçük sanayi siteleri çalışmaları hız
la devam ettirilmektedir. Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi tamamlanmıştır; Samsun'da da iki büyük 
sanayi sitesinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 

Samsun'un havayoluyla ulaşım sorunu ele alınmıştır; Gelemen Devlet Üretme Çiftliği ya
kınındaki bir yerde çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Sayın Eser'e, bana bu bilgileri verme fırsatını verdiği için teşekkür ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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3. — Manisa Milletvekili ffasan Zengin'in, enflasyon karşısında tütün üreticilerinin sorunları, 
istemleri ve alınması gereken önlemlere ilifkûı gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ek
rem Pakdemirli'nin cevabı 

BAŞKAN — Tütün üreticileri konusunu konuşmak üzere, Sayın Hasan Zengin; buyurun 
efendim. 

Sayın Tez, maalesef, size sıra imkânı olmadı; çünkü, Sayın Hasan Zengin arkadaşımız ilk 
sırada söz almışlardı. Kendileri de ilk sırada söz aldıklarını biliyorlardı. Bir iltimas iddiası kar
şısında kalmamak için size söz veremiyorum. 

Sayın Zengin, sürenize, herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın riayet etmenizi özellikle rica 
ediyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon altında ezilen, emeğiyle geçinen köylüler, çiftçiler, 
memurlar, esnaflar, işçiler, emekliler, dul ve yetimler, işsizler ve namuslu çalışıp geçinme mü
cadelesi veren tüm insanlar; kısacası, Türk halkı, umutla, mutlu günlerin gelmesini beklemek
tedir. "Karnımız ne zaman doyacak? Sağlıkta, eğitimde ne zaman bizden yana düzen kurula
cak?" diyerek, yarınından emin olabileceğini, sosyal güvenceye ne zaman kavuşacağını Türki
ye Büyük Millet Meclisinden ve Hükümetten sormakta ve beklemektedirler. Emeğiyle çalışan 
insanlar, insanca ve hakça bir düzen kurularak, cennet kadar güzel Türkiyemizde cehennem 
azabı çekmekten, partizanlıktan kurtulmayı beklemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, baştaki edebiyatı bırak, tütün üreticilerine geç... Rica 
ediyorum... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Laik Türkiye Cumhuriyetinde, Atatürk ilke ve devrimle
rinden taviz vermeden yaşama düzeninin sürmesini beklemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, dertli olan bu emekçiler grubunun sorunlarına Sayın Başkanın da 
müsamahasıyla kısaca değindikten sonra, diğer hususlara geçmek istiyorum. 

Türkiye'de sayıları 500 bine (Ege'de 230 bin, Manisa'da 90 bine) varan tütün üreticisi aile
nin derdinden söz etmek istiyorum. 

1989 yılı tütün piyasasının açılmasına az bir zaman kaldığı için, piyasanın, tüccarlardan, 
patronlardan yana mı, yoksa kendinden yana mı olacağını sabırsızlıkla bekleyen tütün üretici
lerinin sorunları ve istemleri hakkında konuşmak ve Yüce Meclisin sayın üyelerinin bilgisine 
sunmak ve yetkililerin gerekeni yapmasını istemek, uyarıda bulunmak üzere gündem dışı söz 
almış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, tütün üretimi, Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney
doğu Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır. Sorunlar ve istemler her bölgede birbirine benze
mektedir. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle, konuşmamı, özet halinde, üç bölümde sunacağım : 

1. 1988 yılı tütün piyasasıyla ilgili görüşler. 
2. 1989 yılında açılacak tütün piyasasıyla ilgili görüşler. 
3. Alınması gereken önlemler. 
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1. 1988 yılı tütün piyasası Ege Bölgesinde, 1 Aralık 1988 tarihinde, Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakam tarafından açıldı; diğer bölgelerde, sonraki tarihlerde, sırasıyla açıldı. Devlet desteği
nin kaldırıldığı veya yetersiz bulunduğu piyasa, yüzde 80 civarında seyreden enflasyon ve hayat 
pahalılığı altında ezilen üretici için yüz güldürücü olmadı. Fiyatların hızla artması sonucu borçlu 
olması nedeniyle, üreticinin cebine giren para hemen kayboldu. Piyasa, tüccarı güldürdü, üre
ticiyi ağlattı. Tütün üreticisi tüccara peşkeş çekildi. Şöyle ki : 

Değerli milletvekilleri, tütün alım ve satımı, Tekel İdaresince, yasanın öngördüğü şekilde 
hazırlanan, tip yaprak tütün alım ve satımıyla ilgili yazılı sözleşmelerle yapılır. Tekel İdaresi, 
usulüne göre yaptığı sözleşmelerle Aralık 1988'de aldığı tütünlerin parasını, altı ay içinde; Ege'de, 
1989 Mayıs ayına kadar ödemiştir. Alım satım için Tekel idaresinden tütün ticareti belgesi alan 
tüccarlar, aldıkları tütün parasını sözleşmeye yazmayıp üreticinin tütün ekim cüzdam üzerine 
yazdıkları gibi, sözleşmelerin tam olarak doldurulup on gün içinde bir suretini Tekele vermesi 
gerekirken, bu hususu da yerine getirmemişlerdir. 

Satın alınan tütünlerin, üretici ambarından alınarak kendi ambarına nakledilebilmesi için, 
bedelini ödediğine dair ibranameyi Tekel idaresinin ibraz etmesi gerekir. Bu şart da yerine geti
rilmeden tütünler götürülmüş veya bu şart, sözde yerine getirilmiştir. 

Sözleşmeye, "30 Nisan 1989 tarihine kadar ödemeler yapılacak ve tütünler teslim alınacak" 
diye hüküm konmasına rağmen, bu da sağlanmamıştır. Üreticide de, izlenen politikaya göre 
hükümetin tüccarlara destekçi olduğunu bildiği için, Tekel İdaresinin, işi gerektiği gibi takip 
etmediği düşüncesi hâkimdir. 

Aralık 1988'de satın aldığı tütünlerin parasının ödenmesini, 1989 Mayıs, Haziran, Tem
muz aylarına kadar uzatan tüccarlar da olmuştur. Benim tespit edebildiğim beş tüccar Arması 
var ki; sözleşmeleri geri verenler, fiyat düşürenler, su çürüğü ve ıskarta çıkaranlar olduğu gibi, 
tütünleri kendi depolarına taşıdıkları halde para ödemeyenlerden, 1989 Eylül, Ekim, Kasım 
aylanna senet verenler de olmuştur. Şu anda, en azından Ege'de, 3 binden fazla tütün üreticisi 

• aile parasını halen alamamıştır. Sayın Bakan, Tekel İdaresine emir verirse, yapılan tespitle or
taya çıkacak sayının ne kadar üzücü ve ürkütücü olacağı görülecektir. 

Sayın Bakandan soruyorum : Kaç tüccarın tütün ticaret belgesi iptal edilmiştir? 
Değerli milletvekilleri, parasını alamayan insanlar nasıl geçindiler?.. Faizle para buldular, 

borçlandılar, hayat pahalılığı altında ezildiler. Anavatan Partisinin adaleti bu mu? Bu, insan
lara işkence çektirmek değil de, nedir? 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakam Manisa'ya geldiğinde, bu durum üreticiler tarafından 
defalarca kendisine anlatılmıştır; ancak, bir çare aranıp bulunmamıştır. 1989 malî yılı bütçesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulurken, Sayın Bakan, "tüccarlara ihracat primi 
vermeyeceğiz" demişti. Kilo başına 45 sent verildiği faalde, bu paradan üreticinin cebine hiçbir 
şey girmemiştir. Sayın Bakan benden sonra bu kürsüye çıkarak, "iyi fiyat verdik, üretici 
memnun" diye konuşmayı düşünüyorsa, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ana
vatan Partisinin oylarının neden yüzde 21.80'e ve hatta Manisa'da bunun da altına düştüğünü 
düşünmesini isterim. 

Değerli milletvekilleri, durumu daha iyi aydınlatan bir misal vermek istiyorum : Manisa 
İli Saruhanlı İlçesi Gökçeköy Kasabasından Muhtar Mithat Gökkaya, "Sarıgül Firması bizi 
yaktı" diye bağırıyor. Burada 39, Ege'de, belki yalnızca bu firmadan parasını alamayan 2 bin
den fazla ailenin olduğu ifade ediliyor. Tütünlerin parası ödenmeden götürülmüş ve işlenmiş, 
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sözleşmeler sözde imzalanmış; "kâğıt üzerinde muamele tamam" deniyor. Hak aramanın güç 
ve pahalı olmasına rağmen, 39 kişi, 400 milyon lirayı bulan alacakları için Sangül Firmasını 
mahkemeye vermişler ve davayı kazanmışlardır. Tütünleri haczettirmişler; ancak ne parayı ne 
de tütünleri alabilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, parasını alamadığı için firmayı mahkemeye veren veya veremeyen 
üreticiler, Hükümetten ve Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından çözüm ve yardım beklemekte, 
1989 tütün piyasasına girerken, bu endişeleri giderici tedbirlerin alınmasını istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, ikinci husus da şu : 1989 yılında, 52 yıldır görülmeyen bir kuraklık 
yaşandı. Kuraklık, tarımın bütün kesimlerinde olduğu gibi, tütün üretiminde de tesirini gös
terdi. Bütün bunlara rağmen, tütünün kalitesi iyi, rekolte normaldir. Tütünlerin tespiti bitmek 
üzeredir. Piyasanın bir an önce açılması sabırla beklenmektedir. 

Enflasyonun yüzde 80'lerde seyretmesi, emisyonda yüzde 90'a varan artış, kredi faizleri
nin yüksekliği, ilaca, gübreye, mazota, işçiliğe ve tarım girdilerine yapılan yüzde 100'e varan 
zamlar dikkate alındığında, (A), (B) grada ve kapaya verilen fiyatlardan çok, maliyet dikkate 
alınarak, ortalama fiyatın, kaymanın iyi tespit edilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, farklı üretim bölgelereni gezerek, Manisa'nın Sangöl ilçesinin Av-
şar Köyünde, Kula'nın Gökçeören'inde, Saruhanlı'nın Halit Paşazade'sinde, Akhisar'ın Ova 
Köyünde yaptığımız sohbet ve tespitlerde -Ege Bölgesi için- tütün maliyeti şu şekilde hesaplan
mıştır : Alınan rakamlar ortalama değerlerdir. 1 dönümden 60 kilogram tütün elde edildiği 
düşünülerek, 1 dönüme sarf edilen para miktarı bulunarak, 1 kilogram tütünün maliyeti he
saplanmıştır. 

Şöyle ki: Tarla kirası ücreti 125 bin TL., traktörle üç kat çift ve iki tırmık çekilmesi ücreti. 
35 bin TL. bir küfe fide ücreti 75 bin TL. dikim için 5 amele, 1 karıkçı ücreti 95 bin TL. 5'er 
kişiden iki sefer çapa ücreti 75 bin TL. 4 sefer ilaçlama ücreti 40 bin TL. balya basımı ücreti 
7 bin TL. kırım için 10 amele ücreti 150 bin TL. bir balya için, çuval, ip masrafı 3 bin TL. 
amele ve malzeme taşıma ücreti 10 bin TL. dönüm başına alınan 35 bin liranın banka kredisi
nin faizi -12 aylık düşünülebilir-17 bin 500 TL. olmak üzere, toplam 642 bin 500 Türk Lirasıdır.. 

BAŞKAN —Sayın Zengin, toparlayınız efendim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Konuşmamın sonuna geliyorum Sayın Başkan. 

Ayrıca, bunun üzerine yüzde 4 stopaj ve fon kesintileriyle, yüzde 5 verginin toplam tutarı 
olan 30 875 liranın ilavesiyle, maliyet 673 375 Türk Lirası tutmaktadır. Bu, 1 dönüm için sarf 
edilen paradır. Bu duruma göre, 1 kilogram tütünün ortalama maliyeti, 673 373/60 = 11 223 
Türk Lirası tutmaktadır. 

Tütün ekimi umumiyetle kıraç topraklarda yapıldığı için, yılın kurak gitmesi de dikkate 
alındığında, üretimin dönümde 50 ya da 40 kilogram olması halinde, maliyet daha da yüksele
cektir. Buna kâr payını da ilave edersek ortalama kayma daha da yükselir. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, insafınıza sığınıyorum... Rica ediyorum efendim... Lütfen... 
\ani, başka arkadaşlarımızın hakkını gasp etmeye hakkınız var mı? (SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Bırakın konuşsun efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sizi ilgilendirir mi efendim? 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, bırakın konuşsun arkadaşımız. 
BAŞKAN — O zaman, birer vekâletname alın gelin... Avukat olduğunuzu da biliyoruz. 

Bir vekâletname al. 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Değerli milletvekilleri; üreticinin, 1989 yılı tütününün 

parası ile 1990 yılında tütününü üreteceği, geçimini sağlayacağı ve enflasyonun da yüzde 80'in 
üzerinde seyrettiği dikkate alınarak, ortalama fiyatın 11 223 TL.'nin üzerinde tespitiyle, alım
ların hızlı ve ödemenin çabuk yapılması, üreticiyi kısmen rahatlatabilir. 

Değerli milletvekilleri, tütün üreticileri, "iyi tütüne iyi para sözü lafta kalmamalı" de
mektedirler. Sayın özal Hükümetleri bunu lafta bırakmıştır. Üreticiler, Sayın Yıldırım Akbu-
lut Hükümetinden iyi bir fiyat verilmesini istemektedirler. 

Alınması gereken önlemlerden bazılarını kısa olarak şu şekilde sıralayabiliriz : 
1. Yaprak tütün alım ve satımıyla ilgili yazılı sözleşme hükümlerinin tatbiki iyi takip 

edilmeli, 
2. tyi tütüne iyi para, sözde kalmamalı, 
3. Ortalama fiyat, maliyet ve enflasyon dikkate alınarak tespit edilmeli, 
4. Hızlı alım ve kısa zamanda ödeme sağlanmalı, 
5. Yüzde 4 stopaj vergisi kaldırılmalı, 
6. Krediler yükseltilmeli, banka faizleri düşürülmeli, 
7. Tüccara verilen ihracatçı teşvik primi, üreticiye aktarılacak şekilde halledilmeli. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, durumu, kısa zamanda, kısa da olsa arz etmiş bu
lunmaktayım. 

1989 yılı Ege tütün üretici piyasasının en kısa zamanda açılmasını ve üreticiden yana ol
masını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, tütün üreticisinin enflasyon 
altında ezildiğine dair kendi görüşlerini ifade ettiği konuşmasına cevap vermek üzere huzurla
rınıza çıktım. Konuşmama başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Hasan Zengin, öncelikle, tütün ziraatinin bir aile ziraati olduğunu unutuyor, yanlış 
kabullerle, büyük ziraî işletmelerin maliyet kavramlarıyla huzurlarınıza geliyor. Tabiî, yaptığı 
bütün kabuller hatalı olunca da, maliyetler alakasız çıkıyor. Tütün ziraati bir aile ziraatidir; 
maliyet hesapları öyle yapılmaz. Biz, o maliyet hesaplarını güzel yapıyor ve tütün üreticisine 
sahip çıkıyoruz. 

öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Anavatan Partisi Hükümeti döneminde, tütün, fi
yatlarında güdülen politika ile, bugün Türkiye'de en büyük ranta sahip olan ürün haline gel
miştir. Yani, dönüm başına alınan gelirde, bir numara, tütündür. Bu, bizim iktidar dönemi
mizde tütün üreticisine önem verdiğimizin ve sahip çıktığımızın bir göstergesidir. Bunu da, bu 
ziraatin meşakkatli ve aile ziraati olduğunu düşünerek yaptık, öyle ümit ediyorum ki, hesap
larımız sonunda, bu yıl tütün ürünü için vereceğimiz para ile de, yine, tütün, ziraî mahsuller 
içinde bir numaralı rant getiren ürün olarak kalacaktır. 
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Tabiatıyla, tütün zürraı geniş bir zürra ve çeşitli spekülasyonlarla, belki de politik bir is
tismar aracı yapılmak istenmektedir. Rakamların bu kadar çarpıtılmaması lazım. Ben, size, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarını vermek istiyorum. 

1988 Aralık ayında toptan eşya endeksi 37 bin, Aralık 1983'te ise S 708'dir; artış 6,5 misli
dir. Tekelin alımlarına ödediği paralar, Aralık 1983'te 62 milyar lira, Aralık 1988'de ise 498 
milyar liradır; 8 misli artış olmuştur. Demek ki, hayat pahalılığı veya enflasyon -hangi tarifi 
yaparsanız yapın- 6,5 misli artarken, İktidarımız döneminde tütün zürraına ödenen para 8 misli 
artmıştır. 

Tütünde, hiçbir zaman, dönüm başına 60 kilogram ürün elde edilmemiştir efendim; orta
lama 90 kilogram olur. Bunu, Ziraat Odalan Birliği de böyle söyler, bize getirdikleri maliyetler 
de böyledir. Sayın Zengin'in verdiği rakamlarla Ziraat Odaları Birliğinin rakamları arasında 
sadece yüzde 50 bir yanılma payı var bunu da takdirlerinize sunuyorum. Eğer bir insan bir 
hesap yaparken yüzde 50 yanılabiliyorsa, artık o hesaba ne kadar itibar edilir; onu da takdirler 
rinize sunuyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sizin enflasyondaki yanılmanız gibi. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bugün için, 

60 tütün üreticimiz, yani 60 ailemiz, özel Sarıgöl firmasından paralarını alamamış durumda
dır ama tütün haczedilmiştir, Tekelin kontrolündedir. Hukukî ihtilaflar biter bitmez bunların 
paraları da ödenecektir. 

önce, bu kürsüden şunu ilan etmek isterim ki, bütün tütün köylüsü Tekele tütününü vere
bilir. Anavatan İktidarı döneminde bu her zaman böyle olmuştur ve son gramına kadar, Tekel 
almıştır. Ancak, özel sektörün de devreye girmesiyle, daha cazip şartlar öne sürmesiyle, köylü
müz bazı alanlarda, Tekel yerine tüccarı tercih etmiştir. Bu tüccarların içinde de, birkaç tanesi, 
maalesef çürük çıkmıştır. Bunların tüccar belgeleri, tütün alım belgeleri iptal edilmiştir. Belge
leri iptal edilen şirketlerin isimleri, unvanları bütün köylerin kahvelerine asılacaktır. Ancak, 
şunu da burada belirtmek isterim ki, bir şirketin veya firmanın belgesinin iptal edilmesi, onun 
filialinin, onun bir akrabasının veya onun bir çocuğunun devreye girmeyeceğine dair bir ga
ranti değildir. 

Bütün köylülerimize bu yönde bir tavsiye mesajı gönderdim, gene burada da tekrar ediyo
rum; benim bu konudaki tavsiyem, bilinen maruf firmalara vermeleri, eğer maruf firma değil
se, mutlaka Tekele götürüp vermeleridir. Tekel, bütün köylünün tütününü son gramına kadar 
alacaktır. Bunun için de, öncelikle tespitlerin bitirilmesini ve bu tespitler sonunda da fiyatların 
ilan edilmesini beklemeleri lazımdır. Bu fiyatları da gördükten sonra tüccarla konuşulur, ma
ruf tüccara verilir; ama eğer maruf bir tüccar değilse, o riske girmemek lazımdır; çünkü, maa
lesef, böyle istismarlar olabiliyor. 

Sözleşmenin takibini yapıyoruz, sıkı takipçisiyiz ve tüccarların, sözleşmede belirtilen ta
rihlere ve şartlara uymalarını sağlıyoruz, sağlayacağız. Sağlamadıkları için de bazı tüccarların 
belgeleri iptal edilmiştir. 

Piyasanın açılışında acele etmiyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi, gerek tüccar ve ge
rekse Tekel henüz tespitlerini bitirmemiştir. Ziraat odaları yönetim kurulları beni ziyaret edip, 
"bu tespitler bitmedikçe fiyatların açıklanmamasını" talep etmişlerdir, öne sürdükleri gerek
çeler Bakanlığımca doğru bulunduğu için, tütün tespitleri yapılıncaya kadar fiyatları ilan 
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etmiyoruz, öyle tahmin ediyorum ki, bu tespitler de aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasın
da bitirilecek ve hemen akabinde biz de fiyatları ilan edeceğiz. Bu fiyatlar, yine, tütün üreticisi 
köylümüzün -altı yıldır olduğu gibi- yüzünü güldürecek ve onun alın terini, el emeğini hakkıy
la değerlendirecek mertebede olacaktır. Ben, Sayın Milletvekili Hasan Zengin'in bu konuda 
hiçbir tereddüdü, şüphesi bulunmasın diyorum. Her zamanki gibi, biz İktidar olarak, tütün 
köylüsünü kucaklamış ve ona sahip çıkmış bulunuyoruz, emin olabilirler. 

Sözlerime burada son verir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Batı Avrupa Birliği Asamblesinde TBMM'ni gözlemci olarak temsil edecek olan üyeliklerden 

açık bulunanlara siyasi parti gruplarınca aday olarak gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1040) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Batı Avrupa Birliği Asamblesi de Türkiye Büyük Millet Meclisini gözlemci olarak temsil 

edecek olan üyeliklerden açık bulunanlara siyasî parti gruplarınca aday gösterilen üyelerin isimleri 
aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 370 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla 
değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

İsmet Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi < 

Başkanı 

Şadan Tuzcu Yusuf Bozkurt ûzal İlhan Aşkın 
Rize Malatya Bursa 

Fuat Atalay Baki Durmaz 
Diyarbakır Afyon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Burdur Milletvekili Fethi Çdikbaş'tn, (6/449) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/106) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine ilişkin önergeler*vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Meclis Genel Kurulunun 22 Kasım 1989 tarihli 36 ncı Birleşiminde Meclis araştırmasına 

karar verilmiş olmasına göre, aynı tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 335 numa
rasında yer alan Emlak Bankasıyla ilgili sözlü sorumun cevaplandırılmasına ihtiyaç kalmamıştır. 

Gereğini müsaadelerinize saygılarımla arz ve rica ederim. 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'tn, (6/48) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/705) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Sözlü Sorular" sırasında 13 üncü maddesindeki soruma yanıt aldığımdan düşürülmesi

ni saygılarımla dilerim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Genel Kurulun 23.11.1989 Perşembe günkü birleşiminde, 285, 228 ve 228'e 1 inci ek ve 

270 sıra sayılt işlerin görüşmeleri tamamlandıktan sonra, gündemdeki diğer konuların sırasıyla görüşülmesine; 
1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşmelerine başlanıncaya kadar, Baş

kanlığın Genel Kurula sunuşları, seçimler, açık oylamalar ile, Anayasa ve İçtüzük gereği süreye bağlı 
işler hariç, salt günlerinin Medis araştırması ve genel görüşme, çarşamba ve perşembe günlerinin sözlü 
soru önergelerinin görüşmelerine ayrılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 23.11.1989 Perşembe günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

tsmet Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 

Kars Kocaeli 
DYP Grubu Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Konya 

öneriler : 
1. Genel Kurulun 23.11.1989 Perşembe günkü birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 1,2 ve 3 üncü sıralanndaki 285, 228 
ve 228'e 1 inci Ek ve 270 sıra sayılı işlerin görüşmeleri tamamlandıktan sonra gündemdeki di
ğer konuların sırasıyla görüşülmesine başlanması önerilmiştir. 

2. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşmelerine başlanınca
ya kadar, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, seçimler, açık oylamalar ile Anayasa ve tçtüzük 
gereği süreye bağlı işler hariç, sah günlerinin Meclis araştırması ve genel görüşme, çarşamba 
ve perşembe günlerinin sözlü soru önergelerinin görüşmelerine ayrılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerileri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 
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1. Genel Kurulun 23.11.1989 Perşembe günkü birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1,2 ve 3 üncü sıralarındaki 285,228 
ve 228'e 1 inci Ek ve 270 sıra sayılı işlerin görüşmeleri tamamlandıktan sonra gündemdeki di
ğer konuların sırasıyla görüşülmesine başlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşmelerine başlanınca
ya kadar, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlan, seçimler, açık oylamalar ile Anayasa ve İçtüzük 
gereği süreye bağlı işler hariç, salı günlerinin Meclis araştırması ve genel görüşme, çarşamba 
ve perşembe günlerinin sözlü soru önergelerinin görüşmelerine ayrılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 254/ Saydı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 369 
Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve Mülî Eğitim Komisyonu Raporu (1/590) (S. Saytst: 285) (1) 

BAŞKAN — Alman karar gereğince, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 369 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenden.. Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrasının 
4 ve 5 inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(4) Profesörlüğe başvuran doçent adayların bilimsel niteliklerinin, profesörlüğe yüksel
tilmeye, bu maddenin (a) fıkrasının 2 nci bendinde öngörülen şartlara uygun olup olmadığını 
tespit etmek için üniversitelerarası kurul tarafından beş yıl süre ile görev yapmak üzere beş pro
fesörden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyon, gerek gördüğü sayıda 
geçici veya sürekli alt çalışma grupları kurabilir ve çalışma usullerini tespit eder. Değerlendir
me komisyonunda herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini 
tamamlamak üzere aynı usulle bir yeni üye seçilir. Süreleri sona eren üyelerin komisyona yeni
den seçilmeleri mümkündür. 

(İ) 285 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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(5) Yükseköğretim Kurulu başvurulan ilgili üniversitelere bildirir. Rektör, başvuran do
çent adayların profesörlüğe yükseltilebilme durumlarını tespit etmek için bunların yayınlanm 
değerlendirme komisyonuna gönderir. Aynca rektör başvuran tüm adayların nitelikleri hak
kında yine bu adayların herbirinin belirleyeceği üçer profesörden ayrı ayrı izahlı bilgi ister. Rektör. 
bütün bunlar tamamlandıktan sonra adayların durumunu ayrı ayn yönetim kuruluna sunar, 
yönetim kurulunun tercihini de göz önünde tutarak önerdiği adayı atanması yapılmak üzere 
Yükseköğretim Kuruluna gönderir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 inci maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yö
netim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bu
lunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görevlendirilebilirler. An
cak Ankara, İstanbul ve İzmir dışında bulunan üniversitelerde bu şekilde görevlendirilenler, 
kendi maaş, yan ödeme ve tazminatlarını aldıkları gibi, gittikleri üniversitede de kadrolanyla 
ilgili özlük haklarını- aynen alırlar. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak ata
mada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükse
köğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğ
retim üyelerine öncelik verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci Maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu kararı ile an
cak bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim prog
ramlarının bulunması, eğitim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde üniversite yoksa en 
yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki eğitim ve araştırma düzeyinde olması şartıyla 
"üniversite" adı verilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SHP Grubu adına, Sayın Türkân Akyol; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, saygı

değer üyeler; bu madde üzerinde, yani devlet bütçesinden vakıf üniversitelerine yardım yapıl
ması hükmü konusunda SHP'nin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, hepinizi saygıyla selamlayarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz hafta, Millî Eğitim Komisyonundan, yeni bir üniversite
mizin, yani 31 inci üniversitemizin kuruluş kanunu tasarısı geçmiştir; ama, henüz Genel Kuru
la inmemiştir. Türkiye'deki mevcut üniversite sayımız bu suretle 31'e yükselmiştir. 1980 yılı ön
cesi 19 olan üniversite sayısına, aradan geçen 9 yılda bu kadar ekleme yapılmıştır. 
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Üniversitelerimizin özellikle yeni kurulanlarında, özellikle Anadolu'nun çeşitli yörelerin
de kuruluşunun on ya da onbeşinci yılını doldurmuş olanlarında bile son derece ciddî eksiklik
ler mevcuttur. Bunların içerisinde, hastanesi olmayan, hasta yatakları olmayan üniversiteleri
miz vardır. Bunların içerisinde, öğretim üyesi sayısı, yerleşik diye tanımladığımız üniversitele
rin dörtte biri oranında olan üniversitelerimiz vardır. Bunların içerisinde, aracı, gereci, labora-
tuvan, dersliği ve kitaplığı bulunmayan üniversitelerimiz vardır. Bu arada, yasanın bir hük
münden yararlanılarak, bir üniversitemiz, yani Bilkent Üniversitesi kurulmuştur. Bildiğiniz gi
bi, Üniversiteler Yasasının amir hükmü, "Vakıflar, kâr amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri 
kurabilirler" şeklinde yazılmıştır. Bu, "Kurabilirler" den esinlenerek, bir üniversite kuruldu. 
Bilkent Üniversitemizin yaptığı hizmet, eriştiği boyut, öğretim niteliği açısından söyleyecek hiçbir 
şeyim yok, sadece saygıyla izliyorum. Ancak, bir başka şey var: Bilkent, bir vakıf üniversitesi
dir -kendi gelirlerini de burada tartışmayacağım, önümüzdeki bütçe eleştirilerinde ayrıntılarıy
la gündemimize gelecek ve o zaman görüşlerimizi sunacağız- ve adı üzerinde, vakıf üniversite
sinin gelirleri vakfa aittir. Oysa, 30 üniversitenin içyüzünde, buncası ağır eksiklikler varken, 
şimdi vakıf üniversitesi Bilkent'e, onun da dahil olduğu vakıf üniversitelerine devlet bütçesin
den yardım talep ediliyor... 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Yardım yok 
efendim; o başka bir kanun tasarısı; o daha Genel Kurula gelmedi. 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sayın Başkanım, sizden çok özür diliyorum. Bu hususu 
Hocama sormuştum; ama, birbirimizi yanlış anladık galiba. 

Yüce .Kurul'dan da çok özür diliyorum. 
Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ku
rulacak yükseköğretim kurumu hakkında karanm verir ve bu kararım bilgi için Millî Eğitim 
Bakanlığına sunar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 21A1 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 13. — Vakıf Üniversitesi veya yükseköğretim kurumunun kapatılması veya başka 
bir vakıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi veya vakıf üniversitesi veya 
yükseköğretim kurumunun adının değiştirilmesi; üniversite veya yükseköğretim kurumlarını 
kuran vakıfların yetkili yönetim organları ile mütevelli heyetlerinin ortak önerisi üzerine, Yük
seköğretim Kurulu kararı ile olur. 
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Vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının birleştirilmelerine veya adlarının de
ğiştirilmesine karar yerilmesi halinde, birleştirilen veya adı değiştirilen vakıf üniversiteleri veya 
yükseköğretim kurumlarının her türlü mal varlıkları yeni kurumun mal varlığına intikal eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde Ti okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 1. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 Sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 
12.10.1988 Tarihli ve 3479 Sayılı ve 1.6.1989 Tarihli ve 3569 Sayılı kanunlarla Bakanlar Kurulu
na verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
için, bu kanunlarla verijen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler:.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. —Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve i) Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Kanunu
nun 27.5.1988 Tarihli 3455 Saydı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra ilave Edilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 ve 228'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. -

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanun teklifinin maddeleri Komisyonca geri alınmış ve Komisyon raporu da üyelere dağı

tılmış bulunmaktadır. 
Şimdi, Komisyonun yeniden düzenlediği 1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 228 S. Saydı Basmayan 18.5.1989 tarihli 90 mı Birleşim Tutanağına, 228'e 1 inci ek s. sa
ydı Basmayazı bu birleşim tutanağına ekledir. 
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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ına Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 60. — a) Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna 
veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve 
buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hüküm
ler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları Yükse
köğretim Kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler." 

b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç 
olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim elemanları başvuruları üzeri
ne bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğ
retim kurumlarına dönebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Grubumuz adına, Sayın Ali Eser ko

nuşacaklar efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 

DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2S47 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5,1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye bir Fıkra İlave Edilmesine tlişkin 
Kanun Teklifi hakkında söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, bu teklif, bir önceki dönemde, yani Meclis tatile girmeden önce bazı spe
külatif tartışmalara neden oldu. Şimdi tekrar, çok cüzi değişiklikle veyahut da toplumun ve 
Meclisin tamamen bilgilenmesine meydan verilmeden, bazı özel maddeler, özel koruma çerçe
vesi içinde gündeme gelmiş durumdadır. 

Şimdi, burada, mantık gereği olarak, bu hakka sahip olabilecek ve biraz evvel kabul edi
len kanunun ana gerekçesinde belirtildiği veçhile, gerekli eğitimi, gerekli kaliteyi, evsafı kazan
mış değerli öğretim üyeleri de var. Bunlar da, gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veyahut 
bakan olmamışlardır; ama, başka nedenlerle, başka gerekçelerle üniversiteyi bırakmışlardır. Bah
settiğim gruba giren arkadaşlardan, Meclis tatili öncesinde de bize çok müracaatlar oldu. Onun 
için, bu hususu biraz daha detaylı incelemeye fırsat vermek gerektiği kanaatindeyiz ve bu ka
dar az sayıda milletvekilinin görüşmeleri takip ettiği bir Kurulda böyle bir teklifi geçirirsek, 
bunun yükümlülüğünü biz Grup olarak almak istemiyoruz ve karar yetersayısının da olmadığı 
gerekçesiyle durumu bilgilerinize sunuyor, saygılarımı tekrar teyit ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eser, karar yetersayısına oylama sırasında bakarız efendim. 
ANAP Grubu adına, Sayın Mustafa Kalemli; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli üye

ler; Doğru Yol Partisi Grubu adına burada biraz önce konuşma yapan arkadaşım, bu teklifin 
bir önceki dönemde de gündeme getirildiğini ve çeşitli spekülasyonlara yol açtığını; gerekçe
sinde de, çok az sayıda milletvekilini kapsadığını ifade ederek; sanıyorum, kendine ulaşan yan
lış bilgilerden kaynaklanan bir hükme vardılar. 
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Değerli arkadaşlarım, acaba burada yapılmak istenen nedir? Bunu, zabıtlara çok açık ve 
net olarak geçmesi bakımından vurgulamakta yarar görüyorum. Her şeyden önce şunu ifade 
edeyim ki, ben, Mustafa Kalemli olarak bu kanunun kapsamında değilim. Bir kere onun altını 
çiziyorum ve dolayısıyla bu kürsüde rahatça konuşuyorum. Çünkü, basında da bizim ismimiz 
zaman zaman zikredilerek, bu kanunun başka isimlerle lanse edilmesine çalışıldı. 

Şimdi bakınız, 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesine bir hüküm konmuş; "üniversite 
öğretim üyesi iken Parlamentoya seçilip gelen kişi, parlamenterlik görevi bittikten sonra üni
versiteye dönemez" deniliyor. Bundan daha antidemokratik bir madde, bundan daha antide
mokratik bir hüküm düşünemiyorum. Bugün, üniversitenin çatısı altında, 161'i, 141'i, 142'yi 
konuşurken; demokratikleşmeyi bütün parti grupları olarak hepimiz savunurken, üniversite
nin kapılarını Meclise, Meclisin kapılarını da üniversiteye kapayan bir madde demektir bu. Ya
ni, bütün devlet memurları görevleri sırasında Yüce Meclise üye seçilirlerken, buraya gelip gö
rev yapabilirlerken, görevleri bittiğinde tekrar aynı görevlerine veya benzeri görevlere dönme 
imkânı kanunla kendilerine sağlanmışken, Üniversite öğretim üyesine, "sen üniversite öğretim 
Üyesi iken parlamenter oldun; suç işledin, artık üniversiteye dönemezsin" deniliyor. Bunu na
sıl savunursunuz?.. Bunu savunmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. 

Eğer, "demokratik olacak" diyor isek, "demokrat olacak" diyor isek, geliniz bu madde
yi kabul ediniz, tşte, demokratlık buradadır. Geliniz, Yüce Meclisin kapılarını üniversite öğre
tim üyelerine ardına kadar açalım, tşte, özendirici tedbir buradadır. Üniversite öğretim üyele
ri, memleketin meselelerini, gelsinler, burada tartışsınlar, konuşsunlar. Demokratlık buradadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 
Sayın Erol Zeytinoğlu ve arkadaşları, verdikleri önergeyi bu düzenleme karşısında geri alır

larsa okutmayacağım. 
EROL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril

mesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin; 
1 inci maddesinin " b " fıkrasının ikinci satırında geçen "öğretim elemanları" ibaresinin 

"öğretim üyeleri" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Adnan Kahveci Faik Tarımcıoğlu 
Ankara İstanbul Bitlis 

Muhittin Karaman Mehmet Akarca 
Gümüşhane Samsun 
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Gerekçe : 
Kanun metnindeki terimler arasında bütünlüğü ve beraberliği sağlamak, uygulamada ka

rışıklığa meydan vermemek için, bu açıklığa gerek vardır. 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Toplantı 

nisabımız yoktur; ama, uygundur. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Karar yetersayısına dikkat edeceksiniz değil mi 

efendim? 
BAŞKAN —Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdiil (Edime), Mustafa Sangttl (İstanbul) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkaaastnm, 2547 Saydı Yükseköğretim Kanunu
nun 27.5.1988 Tarihli 3455 Saydı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddenin Dördüncü Fıkrasının De-
ğiştirümesi ile Maddeye Bir Ftkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu 
Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 ve 228'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Geçici 2 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin mü
zakereleri tamamlanmış, oylamaya geçildiği sırada yetersayı bulunmadığından birleşime ara ve
rilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Bir önerge vardı; önergeye Komisyon ve Hükümet katılmışlardı. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Karar yetersayısı arayacaksınız efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... O vazifeyi ben bilirim. Eğer eksik sayarsam ve
yahut da fazla sayarsam, beş kişi ayağa kalkar, itiraz eder, ben de tekrarlarım. Bunun usulü, 
İçtüzük gereği, budur. Yanlış sayarsam, beş kişi ayağa kalkmak suretiyle itiraz edersiniz, tekrar 
saydırırım. 

Karar yetersayısı yoktur. 
Alınan karar gereğince, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini sırasıyla görüş

mek için, 28 Kasım 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 16.48 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İlinde DSİ şubesi açûıp açûmayacağtna ilişkin 

sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Cengiz Alttnkaya'ntn yazdı cevabı (7/964) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Âltınkaya tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

Soru: 3 578 Sayılı 4 ti ve 5 tlçe kurulması hakkında kanun "21 Haziran 1989 tarih ve 20202 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.*' 

tlimize bağlı Aksaray ilçesi 3578 sayılı kanunla il olmuş, dolayısıyla 44 üncü Teknik DSt 
Şube Müdürlüğü Aksaray ilinde bırakılacağından; Niğde ilinde de yeni bir DSt Şubesi açılma
sı hususunun düşünülüp düşünülmediğinin açıklanması. 

T. C. 
Bayındırlık ve tskâh Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230-62-63-01/4124 23.11.1989 

Konu : Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın Yazılı 
Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 7 Kasım 1989 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/964-3626/16960 

sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın yazılı soru önergesi incelen

miştir. 
Niğde tli'nde yeni bir DSt Şube teşkilatı kurulması bütçe imkânlarına bağlı bulunduğun

dan, sözkonusu isteğin yerine getirilmesi şimdilik mümkün olamamaktadır. 
Ancak, konu önümüzdeki yıllarda ele alınabilecektir. 
Bilginize arz ederim. 

Cengiz Âltınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 11 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1.— Antalya Milletvekili'tbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 
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5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın- sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

7. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

8. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

9. — Bingöl Milletvekili llbami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) ' . ' 

10. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çilftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

12. — Hatay .Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

13. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 5,4 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
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kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 1.02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

15. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu* 
da'cereyan eden olaydar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

16. — Zonguldak Milletvekili JCöksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
Önergesi (8/15) 

17.. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhân^e 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasama 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

18. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ye 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 indi maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
ilçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmast açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

20. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

21. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 91 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

22. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 



23. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü bal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaotığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi Ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

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

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

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

7. — Hatay Milletvekili Tırhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

8. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlanna ilişkin Çalışma ve. Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

(î) içtüzüğün 96 ncı maddesi .uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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10. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 

görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara1 arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

11. — Tunceli Milletvekili. Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) • 

12. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan spzlü soru önergesi (6/47) 

13.— Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Üii Ortaköy ilçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin -Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

14. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ÂBD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

15. — Zonguldak Miiletveküi Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

17. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

18. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

19. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları-
nra geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

20. —- Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

21. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'tû, Sakarya fli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

22.'— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve-Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 



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

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

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

26* —. Sakarya . Milletvekili Ahmet Neldim'in, çift pasaportlu kamu -görevlile 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) • 

28. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma,ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

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

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

32. — Kütahya Milletveküi Mehmet -Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Reramuk Fabrikasına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

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

34. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

35. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyakşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü toru önergesi (6/82) 

36. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçenttik yabancı d i sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik vt> Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
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• 37. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

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

39. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması, 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

40. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

41. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kamndan sözlü soru önergesi (6/86) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve, 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua-
meleferde bulunulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

44. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

.45. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkim Tarım Orman ve Köylişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

46. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
görd^üderi iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

47. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

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

49. — Tunceli Miüetvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
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50. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma' ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

51. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin,' Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

52. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarîanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) • ' , 

53. — Zonguldak Milletvekili Şınasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat tünden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddüalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Balkır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya iDişk'in Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

55. — Zonguldak Milletvekili Şinasf Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meler' Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

56.,— Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

57. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi (6/142) (1) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve keşin tahsisi yapılan alanlara il'şkiin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/144) (1) . 

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

61. — Zonguldak Mıilletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

62. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 
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63. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AltınerTin, Zonguldak tli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

64. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T.,Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

65.— Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa tli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Ormap ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yıılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

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

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

69. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

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

71. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

7.2. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

74. — 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 ^Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

75. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 
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76. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay?ın, aylık bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

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

78. — 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) 

79. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın; Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

81. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi.(6/246) (1) 

82. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü spru önergesi (6/126) 

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

85. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan cözlü.soru önergesi (6/127) 

86. — İstanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, maç "biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

87. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadorun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve'Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

88. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin*in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici- , 
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru f 

önergesi (6/249) (1) 
89. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis

lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önerg</sj 
(6/250),(1) 
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90. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırıfanası amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

91. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

93. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 

. soru önergesi (6/256) (1) 

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

95. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka tzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

96. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

97. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Çorum tüne bağlı baz; köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

99. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile igili yeni uygulamalara ilişkini Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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102. — Kütahya Milletvekili* Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/135) • 

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

104. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına 'lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

105. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

106. — Denizli Milletvekilli Adnan ' Keskin'iin, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

107. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BÎRLÎK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

108. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

111. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

112. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak*ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

113. —• Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
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114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı Üi Eldivan İlçesi 

arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu alarak 
göfriildüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

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

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

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

118. — Adana Miltetveküli Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman, ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

. 119. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

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

121. — Adana MMetvekiK Orhan Şendağ'ın, Adana iti Yüreğir ilçesi Kâzım 
Kara'befcir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

122. —Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

123. — Adana - Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü «soru önergesi (6/158) 

' 124. — Adana .Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

125. — Hatay Milletvekili öner Mıiski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söelü soru önergesi 
(6/304) (1) 
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126. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

127. —Samsun Milletvekili irfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından ısözlü soru önergesi (6/161) 

128. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, 'Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

129. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

130. — İsparta Milletvekilli ibrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Kbnut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

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

132. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

133. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'uri elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) • 

134. — .Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

135. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'n'in, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

136. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

137. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına pişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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138. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

139. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına İlişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından- sözlü soru önergesi (6/174) 

140. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

141. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

142. — Kocaeli Milletvekili 'Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) . 

143. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

144. —- Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gefeç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

/ " • • . • ' , 

146. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 

147. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AltınerMn, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

148. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185x» 

149. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

151. — Kütahya Milletvekili Mehmet K'orkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

152. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

v- 153. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'nın, zeytinyağı tab&n fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

154. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'nın,, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödendk konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) .' > 

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

156. — îzmir Milletvekili Fuat Kıleı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişjkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sıoru önergesi (6/193) 

157. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde taibiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

158. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

159. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

161. — Adana Milletvekili Orhan Sendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

162. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'uı, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gelbze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

164. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına 
ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

165. — 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) 

166. — 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) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

168. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

169. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden ' 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

170. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

171. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

172. —, İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kürusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

173. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

174. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

175. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

(37 nci Birleşim) 
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176. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

177. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

178. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde kpy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

179. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

180. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

181. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

182. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tli Ulukışla ilçesinde yapıl
ması düşünülen tmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

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

184. — Adana Milletvekili M: Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

185. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

186. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

187. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

189. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331)(l) 
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190. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

191. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

192. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

193. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

194. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

195. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

196. — İsparta Milletvekili Er tekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

197. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

198. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) -

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

200. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

201. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

202. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

203. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
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204. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

205. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

207. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

212. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

213. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) < 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehh Stadyumunun ne zaman çimlendİrileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/275) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla' İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru "önergesi (6/276) 

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

217. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpâzan 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakar 
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
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218. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

220. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara kuruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

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

223. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/349) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt Î1İ Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

225. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

226. — Samsun Milletvekili İrfan DemiralpMn, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

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

228. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman ü yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 
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230. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayıs:na ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesii (6/284) 

231. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

232. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

233. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

234. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

235. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

236. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

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

239. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açüacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

240. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

241. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı, hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/358) (1) 

242. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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243. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar iller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

244. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinî 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

245. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
•soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi (6/296) 

246. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas tli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

247. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

248. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

* 
249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 

ihbar, ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük, Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

251. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

252. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

253. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözdü soru önergesi (6/311) 

254. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İH Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 

, soru önergesi (6/312) 
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255. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

256. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgiil'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

257. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

258. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

259. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'İn, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

26Ö. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, doğalgaz santrallanna ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

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

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

264. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

265. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

266. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

267. — izmir Milletvekili Erbl Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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268. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

269. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

270. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkam iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

272. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

274. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

275. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

276. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

277. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

278. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun tüne bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

279. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

280. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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281. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

282. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

283. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

284. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

285. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

287. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

288. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

289. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

290. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

291. •— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/339) 

292. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

293. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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294. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı' 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve /bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

295. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin, 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

296. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) j 

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

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 1985 - 1988 yılları arasında hayat» 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

300. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

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

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

303. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

304. — Adana Milletvekili M. Selahattin 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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305. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

306. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

307. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

308. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs-
rrumn satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

309. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan' vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

310. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişler' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

311. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararjanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

312. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

313. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Baikanından. 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

314. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

315. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd%lüğü 
ile ilgili, olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

316. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur II merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-



— 29 — 

larma nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

317. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7:10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

318. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1)-

319. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

320. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

321. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

322. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya" temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

323..— İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

324. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

325. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, 'Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45 i) (1) 

326. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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328. — 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) 

329. — İsparta Milletvekili'Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

330. — İsparta Milletvekili Ertçkin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

331. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

332. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

333. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, ' düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç ki|i çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

335. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya 'İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

338. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'niın, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Czal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

339 — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 
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340. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 

tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

341. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

342. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

343. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

344. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

345. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

346. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

347. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

348. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, r.por tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

349. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

350. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

35 1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

352. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 
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353. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tünde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

355. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

356. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

357. _ Adana Milletvekili Abdullah Sedat, Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

358. — Tekirdağ. Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

359. -_ İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

360. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

l 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

362. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı / 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

363. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

364. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi, belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına, ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

365. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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366. — İstanbul Milletvekili Yüksd Çengel'dn, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

367. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

368. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde .grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

369. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

370. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında, ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

372. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi <!6/492) (1) 

373. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

. 374. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

375. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

.naklar Bakanından sözlü soru önerigesi (6/495) (1) 

376. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1). 

377. —Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) • , ' 

378. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

(37 nci Birleşim) 
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379. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'Jn, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

380. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

381. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ıo, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer aılan «özal% İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

382. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı İddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi 
(6/516) (1) 

383. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.*ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

384. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

385. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) » 

386. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına İlişkin Devlet Bakanından 
sözü soru önergesi (6/519) (1) 

387. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerimin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) j 

388. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

389. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

390. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınıf Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözjü soru önergesi (6/534) (1) 

3911 — Erzincan Miletvekli Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtb, olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 
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392. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

393. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Siirt Mi Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Balkanından sözlü soru .önergesi (6/538) (1) 

394. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
MM'.Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

395. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

396. —Kars Milletvekilli Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) • 

397j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Sürt biölgesindie bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

398. — Diyarbakır Mlletvefcli Fuat Ataiay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanhğmca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

399. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın,, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

400. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe- . 
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

401. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe'tin'in, Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

402. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

403. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

404. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın- -
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

405. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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4Ö6. — İçel Milletvekili Etem Gamkurtaran'ın, Demir - Çelik- işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

407. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önurgesi (6/549) 1(1) 

408. —- NevşeblAr Milletvekili Esat Kıra'tiıioğlü'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

409. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt lîi Şırnak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

410. — Diyarbakır MillelCv,ekÜli Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemedi Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) ((1) 

411. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Balhkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik. güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

412. — Eskişehir Milletvekili M.-Cevdet SeM'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

413. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, BulgaristanMan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

414. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerinje nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

415. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

416. — Diyarbaikır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde baz-ı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

417. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bfcmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerincje zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

418. — istanbul Milletvekili Mustafa Saogül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

419. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 
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420. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

421. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

422. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Meffyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

423. — İçel Milletvekili Ekin Dikrnen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

425. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basın mensupları ve 
diğer vatandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/576) (1) 

426. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia ddlilen bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

427. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİMln özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

428. — Bursa Milletvekili Fehlmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

429. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

430. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan haklan ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

4311. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen Iran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

432. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 
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433. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf-' 
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

434. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözliü soru önergesi (6/571) (1) 

435. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmime geri dönmesinin nedenine ve göç o'layının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

436. -T- Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

437. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

438. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

439. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

440. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratifine© gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

441. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

442. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

443. —İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

» 
444. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine 

ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

445. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine il Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

446. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 
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447. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

448. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

449. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

450. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

451. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/592) (1) 

452. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

453. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) • 

454. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

455. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

457. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyöceğiıne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

145*8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

459a — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

460. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 
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461. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

, 402. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

463. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

464 — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

465. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, öğretmensizlik; nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

466.'— Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

467. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

468. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

469. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözjü soru önergesi (6/600) (1) . 

470'. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

471. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) ' 

472. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

473. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

474. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 
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475. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

477. — 'İzmir MıMetvpikiili Veli Aksoy'un, Ytortanlı ve Çaltakoru 'barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

1 478. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

479. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

480. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

481. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

482. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

483. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Baymdırbk ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

484. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

485. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

486. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Ba$ak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önen 
gesi (6/530) 

487. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

488. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında 369 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/590) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 16.11.1989) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989). 

3. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/58,6) (S, Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

4. — 26 îlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10.1989) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 6. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bapı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve BüHçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

7. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun (Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma iki Bk Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Bk Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

9. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi: 15.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(37 nci Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 285) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 369 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu (1 /590) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.6.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-1/465/02900 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anaya
sanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bir profesörün 'bilimsel niteliğinin uluslararası düzeyde olabilmesinin ana koşulu, 
yaptığı inceleme ve araştırma sayısına ve bunların içeriğine bağlıdır. Bilimsel yeterlili
ğini kanıtlamış kişilerin yükselmesinde objektif kıstasların rol oynaması gerekir. 

Anadoluda bulunan üniversitelerdeki öğretim elemanı açığını kapatmaya yönelik 
teşvik edici hükümlerin yararı açıktır. 

Anayasanın 130 uncu maddesinin başlığı «Yükseköğretim Kurumları» olup, bu ku
rumlar arasında üniversiteler ve kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar 
tarafından Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabile
ceğine dair hüküm vardır. Maddenin başlığı «Yükseköğretim Kurumları» olduğuna gö
re, üniversitenin de bir yükseköğretim kurumu olarak kabul edilmesi açıktır. Nitekim 
2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, yükseköğretim kurumlarının üniversiteler, 
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uy
gulama ve araştırma merkezleri olabileceği yazılıdır. Vakıflarca kurulacak yükseköğre
tim kurumlarına, hanıgi şartlarla «üniversite» adının verilmesinin belirlenmesi gerek
mektedir. Ayrıca vakıflarca yükseköğretıim kurumunun kurulması konusunda, Yüksek-
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öğretim Kurulunun yapacağı incelemelerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ve 
bu tür bir yükseköğretim kurumunun kapatılması veya başka bir vakıf üniversitesi ve
ya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi ile ilgili hükümlerin kanunda yer alması 
yararlı görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Profesörlüğe yükselmek ve atanmak için objektif değerlendirme yap
mak üzere bir Değerlendirme Komisyonu kurulması öngörülmektedir. Bu komisyon 
adayların bilimsel niteliklerini çağdaş ve uluslararası normlara uygun olarak, adayların 
yaptıkları yayınlar üzerinden değerlendirecektir.! 

Madde 2. — Yükseköğretim Kanununun 40 inci maddesi, üniversite dışında görev
lendirmeyi düzenlemektedir. Akademik personelin üç büyük il dışında çalışmalarım 
özendirmek için bu maddeye yeni bir hüküm ilave edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar tarafından kurulabilecek yükseköğretim kurumlarının ken
diliğinden «üniversite» ibaresini kullanmamasım ve «üniversite» adının kullanılmasının 
bir esasa bağlanması suretiyle onların kamu oyundaki ağırlığını yok edecek uygula
malardan sakınılması için bu madde getirilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar tarafından kurulabilecek yükseköğretim kurumları ile il
gili gerekli belgelerin, kanunun öngördüğü şekilde hazırlanmış olduğunun tespitinden 
sonra, vakıf yükseköğretim kurumu kurulmasına, Yükseköğretim Genel Kurulunun 
karar vermesi hükmü getirilmektedir. 

Mad3e 5. — Bu madde ile, vakıflarca kurulan üniversite veya yükseköğretim ku
rumlarının kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesine ilişkin işlemlere 
açıklık getirilerek, bunlar (bir esasa bağlanmıştır. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : İ/590 13.11.1989 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 8.11.1989 Tarihli ve 2 nci Bir
leşiminde Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görü
şülmüştür. 

Komisyonumuz, profesörlüğe yükseltilmenin şartlarım yeniden düzenlenerek ob
jektif değerlendirme esaslarına bağlayan ve vakıflarca kurulacak Yükseköğretim Ku-

Türkiye (Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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rumlarmın Üniversite ismini alabilmesini düzenleyen hükümlerden oluşan Kanun Hük
münde Kararnameyi yerinde bularak, maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi verilen bir önergenin kabulü ile 
yeniden düzenlenmiş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir., 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Kanun Hükmünde Kararnameye Anayasanın 91 inci maddesi 
gereğince Geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 
nci maddeleri de Komisyonumuzca usulüne uygun olarak düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Karhan 

İzmir 
Kâtip 

Adil Küçük 
Konya 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Muhalifim 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Fuat Erçetin 

ıBdürne 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Muhalifim 

Üye 
Adil Erdem Bay azıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

Üyö 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Başkanvekili 
Mehmet Şimşek 

Konya 
Üye 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 
Üye 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Muhalifim 
Üya 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Üye . 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

Elâzığ 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üya 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Nazikoğlu 
Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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HÜKÜMETİN TBKUÎF ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/369 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 12.3.1986 
tarihli ve 3368 sayılı, 9.4:1987 tarihli ve 3347 ısayı'lı, 1İ2.1ÖJİ988 tarihli ve 3479 sayılı 
ve 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 7.6; 1989 tarihinde karariaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fı'k-
ras'inın 4 ve 5 ıLncıi bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«(4). Profesöriüğe başvuran adaylarım bilimsel niteliklerinin profesörlüğe yüksel
tilmek için bu maddenin (a) fıkrasının '2 nci 'bendinde öngörülen şartlara uygun olup 
olmadığını tespit etmek üzere, Üniversitelerarası Kurul tarafından üç yıl süre ile görev 
yapma'k üzere beş profesörden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur^ Bu komisyon, 
gerek gördüğü ısayida geçici veya belirli süreler için alt çalışma grupları kurabilir ve 
çalışma usullerini tespit öder. Değerlendirme komisyonunda herhangi bir nedenle üye
liğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere aynı usulle yenisi 
seçilir. Süreleri sona enen üyelerin' (komisyona yeniden seçilmeleri mümkündür. 

(5). Yükseköğretim Kurulu, başvuruları ilgili üniversitelere bildirir. Rektör, aday
ların nitelikleri hakkında, her bir adayın kendisinin bildireceği üç profesörden, ayrı ayrı 
yazılı görüş alır. 

Adayilarım yayınları rektör taraflından değerlendirme komisyonuna gönderilir. Rek
tör, bu komisyonun yaptığı değerlendirmenin sonucunu, üç profesörden alınan görüş
lerle birlikte üniversite Yönetim Kuruluna sunar. Rektör, Yönetim Kurulundan aldığı 
görüşü de inceleyerek, atama hakkımdaki önerisini, değerlendirme komisyonunun ra
poru ve profesörlerin yazılı görüşleri ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna sunar.» 

MADDE 2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 inci maddesiinin (b) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

«Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve 
ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretlirn Kurulu tara
fından, istekte bulunan üniversitenin birimlerimde en az bir eğitim - öğretim yılı için 
görevlendirilebilirler. Ancak Ankara, İstanbul ve 'İzmir dışında bulunan üniversitelerde 
bu şekilde görevlendirilenler, kendi maaş, yan ödeme ve tazminatlarını aldıkları gibi, 
gittikleri üniversitede de ka}drolarıyla İlgili özlük halklarını aynen alırlar. Açık bulunan 
bir öğretim üyeliği kaidrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik ol
duğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam 
en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik 
verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fık
rasının 4 ve 5 inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(4) Profesörlüğe (başvuran doçent adayların bilimsel niteliklerinin, profesörlüğe 
yükseltilmeye, bu maddenin (a) fıkrasının 2 nci bendinde öngörülen şartlara uygun 
olup. olmadığını tespit etmek için üniversitelerarası kurul tarafından beş yıl süre ile 
görev yapmak üzere beş profesörden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur. 
Bu komisyon, gerek gördüğü sayıda geçici veya sürekli alt çalışma grupları kuıraibilir 
ve çalışma usullerini tespit eder. Değerlendirme komisyonunda herhangi bir nedenle 
üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyemin süresini tamamlamak üzere aynı usulle bir 
yeni üye seçilir. Süreleri sona eren üyelerin komisyona yeniden seçilmeleri mümkündür. 

(5) Yükseköğretim Kurulu başvuruları ilgili üniversitelere bildirir. Rektör baş
vuran doçent adayların profesörlüğe yükseltilebilme durumlarını tespit etmek için bun
ların yayınlarını değerlendirme komisyonuna gönderir. Ayrıca rektör başvuran tüm 
adayların niteDiık'leri hakkında yine bu adayların herbirinin neliirleyecsği üçer profesör
den ayrı ayrı izahlı bilgi ister. Rektör bütün bunlar tamamlandıktan sonra adayların 
durumunu ayrı ayrı yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulunun tercihimi de göz önün
de tutarak önerdiği adayı atanması yapılmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 



— 6 — 

(Hükümetin Töklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci Maddesine,aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: . 

«Valkıflarca kurulacak yükseköğretimi kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu ka
rarı ile, iancafc bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları 
ile ilgili eğitim programlarının bulunması, eğitim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, 
o ilde üniversite yoksa en yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki eğitim ve araş
tırma düzeyinde oliması şartıyla «üniversite» adı verilebilir.» 

« 
MADDE 4. — 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanununun Ek 3 üncü mladdesinin 

son fıkrası aşağıdaki şeklilde değiştirilmiştir : 
«Yükseköğretimi Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan 

sonra, kurulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını bilgi 
için Millî Eğitim Bakanlığına sunar.» 

'MADDE 5. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13'üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 13. — Valkıf Üniversitesi veya yükseköğretim kurumunun kapatıl
ması veya başka bir valkıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi 
veya valkıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumunun adının değiştirilmesi; üniver
site veya yükseköğretim kurumlarını kuran vakıf liarın yetkili yönetim'organları ile 
mütevelli heyetlerinin ortak önerisi üzerine, Yükseköğretüm Kurulu kararı ile olur. 

. Vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının birleştirilmelerine veya 
adlarının değiştirilmesine karar verillrneis'i halinde, birleştirilen veya adı değiştirilen 
valkıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının her türlü majl varlıkları yeni ku
rumun mal varlığınla intikal eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE *5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 Sayılı, 9.4.1987 Tarihi; ve 3347 
Sayılı, 12.10.1988 Taıühli ve 3479 Sayılı ve 1.6.1989 TaırüMi ve 3569 Sayılı kanunlarla 
Balkanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu için, bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 



MADDE 6. 
girer. 

MADDE 7. 
yürütür. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
İ. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Balkanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakam 
î. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı V. 
E. Konukman 

Dışişleri! Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
İ. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • •»—-^>«-

Tütfkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 





Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 2 2 y e 1 inci Ek) 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arka
daşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik 
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis

yonu Raporu (2 /97 ) 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23 . 6 . 1989 

Esas No. : 2/97 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Konya Milletvekilli Mehmet Şimşek v e 5 Arkadaşının, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 27.5.1988 Tarihli, 3455 sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin 
Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi» Genel Kurulun 18.5.1989 tarihli 90 inci Birleşiminde görüşülmüş, verilen öner
geler muvıacehesiiınıdie bir defaya mahsus ofllmlafc üzere İçtüzüğün 89 uncu mladldesıi gere
ğince Komisyonumuza çekilmiş olup, Komisyonumuzun 15.6.1989 tarihli birleşiminde 
2 nci dıefa Mtfflllî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsldlerinıkı die üştinakıiyılje incelenip gö
rüşülmüştür. 

Komisyonumuzca; Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin görüşmelere 
esas atamış olup, yapılan değişiklik ve İlaveler aşağıda açıklanmıştır: 

1. Millî EğiUim Komisyonunun: kabul1 ettiği metnin 1 inci maddesi Genel Ku
rulca metinden çıkarıldığından 2 nci madde 1 inci madde olarak ele alınmış, verilen 
önergenin kaibulüyle yeniden düzenlenerek 1 ikici rnadlde bu sekiliyle kabul edilmiştir, 

2. Metinden 1 inci maddenin çıkarılmasıyla 2 nci madde olarak işlem gören met
nin 3 üncü maddesi; 14.6.1989 (tarihinde Genel Kurulda kabul edilen Kanunla aynı 
mahiyette olması hasebiyle bu madde de metinden çıkarılmıştır. 



3. Millî Eğitim Koıni'isyonuınum 'kabul ettiği ımletınıinı 4 üncü mladıdeisd yapılan de
ğişikliklerden sonra verilen bir önergenin kabulüyle 2 nci madde olarak yeniden düzen
lenmiş, ımiaddle bu sekiyle kabul edilmiştir. 

4. Milî Eğitim Komiısyoınunem ıkaıbutf ettiği metin üzeriınde Genel KurtAJa ve-
rıilmiiş olan; 1 linçi madde üzerinde Eskisi hir Milletvekilli Erol Zeytimoğlu ve 4 ar
kadaşımın, 2 nci madde üzerinde Gümüşhanie Milletvekili Ülkü Güney ve 4 arlfcada-
şımım, 3 üncü madde üzeninde Erzurum Mil letvekıillli Nihat Kitapçı ve 4 arkadaşı ile Di-
yıaıriba'kıır Milletvekili Fuat Atalay ve 4 lartoadaşıınıın̂  öınergelerü sırasıyla okunarak üzer
lerinde müzakere açılmış, yapılan görüşmeler ne'tiieesliınlde hepsi aıyırı aıyrı oytlıamiariak retd-
dedilmıişltir. 

5. Koımıisyomuttıuzca; verilen ıbiır önergeniın kabulü iile metne yeni bir 3 üncü 
madde ilave edilmiştir. 

6. Komisyonumuzda «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre üniversitelerden 
uızlakllaşitırıllmış olainı öğretim elemanlarıyla ilgili» oHaaialk yapılan görüşmede; ilgili ko
misyonun Millî Savunma ve Adalet komisyonları olması hasebiyle Komisyonumuz ilgi 
alamı dışında olduğu ıbefctİmişjtir. 

7. Yürürlük ye yürütmeyle ilgili olanalk 4 ve 5 imci maddeler Koımisyonuımuzca 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

iBaşfclamvekiii 
Kemal: Karhan 

îzmir 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Türkân Akyol 

llzmir 

ürkiye Büyük Millet 

Üye 
Mustafa Nazikoğlu 

Rize 

Meclisi (S. 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Kenan Süzer 

Tokat 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

Sayısı : 228'e 1 inci Ek) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 60 inci maKktasimiın '(la) ve (b) fılkraltarı aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — 'a) Biiır süre öğretim üyesi olanak çalış<tılktam sonra Balkanliar Ku
ruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler he
saba 'katılmak ve buma göre aylı'k derecekd yükseltilmek, meslek unvan ve sufaHaonı 
kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hü
kümlerine göre ayrıldıikları Yükseköğretim Kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dö
nerler.» 

b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılan
lar hariç o'lmialk üziere herhangi bir nedenle kendi isteği lile ayrılan öğretim elemanları 
başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tek
rar ayırıldiiklaax yükseköğretıiım Ikurumlarıina dönebilirler. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 34 üncü madde ökDenmiştıir. 

GEÇİCİ MADDE 34. — Bu Kanunun yayımı tarihimde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi bulunan doçentlerin, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıl içinde, 
ayrıldıkları yülksıököğrötüm kurumuna başvurmaları halimde geçidi 8 inai maddenin 
4 üncü fıkrası hükmünden yararlanma hakları saklıdır. 

MADDE 3. — 2547 sayılı Kamana aşağıdaki Geçici 35 imci madde öklıenımaştir. 

GEÇİCİ MADDE 35. — 3455 sayılı Kanun hükümlerine göre profesörlüğe yük
seltilmiş olanlar da bu Kanunum 36 ncı maıddiesıimin 1 inci fıkrasında bulumam beş yıl 
kısmî statüye geçememe hükmüne tabidirler. 

MADDE 4. — Bu Kamun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlieniıni Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek) 




