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A) 
malar 

Gündem Dışı Konuş-

1. — İstanbul Milletvekili 
Hilmi Özen'in, Gençlik Haftası 
ve gençliğin önemi, sorunları ve 
alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Kadıköy Minibüs-
çüler ve Şoförler Yardımlaşma 
Derneği binasının Kadıköy Bele
diyesince yıktırılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

3. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, idarî, vesayet 
yetkisinin içerik ve kapsamı ile 
Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin 
yerel yönetimler üzerindeki etki-
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lerine ilişkin gündem dışı konuş
ması ile, Ankara Milletveki Ömer 
Çiftçi'nin, 16.5.1989 tarihli 88 inci 
Birleşimde yaptığı, yeni seçilen 
belediye başkanlarının sorunları
na ilişkin gündem dışı konuşma
larına İçişleri Bakanı Abdulkadir 
Aksu'nun cevabı 

2. — İngiltere'ye gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişktn Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/846) 

227:236 

B) Tezkereler ve Önergeler 236 

1. — Tunus'a gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönü
şüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/845) 236 

236 
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Sayfa 

3. — İzlanda'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı İsmet Özarslan'm 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Saffet Sert'-
in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/847) 236:237 

4. — Mardin Milletvekili 
Süleyman Çelebi' nin (6/243) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/68) 237 

5. -* Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un Tarım Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/69) 237 

6. — Aydın Milletvekili 
Ömer Okan Çağlar'm Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/70) 237 

7. — İstanbul Milletvekili 
.Reşit Ülker'in Anayasa Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/71) 237 

V. — SEÇİMLER 

A) Komisyonlarda Açık 
Bulunan Üyeliklere Seçim 
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237 

237 

VI. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 239 

1. — 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 Değiştirilmesi ile Mad
deye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. 
Sayısı : 228) 239 

2. — 3418 Sayılı Kanun ile 
5422 Sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/542) (S. Sayısı : 235) 239:240 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
yeni seçilen belediye başkanlarının sorun
ların hakkında gündem dışı konuşmasına, 
İmar ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya, 

İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, 
Ege Bölgesi tütün üreticisi ailelerin sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşmasına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pak-
demirli, 

4 Mayıs 1989 tarihli 87 nci Birleşim
de, NATO - Türkiye ilişkileri konusunda 
gündem dışı bir konuşma yapan Ankara 
Milletvekili Erol AğagU'e, Millî Savunma 
Bakanı İsmail Safa Giray; 

Cevap verdiler. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 

Söylemezoğlu da, 26 Mart 1989 seçimle
rinden sonra belediyelerin durumu hak
kında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Baka
nı Halil Şıvgın'm dönüşüne kadar Sağlık 
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Bakanlığına, Ticaret Bakanı Şükrü Yü-
rür'ün; 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti* ne gidecek 
olan Devlet Bakanı Kâmran Inan'm dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek*in; 

Tunus'a gidecek olan Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Dev
let Bakanı ilhan Aşkın'ın; 

Cezayir ve Fas'a gidecek olan Adalet 
Bakanı Mahmut oltan Sungurlu'nun dö
nüşüne kadar Adalet Bakanlığına, İçişle
ri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun; 

İspanya ve Belçika'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Baka
nı Güneş Taner'in; 

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne 
gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın dönüsüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail 
Safa Giray'm; 

Pakistan'a gidecek olan Devlet Baka
nı Mehmet Yazar'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman'ın; 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Saffet Sert'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet 
Özarslan'ın; 

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

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'
ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adla
rı yazılı parlamenterlerin katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'tn "Ça
lışanlar Günü" olarak değerlendirilmesi 
için sendikalarca yapılan başvurulara karşı 
tahrik cHici beyanlarda foulunduğu, 1 Ma
yıs 1989 tarihinde meydana gelebilecek 
olayları önlemek amacıyla önceden gerekli 
tedbirleri almadığı ve olayların önlenme
si için güvenlik güçlerince çağdışı yöntem
ler uygulanmasına göz yumduğu ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 
230 ve 240 inci maddelerine uyduğu id
dialarıyla İçişleri Bakanı Abdulkadir Ak
su hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/1) okundu; Ana
yasanın 100 üncü maddesine göre en geç 
bir ay içerisinde görüşme gününün Danış
ma Kurulunca tespit edileceği ve Genel 
Kurulun onayına sunulacağı; 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 
ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan Irak'-
ltların sorunlarını, hukukî statülerini ve 
uluslararası sözleşmelere göre haclarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/66) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; önergenin gündemde yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin sırasında ya
pılacağı; 

Açıklandı. 
Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 

ve 24 arkadışının, üretime dönük yatırım
ların yeniden hızlandırılmasını sağlamak 
ve, istihdam imkânlarını geliştirmek için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

.önergesi (10/39) üzerindeki öngörüşmeler 
tamamlandı; Meclis araştırması açılması 
reddedildi. 

17 Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.20'de son verildi. 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemâl Özbüen 

Başkan 
Başkanvekili 

Âbdulhalim Araş 
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İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 5 . 1989 Çarşamba 

Tasanlar 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/567) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.5.1989) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti İle Japon
ya Arasında Hava Servisleri İçin Anlaş
ma İle Bu Husustaki Mektup'un Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tksansı (1/568) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa fjeliş tarihi : 
16.5.1989) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/569) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.5.1989) 

4. —Türkiye Cumhuriyeti İle Çin 
Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/570) 
(Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.5.1989) 

5. — Avrupa Sosyal Şartı' nm Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/571) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışkişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.5.1989) 

Teklifler 

1. — Adana Milletvekili A. Sedat Do

ğan ve 32 Arkadaşının, 647 Sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/184) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.5.1989) 

2. — İçel Milletvekili Ali Er'in, 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî 
İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/185) (Adalet ve Anayasa komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.5.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Halil Çulha-
oğlu'nun, Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nuna aykırı hareket eden tüccarlar hakkın
da ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.5.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Halil Çulha-
oğlu'nun, fiyat farkı nedeniyle TARİŞ ta
rafından pamuk üreticilerine ödeme yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1989) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama emri bekleyen öğ
retmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/670) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalim Arat 
KÂTİP ÜYELER : Muıtafa Sangûl (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

————— • — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal-

A) GÜNDEM EIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Hilmi Özen'in, 
Gençlik Hastan ve gençliğin önemi, sorunları ve 
alınması gerekli tedbirlere ilimcin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili 
Sayın Hilmi Özçn, Gençlik Haftası sebe
biyle gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özen. 

M. HİLMİ ÖZEN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983 yı
lından bu yana gelenek halinde sürdürü
len ve bu yıl altıncısını yaşadığımız Genç
lik Haftası nedeniyle, görüşlerimi sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Ge
nel Kurulu, en derin saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devletimizin kurucusu Büyük Önder Ata
türk, 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Ana
dolu'da, Türk Milletini bir ideal etrafın
da birleştirerek, millî birlik ve beraberli
ğin verdiği güçle ve topyekûn bir müca
dele azmiyle eşsiz bir zafer yaratmış ve 

cılar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

millî egemenlik prensibine dayalı yeni bir 
Türk Devleti kurmuştur. 

Bu kuruluşun temelini, 23 Nisan 
1920'de açılan ve milletin hür iradesinin 
tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi teşkil etmiştir. İşte, Atatürk ve Yü
ce Meclis, 23 Nisanı, geleceğin teminatı 
olan4 çocuklarımıza armağan etmiş; daha 
sonra, devletimizin, millet için var oldu
ğunu simgeleyen millet iradesini en üstün 
güç olarak tanıyan Cumhuriyetimizi de, 
geleceğin yöneticileri olarak gördüğümüz 
gençlerimize emanet etmiştir. Bu neden
le, o günlerden bu yana, Türk Milleti, ge
leceğin teminatı olan gençliğimize büyük 
önem ve değer vermiştir. 

Gençliğimizin her bakımdan iyi ve 
başarılı vatandaşlar olarak yetiştirilmesi, 
her geçen gün büyük önem ve ağırlık ka
zanmaktadır. Bildiğiniz gibi, gençlik, ül
kemiz insanlarının genel kişiliklerinin 
oluşmasında, biyolojik, fizyolojik, sosyal ve 
normal gelişme ve değişmeleri açısından 
üzerinde önemle durulması gereken hızlı 
bir olgunlaşma çağıdır. Bu bakımdan, 
genç neslin istenilen olumlu değerlerle teç
hiz edilebilmesi için, çağdaş bilgi ve kül-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tür birikimine sahip olmaları için sarf edi
len gayretleri daha da hızlandırmak gerek
tiğine inanıyorum. 

Bugün, ülkemiz genç bir nüfusa sa
hiptir. 12 - 24 yaş grubuna giren genç nü
fus, toplam nüfusumuzun yüzde 27,4'ünü 
teşkil etmektedir. Bu rakam, bizim sorum
luluğumuzun ne kadar ağır olduğunu açık 
bir şekilde sergilemektedir. Gayretlerimi
zi birleştirerek, gençlerimizin sorunlarına 
ve ihtiyaçlarına devamlı olarak eğilmek, 
onların yapıcı, yaratıcı ve araştırıcı bir ne
sil olarak yetiştirilmelerini sağlamak, başta 
gelen görevimiz olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
geleceğimizin teminatı olarak kabul etti
ğimiz gençliğimize verilen önem, Anaya
sanın 58 inci maddesinde "Gençliğin 
korunması" başlığı altında, "Devlet, is
tiklâl ve cumhuriyetimizin emanet edildiği 
gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen 
görüşlere karşı yetişme ve gelişmesini sağ
layıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğün; 
den, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri 
alır" şeklinde ifade edilmiştir. Buna uy
gun olarak, istikbalimizin teminatı genç
lerimize sahip çıkarak sorunlarına çözüm 
bulunması, Anavatan Hükümetinin bü
yük önem ve değer verdiği konuların ba
şında gelmektedir. Gençlerimizin eğitimi, 
onların yarınlara gereği gibi hazırlanma
sında Anavatan İktidarı yoğun çaba sarf 
etmektedir. Özellikle, 1983 yılından bu ya
na, gerek çalışan gençliğin ve gerekse üni
versite gençliğinin huzur ve güven içinde 
geleceğe ümitle bakabilmelerini temin edi
ci bazı temel çözümler getirilmiştir. Bu 
yöndeki çalışmaların aralıksız devam et

tiğini görmekten büyük memnuniyet du
yuyoruz. 

Ülkemizde iç barışın daha da gelişe
rek sürekli kılınması, hızlı kalkınmanın ge
rektirdiği üstün nitelikteki kadroların ye
tiştirilmesinde hem bizlere hem de genç
lerimize çok önemli görev ve sorumluluk
lar düştüğünü bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. 

Biz, gençlerimizi seviyor, onlara ina
nıyor ve güveniyoruz. 1980 öncesi yılların
da yaşanan, Türkiye'yi bölmek, parçala
mak amacıyla gençliği hedef alan çağdışı 
Türk düşmanı mihrakların sebep olduğu 
acı olayları unutamıyoruz. Karanlık emel
lere sahip olan nifak odaklarının bir daha 
yeşermemesi, gençlerimizin arasına sız
maması için, geçmişte yaşadığımız acı tec
rübelerden taviz vermeden ders alınması 
gerektiğine samimiyetle ve ciddiyetle ina
nıyoruz. 

Anavatan İktidarının, Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda 2000'li yılların 
modern Türkiyesine ulaşma azmi ve ka
rarlılığı içinde, gençlerimiz için daha 
olumlu ve tutarlı hizmeder yapacağına yü
rekten inanıyorum. 

Bu inançla, sizlere tekrar en derin 
saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özen. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kadıköy Minibüsçüler ve Şoförler Yardımlaşma 
Derneği binasının Kadıköy Belediyesince yıktırıl
masına ilişkin gündem dıst konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker, Kadıköy Belediyesinin 
yıkım hareketleriyle ilgili konuda söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Ülker. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, dün söz istemişti, hakkını kaybet
ti. Böyle olunca, iltimas ediyorsunuz. 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; se
çim bölgem olan İstanbul - Kadıköy'de ce
reyan eden ağır bir partizanlık olayını Yü
ce Meclisin gözleri önüne sermek için 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

10 Mayıs 1989 Çarşamba günü, Ka
dıköy Söğütlüçeşme'de bulunan 17 bin 
üyeli Kadıköy Minibüsçüler ve Şoförler 
\ardımlaşma Derneğine ait idare merke
zi ve lokal binaları, Gecekondu \asası kap
samına girdiği gerekçesiyle, Kadıköy Be
lediyesi ekipleri tarafından, evvelden ha
ber verilmeden, Kadıköy Belediyesinin 20 
arabası, 4 çekici, 2 dozeri ile, baskın şek
linde, yıkılmaya başlanmıştır. Bunu du
yan, bine yakın, dernek üyelerine ait mi
nibüs kısa zamanda olay yerine gelmiştir. 
Olay, 11 Mayıs 1989 günlü gazetelerde ge
niş biçimde ve resimlerle yer almıştır. Ga
zetelerin başlıkları şöyledir: "Minibüsçü 
ve Şoför Derneği yerlebir (Hürriyet)", 
"Minibüsçüler Derneğinin Hasanpaşa'-
daki tesisi de yıkıldı. Yıkıma karşı kontak 
kapama (Günaydın)' ', ' ' Kadıköy Şoförler 
Derneğine dozer (Milliyet)", "Minibüs
çüler Derneği binası yıkıldı (Güneş)", 
"Dernek Başkanı Ali Kemal Aktürk, Ka
dıköy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın'ı 
suçlayarak 'Özyalçm, ANAP'lı olduğum 
için burayı yıktırıyor; çünkü, bir süre ön
ce SHP'ye geçmemi teklif ettiğinde kabul 
etmemiştim, şimdi bunun acısını 
çıkarıyor' iddiasında bulundu (Ter
cüman)". 

Kadıköy Söğütlüçeşme Tuğlacıbaşı 
Mahallesi Sosyal Sigortalar, Et ve Balık 
Kurumu Haydarpaşa Depo İşçileri Yapı 
Kooperatifinden kiraladığı boş arsa ile, 
Karayolları tarafından 15 yıl önce yol yap
mak üzere kamulaştırılmış; fakat sonradan 
vazgeçilmiş arsa üzerinde 8 yıl önce (1981 
yılında) 17 bin üyeli Kadıköy Minibüsçü
ler ve Şoförler Yardımlaşma Derneği tara

fından, dernek üyelerinden para toplana
rak, dernek merkezi lokali, lokantası ya
pılmıştır. Bölgemiz minibüsçüler ve şoför
lerinin büyük sosyal ihtiyacını karşılayan 
bu tesislere bugüne kadar herhangi bir 
müdahale olmamıştır. 

Dernek Başkanı Ali Kemal Aktürk, 
Anavatan Partilidir ve 26 Mart seçimle
rinde Anavatan Partisi Kadıköy listesin
de yer almıştır. Dernek Başkanı Ali Ke
mal Aktürk ve 3 arkadaşının, 26 Mart se
çimlerinden on gün kadar sonra Kadıköy 
Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın'ı kut
lamaya gittiğinde, odada bulunan 30 ka
dar vatandaşın önünde, Cengiz Özyalçm 
masaya yumruğunu vurarak, "27 Martı 
düşünmedin mi? Sana beş sene hesap 
soracağım" diye tehdit etmiş, Ali Kemal 
Aktürk'ün, "Arkamda 17 bin minibüs şo
förü var; konuşmanızı üyelere tek tek 
anlatacağım" demesi üzerine de, "Çık 
dışarı" diye kovmuştur. 

Bu arada, Belediye, Derneğin çöple
rini almamaya başlamış; yapılan araştır
mada, Derneğin çöplerinin alınmaması 
için Belediyece emir verildiği meydana 
çıkmıştır. Dernek, özel araba tutarak çöp
lerini kendisi taşımak zorunda kalmıştır, 
halen de kendisi taşımaktadır. Daha son
ra, Belediye Başkanı, kendisine bir arka
daşını göndererek, Ali Kemal Aktürk'ten, 
"500 ANAP'lı üye üe SHP'ye geçiniz; ak
si halde, binalarınızın hepsi yıkılacaktır" 
şeklinde tehditte bulunmuştur. Bunlann 
hepsinin tanıkları var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ora
da 500 üyeniz var mı?.. Orada kayıtlı 500 
üyeniz yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz 
de gelip anlatırsınız bunları. 

Bu olayları takiben de, tehdit yerine 
getirilmeye başlanarak, 10.5.1989 günü, yı
kıma başlanmıştır. Yıkım sırasında, Bele-
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diye Başkan Vekili, yıkımı izleyen 3 bin ki
şilik kalabalık, görevliler ve gazeteciler 
önünde, "Gelsin ANAP sizi kurtarsm. Se
nin ANAP'ı desteklediğini biliyoruz. Sen 
başkan oldukça ve üyeler de seni destek
ledikçe, minibüs ve şoför esnafına hizmet 
verilmeyecektir" demek cüret ve cesare
tini veya pervasızlığını göstermiştir. Mi-
nibüsçüler arasında, SHP'yi tutan 300'e 
yakın üye, "Demokrasiyi savunanlar de
mokrasiyi yıktılar. Biz SHP'liyiz, biz 
SHP'den istifa ediyoruz'' diye bağırmış
lardır. 

AYTEKİN KOTİL (İstanbul) -
Kanunlara saygılıyız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ay
rıca, aynı akşam, Kaymakamlıktan alınan 
müsaadeyle, 5 bine yakın üyenin katıldı
ğı -basının da 'bölündüğü, 40'a yakın po
lisin de bulunduğu- toplantıda, Kadıköy 
Belediyesinin yaptığı yasa dışı yıkma ve 
tehdit, barışçı bir yol izlenerek, dakikalar
ca alkışlanmak suretiyle protesto edilmiş
tir. Yani, ne bağırma ne çağırma ne ha
karet hiçbirisi yapılmayarak, alkışlan
mıştır. 

BAŞKAN .— Toparlayınız Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2820 sayılı Si
yasî Partiler Yasasındaki 4 üncü madde, 
"Siyasî partilerin işleyişi, faaliyetleri ve ka
rarlan Anayasada nitelikleri belirtilen de
mokrasi esaslarına aykırı olamaz" demek
tedir. Gene aynı yasanın "Eşitlik İlkesinin 
Korunması" başlıklı 83 üncü maddesi, "Si
yasî partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsi
yet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mez
hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek
sizin kanun önünde eşit olduğu prensibine 
aykırı amaç güdemez ve faaliyette 
bulunamazlar" hükmünü taşımaktadır. 

Gene aynı yasanın, "Siyasî partiler
le ilgili yasaklara aykırılık halinde dava 

açılması" başlıklı 100 üncü maddesine gö
re 83 üncü maddenin ihlal edilmesi nede
niyle hüküm giyen üye partiden kesin ola
rak çıkarılır; çıkarılmazsa, parti kapatıl
mak için dava açılır" demektedir. 

Yapılan yasak fiilin cezasına gelin
ce : "83 üncü maddedeki fiili işleyenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde, altı aydan az olmamak üzere hapis 
cezasıyla cezalandırılır" denilmektedir. 
Türk Ceza Kanununun memuriyet ve 
mevki nüfuzunu suiistimal edenlere ait ce
zalardan söz eden, Türk Ceza Kanunu
nun 228 inci maddesine göre, bu fiilin ce
zası altı aydan üç seneye kadar hapistir; 
ancak, "...siyasî sebeple işlendiğinde, ce
za 1/3'ten, yarıya kadar artırılır" denil
mektedir. Görüldüğü gibi, yasalarımız 
partizanlığa imkân vermeyecek ağır hü
kümler taşımaktadır. Bütün bu hükümler, 
milletimize pahalıya mal olan acı dene
yimler sonucunda getirilmiştir. 

Yıkılan yerlerin yanında, önünde, ar
kasında aynı durumda yüzlerce yapı var 
iken ve her gün de yenileri yapılmakta 
iken, onlara dokunmayı, yıkma yetkisini 
kendi siyasî çıkarları için tehdit aracı ola
rak kullanmak, Minibüs ve Şoförler Der
neğinin binalarını yıkmak, zulümdür, iş
kencedir, suçtur. Türk Milleti, bunca acı 
deneyimlerden sonra buna asla izin ver
mez ve vermeyecektir de. Olay yerinde, bu 
zulüm hareketini protesto ederek, "istifa 
edeceğini" söyleyenler olmuştur. 

Şunu da belirtelim ki, Anavatan Par
tisi, bütün vatandaşlar arasında, sevgi ve 
saygıya dayalı, içten bir kardeşlik havası
nın oluşmasına inandığı için, önce, der
nek avukatı aracılığı ile ilgililer uyarılmış
tır. Üzülerek ifade edelim ki, bu girişimi
miz sonuçsuz kaldığı için, şimdi Meclis 
kürsüsünde uyarıyoruz ve yetkili makam
ları göreve çağırıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bir arkadaşımız, burada konuş
ma hakkı olmayan belediye başkanlarını 
itham etmiştir; müsaade edin, biz kendi
sine cevap verelim; çünkü, gerçekleri ko
nuşmuyor. Belediye Başkanlarını korumak 
bize düşer, onlar partimizin üyesidir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, birçok 
hadisede, arkadaşlarımız, yapılanları bu
rada aksettirdiler. Bu yeni değil ki... Zatı-
âliniz Tunceli'de olan bir hadiseyi getir
diniz, valisini itham ettiniz, kaymakamı
nı itham ettiniz... Bu itibarla, buradaki 
olay, hadiseyi Meclisin ıttılaına arz et
mektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, 
burada, idare adına cevaplandırılması la
zımdır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bakan
lar çıkıp onlara cevap veriyorlar. 

3. — izmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt'tn, idarî vesayet yetkisinin içerik ve kapsam 
ile Tasarruf Hdbirleri Genelgesinin yerel yönetim
ler üzerindeki etkilerine ilişkin gündem dışı konuş
ması ile Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
16.5.1989 tarihti 88 inci Birleşimde yaptığı, yeni 
seçilen belediye başkanlarının sorunlarına ili/kin 
gündem dtsı konuşmalarma İçişleri Bakam Abdul-
kadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turan 
Bayazıt, idarî vesayet yetkisinin içerik ve 
kapsamı konusunda gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa

yın Başkan, adil davranmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşım, 

bir milletvekili, bugün burada bulunmaz; 
ama, ertesi gün hemen dilekçesini tekrar
lar... Dün burada bulunmadıysa, bugün 
de tekrarlamıştır... Bunları hatırlamama

ya, bilmemeye sebep yok ki... Bunları bil
mem lazım. Lütfen... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İçişle
ri Bakanı cevap versin. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Adil 
davranmıyorsun; dün bulunmayan millet
vekillerine bugün söz veriyorsunuz. Bizim 
de talebimiz var... 

BAŞKAN — Efendim, 22 kişi müra
caat etti; bunları değerlendiriyoruz, sıra
sına koyuyoruz. Takdir, Başkanındır. 

Buyursunlar Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sayın, milletvekilleri; Baş
kanlığın, il özel idarelerini ve belediyeleri 
de kapsayan 24' Nisan 1989 tarih ve 6 sa
yılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, merkezî 
yönetimin yerel yönetimler üzerindeki ida
rî vesayet yetkisini, bu yetkinin hukuksal 
kapsam ve içeriğini gündeme getirmiştir. 

Ben, sizlere, idarî vesayeti bilimsel 
açıdan arz edecek değilim; köyler ve il özel 
idareleri üzerindeki vesayet uygulaması
na da değinmeyeceğim. Konumuz beledi
yelerdir; ancak, il özel idareleriyle ilgili çok 
önemli gördüğüm bir hususa değinmek is
tiyorum. 

Bugün, illerimizin tümünde, valiler, 
bir muhalefet partisinin -ki, bu, çoğunluk
la Sosyaldemokrat Halkçı Partidir- veya 
muhalefet partileri ağırlıklı koalisyonların 
ekseriyetini oluşturduğu il genel meclisleri 
ve il daimî encümenleriyle çalışmaktadır. 
Bu nedenle, il özel idarelerini iktidar Par
tisinin ve Hükümetin keyfî tasarruf ve mü
dahalesinden korumada demokratik bir 
misyon ve sorumluluk yüklenmiş bulun
maktadırlar. Değerli meslektaşlarımın, 
devletin valisi oldukları bilinciyle, yöne
tim ve davranışlarıyla, Hükümete ve Sa
yın Başbakana demokrasi örneği verecek
lerine inanıyor* ve bunu bekliyorum. 
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Sayın Başkan, Anayasamızın 127 nci 
maddesi, merkezî yönetime tanınan idarî 
vesayet yetkisinin içeriğini belirlemektedir. 
Anayasanın koyduğu en önemli ilke, ida
rî vesayet yetkisinin esas ve usullerinin ka
nunla belirlenmesidir. Kanunun açıkça 
belirlemediği bir idarî vesayet yetkisi mev
cut olamaz. Başbakanlık genelgeleriyle, 
hatta kanun hükmünde kararnamelerle, 
idarî vesayet yetkisi konamaz. Genel büt
çe kanunundaki herhangi bir madde de, 
idarî vesayet yetkisinin yasal dayanağı ola
rak kabul edilemez; çünkü, belediyeler, ge
nel bütçe dışında kalan, müstakil bütçeli 
yönetimlerdir. 

Aynca, Anayasanın 161 inci madde
sinde yer alan, bütçe kanununa bütçeyle 
ilgili hükümler dışında hüküm konulama
yacağı ilkesi karşısında, genel bütçe kanu
nunun, kategorik bir dayanak olarak de
ğerlendirilmesi de mümkün değildir. 

Sayın Başkan, geneİge, belediyelere 
hangi kısıtlamaları getirmiştir, bunlara de
ğinerek, Hükümete soruyorum. 

Belediyelerin, boşalan kadrolara -
Bakanlar Kurulunun kararıyla alınmış, 
ancak boşalmış- açıktan atama yapabilme
leri için İçişleri Bakanından izin alma zo
runlulukları ve Bakanın bu yetkisi hangi 
yasadan kaynaklanmaktadır? 

Bu idarelerin, idarî vesayet maka
mınca onanarak yürürlüğe giren bütçele
rindeki ödeneklerle döşeme ve demirbaş 
almalarını hangi yasanın hangi maddesi
ne dayanarak yasaklıyorsunuz? 

\eni hizmete girecek üniteler için izin 
verecek Başbakanın, bu yetkisinin yasal 
dayanağı nedir? 

Zorunlu maddeler dışında satın alma 
ve cari harcama taahhüdüne girme yasa
ğının ve gerektiğinde bu harcamaları, 
gayrimenkul satın alınması ve kiralanma
sını içişleri Bakanının onayına bağlama
nızın yasal dayanağı var mıdır? 
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1989/6 sayılı Genelge, 1988/11 sayılı 
Yatırımlarda Tasarruf Tedbirleri Genelge
sini yürürlükten kaldırdığı halde, İçişleri 
Bakanından izin alma zorunluluğu niçin 
devam etmektedir? Daha önemlisi, İçişleri 
Bakanının bu yetkisi hangi yasada ya
zılıdır? 

Sayın Başkan, şimdi de, 1989/6 sayı
lı Genelgenin geçen yıldakinden değişik 
özelliklerine değinmek istiyorum. 

Sayın Bakanların, "Bu genelge yeni 
bir şey değildir. Bundan önceki yıllarda da 
çıkarılanların aynıdır, içeriğinde bir deği 
siklik yoktur*' şeklinde bu kürsüde yap
tıkları açıklamalar samimî ise, niçin tasar
ruf tedbirleriyle ilgili olarak yayımlanmış 
1988/5-10-11 sayılı genelgeler yürürlükten 
kaldırılarak aynı konuda, aynı içerikte, ay
nı biçimde yeni bir genelge yayımlanmış
tır; niçin?.. Niçin Sayın Başkan?.. İşte bu 
niçinlerin cevabı ve birbirlerinin aynı ol
duğu söylenen 1988 ve 1989 genelgeleri
nin karşılaştırılması, Hükümetin, beledi
yeler üzerinde örmeye başladığı ağın ilk 
ilmiklerinin bu genelge ile atıldığını orta
ya koyacaktır ve görmekteyiz ki, Sayın 
Başbakanından değerli milletvekillerine 
kadar herkes, muhalefet belediye başkan
lıklarının başarısızlığı için dua etmektedir, 
hatta sanki yağmur duasına çıkan vatan
daşlarımızın kavrulmuş yüreklerindeki 
duygulara sahiplermış gibi, bu yağmur 
duasını içlerinde duymaktadırlar; ama, 
beklentileri hüsrana uğrayacaktır. 

Sayın Başkan, yeni genelgeye göre, 
büyükşehir belediye hudutları içerisinde
ki ilçe belediyeleri, genelgede sayılan zo
runlu mal ve hizmet alımları dışındaki 
harcamaları için, 1988 yılında büyükşehir 
belediye başkanının onayını alırken, 1989 
yılında İçişleri Bakanının onayını almak 
zorunda bırakılmıştır. Bunu biraz somut-
laştırayım. 1988 yılında Karşıyaka Bele
diye Başkanlığını yürüten Anavatan Parti-
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sine mensup Sayın Nevzat Çobanoğiu, ör
neğin bir su bardağını -su bardağını de
mirbaş telakki etmiyorum- Sayın Özfatu-
ra'nın onayı ile alırken, 26 Martta 
SHP'den Karşıyaka Belediye Başkam se
çilen Sayın Cihan Tursen, bunu SHP'U 
Sayın Yüksel Çakmur'un değil de, Sayın 
İçişleri Bakanının onayı ile alabilecektir. 

ANAP'h Aliağa Belediye Başkanı, bi
nalarının küçük onarımını makine ve teç
hizatın bakım ve onarımlarını 1988 yılın
da hiçbir makamın onayını almadan ya
parken, SHP'U Aliağa Belediye Başkanı 
Sayın Hakkı Ülkü, makam odasının lürı-
lan camını taktırmak, çöp kamyonu ve as
falt makinesinin civatasmı dahi alabilmek 
için, bugün, Sayın İçişleri Bakanından 
onay almaya mecburdur. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başka
nı, bütün belediyelerin şube müdürleri, 
otomatik telefon kuUanabilmek için İçiş
leri Bakanının onayına muhtaçtır. Do
kumlu fatura tanzim edilemeyen yerlerde
ki belediye başkanları, bundan böyle, oto
matik telefon görüşmesi yapamayacaklar
dır. Bu yerler, çağ atlayan Türkiye'nin hu
dutları dışında mıdır? 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ANAP'h Sayın Özfatura, ihtiyaç duydu
ğu toplu tasım araçlarını kiralama yoluy
la serbestçe sağlayabilirken, bu imkân, 
SHP'U Sayın Yüksel Çakmur'dan esirgen
miştir. Niçin?.. Evet, niçin?.. 

Hangi kamu yararı, hangi aklî ve 
mantık! izah, bu tedbirlerin geçen yıl de
ğil de bu yıl alınmasını haklı gösterecektir. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) 
— Geçen yıl da vardı; dokümanlar ve cet
veller vardı. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Geçen yıl yok bunlar. İzah ettim, bun
lar yok, 1988'de böyle, 1989'da böyle de
dim. İyi dinlememişsin; zabıtları oku ve 
karışma... 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) 
— Hepsi vardı. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Zab^ilan oku, ondan sonra itiraz et. 

Sayın Başbakan bu soruları cevaplan
dırmalı ve bu tedbirlerin siyasal bir art ni
yete dayak olmadığını ispat etmelidir. 

Bize göre, bu niçinlerin cevabı beUi-
dir Sayın Başkan; bunu kamuoyu da bil
mektedir. Bugün sadece küçük kasaba be
lediyelerinde mevcut olan ANAP ve onun 
Hükümeti, Edirne'den, İstanbul'dan Bur-
sa'ya, Ankara'ya, Kars'a; İzmir'den Di
yarbakır'a, Van'a; Sinop'tan Mersin'e, 
Adana'ya, Antakya'ya kadar cum yurt sat
hından silinmiş olmasının intikamını al
mak istemektedir. 26 Mart yerel yönetim 
devrimi ile, altını çizerek tekrarlıyorum, 
26 Mart, yerel yönetim devrimi ile, Ana-
muhalefet ve muhalefet partilerinin eline 
geçen belediyeleri zora koşmak aavrânı-
şının bilinç altında, halktan intikam alma 
duygusu vardır. Ne var ki, halkı cezalan
dırmak, aklı basında insanların başvura
cağı bir yöntem olmamalıdır. 

Sayın Başkan, sanırım ki, Sayın Baş
bakan, İzmir VaUsi ile İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanını, Menemen Kaymaka
mı ile Menemen Belediye Başkanını ka
rıştırmıştır ve kendisini, belediye başkan
larının hiyerarşik amiri saymaktadır. Bun
dan daha önemlisi, idare hukukundaki ve
sayet ile, özel hukuktaki vesayet kurum
ları arasındaki farkı göz ardı etmekte ve 
belki de bunu bilmemektedir. 

Bu genelgenin belediyeler için hiçbir 
bağlayıcı niteliği ve hiçbir hukukî değeri 
yoktur. Bütün belediye başkanlarını 
-SHP'U olsun olmasın, bütün belediye 
başkanlarını- bu genelgeye uymamaya da
vet ediyorum. 

Sayın Başkan, ne var ki, bu genelge
nin bir başlangıç olmasından endişe ede-
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rim. Genel iktidar ile, yerel iktidarı, bir 
kumaşın tersi ve yüzü gibi birbirine bağlı 
görecek kadar çağdaş yönetim anlayışına 
ters düşen bir zihniyetten her şey bekle
nebilir. Toplumun bütün kurum ve değer 
yargılarını, devlet anlayışını, ekonomiyi, 
ahlakî değerleri ve Türk halkının yarım
ına umutla bakabilme alışkanlığını altüst 
eden bu giderayak iktidarın, demokrasiyi 
daha çok tahrip etmemesini diliyorum. 

Sonbaharda yapılacak bir erken se
çimin, demokrasimizi, halkımızı, yerel yö
netimlerimizi ve hatta Anavatanı kurtara
cağına olan inancımı vurgulayarak, Yüce 
Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN— Buyursu) dar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın 
Başkan, bana sataştığınız için söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Kim sataştı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Biraz 
önce sataştınız; "Tunceli Valisi hakkında 
itham edici konuşma yaptığımı" söy
lediniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben, şahsını
zın valileri vesaireyi itham ettiğiniz anla
mında söylemedim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle 
dediniz; tutanaklara bakın efendim. Ben 
Bakandan sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhtelif sebeplerle, örfi 
idare kumandanlarından vesaireden şikâ
yet ediliyor; başka arkadaşlar da şikâyet 
ediyor. Bu itibarla, şahsınızı hedef alan bir 
şey söylemedim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

Sayın Bakan, talebinizi şöyle karşılı
yorum : Dün, Sayın Bayındırlık ve İskân 
Bakanı, Sayın Ömer Çiftçi'nin gündem 

dışı konuşmasına cevabını bildirirken, 
kendi konusu dışında olan, Sincan Bele
diye Başkanı ile ilgili ithamlara zatı âlini
zin cevap vereceğini ifade ettiler. Sadece 
bu hususa mahsus olmak üzere söz ver
dim efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) - Sayın 
Başkan, hükümet adına bir sayın bakan 
konuşur efendim; daha önce konuşuldu. 

BAŞKAN — Efendim, süresi içeri
sinde, süresini aşmamak kaydıyla, iki ba
kan konuşabilir. 

Sadece o hususa münhasır olmak 
üzere, buyurun Sayın Bakan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) - Bir ko
nuda bir kişi konuşabilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Önce, Sayın 
turan Bayazıt'ın konuşmasına cevap ve
receğim efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İzmir Milettvekili Sayın Turan Bayazıt ta
rafından gündem dışı konuşma konusu 
yapılan, yerel yönetimler üzerindeki ida
rî vesayet yetkisiyle ilgili görüşlerimizi 
açıklamak üzere söz almış hjulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 
devletler, devletin yapısı ve dış görüşünü 
kıstasına göre, üniter devlet ve konfede
rasyon veya federasyon şeklinde ayrılırlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz 
hukuk devletiyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Üniter devlet, 
ülkesinin tamamı ve halkının bir tek hü
kümranlığa tabi olduğu devlet iken, kon
federasyon ve federasyonlarda, birden zi
yade devletin bir araya gelmesi söz konu
sudur. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir 
devlettir..Türkiye Cumhuriyetinde hâki
miyet, Türkiye Büyük MUlet Meclisinde 
tecessüm ve tecessüd eder. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Başbakan öyle demiyor, Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) - Mahallî idare
ler, Anayasamızın 127 nci maddesine gö
re; il, belediye ve kpy halkının mahallî 
müşterek ihtiyaçlarım karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve ka
rar organları gene kanunda gösterilen, seç
menler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzelkişileridir. Bu* tüzelkişilerin, 
devletten ayn karar ve irade odaklan ol
dukları düşünülemez. Bu idareler için ya
pılan seçim de, belli bir çevrede kamu tü
zelkişiliklerinde görev alacak kamu görev
lilerini belirlemek için yapılmaktadır. Bu 
kamu görevlileri, yukanda belirtildiği gi
bi, seçimle işbaşına gelebilecekleri gibi, 
1580 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak ve hükümetçe 

1 takdir edilmesi halinde, atama ile de gö
revlendirilebilirler. 

Mahallî idare yöneticilerinin -ister se
çende, ister atamayla görevlendirilsinler-
hukukî durum, görev ve yetkileri değiş
mez. Ancak, her ikisi de seçimle gelmek
le beraber, milletvekili ile, belediye başka
nının hukukî durumlannı katiyen birbi
rine kanştirmamak gerekir. Aradaki fark, 
burada tartışmaya gerek duyurmayacak 
kadar barizdir. Nitekim, Anayasamızın 
80 inci maddesi durumu açıkça ortaya 
koymaktadır. Belediye başkanları, 1580 sa
yılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarın
ca, yalnızca belediye teşkilat ve tüzelkişi
liğini temsil ederler; belde halkı, Türk 
Milletinin ayrılmaz bir parçası olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsın
da ve sayın üyelerince yek vücut halde 
temsil edilirler. Bu sistem içinde, mahallî 
idarelere verilen görevler kanunlarla tada-
dî olarak belirlenmiştir; mahallî idare, bu
nun dışında, kendiliğinden, bir görevle 
kendisini vazifeli sayamaz, kanunun ken

disine vermediği bir yetki huusunda ka
rar alıp, uygulanması yoluna tevessül ede
mez, kanuna benzer metinler düzenleme 
yoluna gidemez. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) -
Neye cevap veriyor?.. Hangi konuya cevap 
veriyor, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Dinlemediniz galiba... 
Sonradan mı geldiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Üniter devlet
te böyle bir uygulama asla söz konusu ola
maz. Üniter devlet yapısının gereği ola
rak, merkezî idarenin -bakın, cevabı 
dinleyin- mahallî idareler üzerinde Ana
yasadan doğan vesayet denetimi yetkisi 
vardır. Ayrıca, merkezî idare, mahallî ida
relere verdiği yetkiyi de her zaman geri 
alabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu yetkinin Anayasamızdaki dayanağını 
sizlere okumak istiyorum : Anayasamızın 
127 'nci maddesinin besinci fıkrasında, 
"Merkezî idare, mahallî idareler üzerin
de, mahallî hizmetlerin -burası önemlidir-
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekil
de yürütülmesi, kamu görevlerinde birli
ğin sağlanması, toplum yararının korun
ması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen 
esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yet
kisine sahiptir" denilmektedir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bu 
Anayasa geçen sene yok muydu? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Dinleyin, onu 
da biraz sonra izah edeceğim. 

Anayasamızın 127 nci maddesine is
tinaden, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin (g) fıkrasıyla, mahallî 
idarelerin ve bunların merkezî idare ile 
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olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek 
görevi, İçişleri Bakanlığına verilmiştir. 

Aynı kanunun 11 inci maddesinin (b) 
fıkrasında, bakanlığın, mahallî idareler 
üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin, 
mevzuat hükümleri gereğince uygulanma
sını sağlamak görevi Mahallî İdareler Ge
nel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Böylece, mahallî idarelerin iş ve iş
lemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yö
netmeliklerle belirtilen görev ve hizmet
leri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak 
ve geliştirmek, Bakanlığımın görevleri ara
sında olup, mahallî idareler üzerindeki ve
sayet yetkisi, Anayasa ve 1580 sayılı Ka
nunun muhtelif maddeleri ve özellikle 
71 inci maddesi hükümleri çerçevesinde 
yerine getirilmektedir. Belediyelerin en 
yetkili karar organı olan belediye meclisi
nin müzakere edeceği ve karar vereceği iş
ler dahi, 71 inci madde uyarınca, mahal
lin en büyük mülkî amirinin tasvibine 
bağlıdır. Anayasamızın 112 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası -buraya dikkatlerinizi 
çekiyorum,'Sayın Başbakanın yetkisiyle 
ilgilidir- "Başbakan, bakanların görevle
rinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak 
yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici 
önlemleri almakla yükümlüdür." diyerek, 
başbakanın koordinasyon yetkisinin esas
larını belirtmiş bulunmaktadır. Böylece, 
bakın, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığına 
her konuda direktif verip yönlendirmede 
bulunabilecektir. Anayasamız, açıkladığı 
123 üncü maddesinde, "İdare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür" demek sure
tiyle, devlet mekanizmasının ahenkleştiril-
mesinde ve kamu hizmetinin yerine geti
rilmesinde farklılık olmayacağını vurgula
mıştır. 

Başbakanlık, yukarıda belirtildiği şe
kilde, icranın asıl belirleyicisi olduğuna 
göre, İçişleri Bakanlığının, gerek merke
zî, gerek mahallî idarelerle ilgili görevle

rinin yerine getirilmesinde prensip vazet
mek ve uygulamayı yönlendirmede elbet
te ki yetkili olacaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Hangi kanun yetki tanıyor Sayın Bakan, 
O kanunu söyleyin? Bunu sordum size, 
bunu... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Okuduk; 1580 
sayılı Kanunun 71 inci maddesi. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 71 
inci maddeyi söylediniz; haklısınız; öbür 
kanunu da söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — İçişleri Bakan
lığı olarak... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bir cıvatayı senin izninle alıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — İçişleri Bakan
lığı olarak biz, vesayet denetimi yetki ve 
sorumluluğumuzu, hukukun hâkimiyeti, 
objektiflik ve kamu yararının üstünlüğü 
anlayışıyla kullanan bir Bakanlığız. 

Sayın milletvekili, konuşmasında, Ta
sarruf Tedbirleri Genelgesine değinmiş 
bulunuyor. Bilindiği gibi, bütün kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla mahallî idarelerin, 
kendilerine tahsis edilen malî imkân ve 
kaynakları en iyi şekilde kullanmak, ken
di görev alanına giren hizmetleri süratli, 
düzenli ve en iyi şekilde yerine getirebil
melerini sağlamak amacıyla 1988 yılı içe
risinde, 24 Nisan 1988 tarih ve 1988/5 sa
yılı, 5 Ekim 1988 tarih ve 1988/10 sayılı ve 
9.11.1988 tarih ve 1988/11 sayılı Başbakan
lık Tasarruf Genelgeleri çıkarılmıştır. 1989 
yılı içerisinde de, yine Başbakanlıkça, 
12 Nisan 1989 tarih ve 1989/6 sayılı Ta
sarruf Tedbirleri Genelgesi çıkartılarak, 
1988 yılında çıkartılan ve 5, 10 ve 11 sayılı 
genelgelerle yürürlüğe konulan tasarruf 
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tedbirleri, 1989/6 sayılı Genelgede birleş
tirilmiştir. Böylece, eskilerin hepsi bu ge
nelgede toplanmış, birleştirilmiştir. 

Bu genelge ile 24 Nisan 1989 tarihin
den bu yana uygulanagelen tedbirlere ye
ni bir ek getirilmemiştir. Gayesi, ülkemiz
de ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağ
lıklı bir şekilde yürütülmesi, yurt içi kay
nakların ve ekonomik potansiyelin sürdü
rülmesi; bunların, uygulanmakta olan 
plan, program ve istikrar tedbirlerinde be
lirtilen ana hedefler doğrultusunda yön
lendirilmesi için tasarruf ve kamu hizmet
lerinin etkili ve verimli bir şekilde yürü
tülmesi olarak belirtilen bir genelgeyi, .bazı 
kesimlerce iddia edildiği gibi, sadece be
lediyelerin elini kolunu bağlayan, çalışma
larını kısıtlayıcı, yatırımlarını engelleyici 
ve 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî 
idareler genel seçimlerinden sonra ilk de
fa çıkarılmış siyasî nitelikli bir genelge gi
bi yorumlarsak, Hükümetin, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarını, yani kendi işleri
ni de çıkmaza soktuğu gibi, mantıksız bir 
sonuca ulaşırız ki, son derece yanlış ve an
lamsız bir değerlendirme olur. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılan se
çimleri müteakip, Bakanlığımca, uymaları 
gereken bazı mevzuat ve genelge hüküm
leri 4 Nisan 1989 tarihinde 90161 saydı Ge
nelge ile, valilikler kanalıyla bütün bele
diye başkanlarına duyurulmuş, bu genel
ge de daha önce çıkarılan ve uygulanmak
ta olan 10 adet genelgeyle ilgili tutulmuş
tur. Daha sonra, 12 Nisan 1989 tarihinde 
1989/6 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbir
leri Genelgesi yürürlüğe konulmuştur ve 
eskilerin devamı niteliğindedir... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, 18 inci maddeyi okuyun; 
18 inci madde, "Kaldırılmıştır" diyor1; 
tahrif etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bu genelge ile, 

hiçbir şekilde, yatırım harcamaları kısıt-
lanmamakta ve izne tabi tutulmamakta
dır; sadece, boş kadrolara açıktan atama, 
fayrimenkul kiralanması ve satın alınma
sı ile alımı serbest bulunan mal ve hizmet
ler dışında kalan mal ve hizmetlerin alın
ması, genelgede belirtilen makamların iz
nine tabi tutulmuştur. 

Tasarruf tedbirleri konusu dışında, 
belediyelerin açıktan memur ve işçi ata
maları ile iş ve işlemlerinin teftiş ve dene
timi ve bu cümleden olarak, inceleme ve 
soruşturmalarda uygulamalarımız 
26 Mart 1989 seçimlerinden önceki uy
gulamalardan asla farklı değildir. Mevzu
ata, hakkaniyete ve hukuk devleti anlayı
şına uygun olarak, objektif bir şekilde, iş
lerimizi aynen yürütüyoruz. Bundan son
ra da tutum ve davranışımız katiyen de
ğişmeyecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu arada, Ankara Milletvekilimiz Sayın 
Ömer Çiftçi'hin Yüce Meclisimizde dün 
yaptıkları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Sayın Cengiz Altınkaya tarafından cevap
landırılan, belediyelerin sorunlarıyla ilgi
li' gündem dışı konuşmada değindikleri, 
Sincan Belediye Başkanı Sayın Aziz Gür-
soy'un kullandığı aracın tehlikeli ve trafi
ği aksatıcı şekilde seyrine müteallik 
11.5.1989 tarihli olayla ilgili olarak da bil
gi vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 11.5.1989 günü 
saat 24.00 sıralarında, görevli olarak, Baş
bakanlık konutundan, Başbakanlığın es
ki binasına seyir halindeki... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Başba
kanlık konutunda rakı mı içiyorlar Sayın 
Bakan? Görevli bunlar... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Koruma görev
lileri bunlar efendim. İzah edeceğim... 
Lütfen... 
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BAŞKAN — Devam edin efendim... 
Devam edin... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... seyir halin
deki 06 M 5428 plakalı otoda bulunan ve 
Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğün
de vazifeli polis memurlarından müteşek
kil ekip, Atatürk Bulvarını takiben TRT 
kavşağına geldiğinde, önlerinde seyreden 
06 UE 824 plaka sayılı otonun zikzak çi
zerek trafiği tehlikeye sokacak şekilde ha
reket ettiğini görüp, selektör yapmak, te
pe lambası yakmak ve siren çalmak sure
tiyle ikaz etmişlerdir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 
söylemişler. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU<D«vamla) — Buna rağmen, 
söz konusu araç, trafiği tehlikeye sokan 
gayri nizamî hareket ve seyrine devam et
miştir. Polis ekibi, sözü edilen otonun her 
an bir kazaya sebep olabileceği endişesiy
le, telsizle trafiğe bilgi vermiş ve İnönü 
kavşağında yolun kapalı olması sebebiyle 
zorunlu olarak duran otonun yanma ge
lerek, sürücü ve arkadaşını ikaz etmek is
tediklerinde, otonun sürücüsü ve arkada
şı görevlilere hakaret ve tehditte buluna
rak, müdahaleye fırsat vermeden, kavşak
tan sola dönerek, İnönü Bulvarını takiben 
kaçmaya başlamışlardır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Tü
müyle yalan. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Bakan, sizi de kandırıyorlar, yalan söylü
yorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Dinleyin 
efendim... 

Polis otosu, takiple, otoyu genelkur
may kavşağında yakalamış... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yazı

lanı okuyorsunuz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — İçişle
ri Bakanını kandırıyorlar. Bu bir şebeke
dir. Sizi de kandırıyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Direksiyonda 
bulunan ve Sincan Belediye Başkanı oldu
ğunu söyleyen Aziz Gürsoy ve arkadaşı İs
met Yüksel... (ANAP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

Dinleyin lütfen... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Koru
malar Başbakanı koruyamıyorlar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... ekipteki, 
kimliklerini açıklayıp, hakaret, tehdit ve 
tehlikeli vasıta kullanmak suçlarından ge
rekli ikazı yapıp kendilerini karakola da
vet eden polis memurlarına hakaret ve 
tehdide devam etmeleri üzerine, yasal iş
lem yapılmak üzere, Çankaya Karakolu
na getirilmişlerdir. Karakolda, ekipte gö
revli Polis Memurları Şenol Baloğlu ve 
Şükrü Arda, Sincan Belediye Başkanı Aziz 
Gürsoy ve İsmet Yüksel'den; Belediye 
Başkanı ve arkadaşı da, kendilerine haka
ret edildiği iddiasıyla, adı geçen polis me
murlarından davacı olduklarını beyan et
mişlerdir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Tezgâ
ha bakın Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Ekipte görev
li, tanık durumundaki memurlar dahil, ta
raflar... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yanın
daki 3 kişi de şahit yazılmış!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... tahkikat es-
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nasmda Adlî Tıp Kurumuna sevk edilmiş
ler. 12.5.1989 günlü raporda; ekipte görevli 
polis memurlarının alkol almadıkları, vü
cutlarında haricen darp, cebir hasanna 
rastlanmadığı; Aziz Gürsoy'un alkol 
aldığı... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hangi 
saatte sevk edilmişler, onu da söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... orta dere
cede alkol tesirinde olduğu, vücudunda 
haricen darp, cebir hasarına rastlanmadı
ğı; İsmet Yüksel'in alkol aldığı, hafif de
recede alkol tesirinde olduğu, vücudunda 
haricen darp, cebir hasanna rastlanmadığı 
belirtilmiştir. Alkollü olmaları sebebiyle, 
anında ifadelerinin alınmasının sakıncalı 
olacağı endişesiyle, sanık durumundaki 
Aziz Gürsoy ve İsmet Yüksel'in, alkolün 
etlqpi geçene değin karakolun misafir sa
lonunda beklemeleri temin edilmiş... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bu ka
dar yalan olmaz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... her vatan
daşa sağlanan kolaylık ve saygı kuralları 
çerçevesinde hareket edilmiş... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Orada 
misafir salonu yok; tespit edelim. Neza
rethaneler misafir salonu oldu şimdi (!) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... ve saat 03.00 
sıralarında, Belediye Başkanı Aziz Gür
soy'un isteği üzerine, karakol telefonun
dan eşi ile görüşmesi de temin edilmiştir. 
Taraflar, 12.5.1989 günü düzenlenen tah
kikat evrakıyla, Cumhuriyet savcılığına 
tevdi edilmişler ve sorgularından sonra 
serbest bırakılmışlardır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O po
lislerin Sincan'da oturduğunu biliyor 
musunuz? 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — O po
lisler nerede oturuyorlarmış? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Sincan Beledi
ye Başkanı Aziz Gürsoy ve arkadaşı hak
kında, görevli polis memurlarına hakaret 
ve tehdit ile, alkollü vasıta kullanmaktan; 
Polis Memurları Şenol Baloğlu ve Şükrü 
Arda haklarında, hakaretten işlem yapıl
mıştır. Bakanlığıma intikal eden şekliyle, 
olayın cereyanı bu şekildedir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 
söylemişler. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Görüldüğü 
üzere, olayın, Şaym Belediye Başkanının, 
eski belediye yönetiminin suiistimal ve yol
suzluklarını açıklamasıyla bir ilgisi olma
dığı gibi, yol kesme, nezarette sabahlatma, 
manevî işkence veya gecenin 23.30'unda 
belediye başkanı avına çıkmakla alakalı bir 
yönü de yoktur. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bravo 
size vallahi!.. Helal olsun... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Türk adaleti
nin adil ellerine tevdi edilen hadisenin suç
lularının değerli hâkimlerimizce tespit edi
lip cezalandırılacaklarından en ufak bir 
şüphemiz yoktur. Yasalara ve adalete olan 
saygımız sebebiyle de, adlî mercilere inti
kal eden bir konuyla ilgili yorumda da bu
lunmayı zait addediyorum. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sen
den içişleri Bakanı olmaz; yalan söylüyor
sun! Öbürü senden çok daha iyivdi. Hiç
bir bakan senin kadar pot kırmadı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Ancak, şunu 
açıkça ifade edeyim ki, Bakanlığımız, her 
şeyin mevzuata «uygun yürütülmesinden, 

( 
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sıfatı ne olursa olsun, herkesin kanun ve 
nizamlara uygun şekilde hareket etmesi 
gerektiğinin bilincinde olmasından yana
dır. Kanun hâkimiyetinin geçerli olduğu, 
huzur ve.güven ortamının muhafaza edil
mesinin başka bir yolu mevcut değildir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Cina
yet Masasına niye götürmüşler?.. O polis
ler nerede oturuyorlarmış?.. Evleri nere
de?.. Bunlan tetkik edin; size yanlış bilgi 
vermişler. Onlar, Başbakanı da koruyama-
dılar; biliyorsunuz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara.) — Sizi 
kandırıyorlar. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Tunus'a gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'tn dönüsüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum-
hurbaşkanltğı tezkeresi (3/845) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgileri
nize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 
21 Mayıs 1989 tarihinde Tunus'a gidecek 
olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma 
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 'un vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/846) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Ulaştırma Bakanları Konfe
ransının (UBAK) İlkbahar Toplantısına 
katılmak üzere, 22 Mayıs 1989 tarihinde 
İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Baka
nı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — İzlanda'ya gidecek olan Devlet Baka

nı İsmet Ozardan'tn dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Saffet Sert'in vekillik et-
mesvun uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/847) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

6 ncı Avrupa Spor Bakanları Konfe
ransına katılmak üzere 30 Mayıs 1989 ta
rihinde İzlanda'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı İsmet Özarslan'm dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Saffet 
Sert'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. —Mardin Milletvekili Süleyman Çdt-

bi'nin (6/243) numarah sözlü sorusunu geri aldt-
ğtna ilifkin önergesi (4/68) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru önerge
sinin geri verilmesine dair önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 217 nci sırasında yer alan (6/243) esas 
numaralı sözlü soruma yazılı cevap aldı
ğımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
BAŞKAN — Soru önergesi geri ve

rilmiştir. 
5. — Kars Milletvekili Yasin Bazkurt'un 

Târvrn Orman ve Keyifleri Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/69) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa 
önergeleri vardır, okutup, bilgilerinize su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Grup Başkanvekilliğine seçilmem se
bebiyle, Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Üyeliğinden çekilmek istiyorum. 
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yasin Bozkurt 

Kars 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Aydtn Milletvekili Ömer Okan Çağ-
lar'tn Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üye
liğinden çujldiğine ilişkin önergesi (4/70) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

KİT Komisyonu üyeliğinden çekil
mek istiyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydıı\ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilifkin 
önergesi (4/71) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu üyeliğinden çe
kilmek istiyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündemin "Seçim" kısmına ge
çiyoruz : 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULU
NAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

BAŞKAN — 10/37 ve 10/38 esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonlan 
için, siyasî parti gruplarınca gösterilen 
adayların listeleri basılıp sayın üyelere da

ğıtılmıştır. Şimdi, listeleri ayrı ayrı oku
tup, onayınıza sunacağım : 

Belediyelerce yapılan imar planı dü
zenleme çalışmalarının İmar Kanununa 
aykın olduğu iddiasını ve vatandaşlann bu 
uygulamadan kaynaklanan mağduriyetle-
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rini önlemek için alınacak tedbirleri tespit 
etme amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu aday listesi: (10-37) 

Adı soyadı, Seçim çevresi : 
Anavatan Partisi : 6 
Ayhan Uysal (Çanakkale) 
Mustafa Hikmet Çelebi (Gaziantep) 
Abdülbaki Albayrak (İstanbul) 
Ülkü Söylemezoğlu (Kahra

manmaraş) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Süleyman Şükrü Zeybek (Muğla) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 2 
Aytekin Kotil (İstanbul) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Doğru Yol Partisi: 1 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 

BAŞKAN — Okunan listeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : 
Para ve Kredi Kurulunun 88-1 Sayı

lı Tebliğinin kırküçüncü sırasındaki ma
muller için yapılacak ödemelerin yüksek 
tutulmasının nedenlerini ve söz konusu 
Tebliğden kimlerin yararlandığını tespit 
etmek amacıyla kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu aday listesi : (10/38) 

Adı soyadı, Seçim çevresi : 
Anavatap Partisi : 6 
Bedrettin Doğancan Akyürek (İs

tanbul) 
Altan Kavak (İstanbul) 
Mustafa Şahin (Kayseri) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Şadan Tuzcu (Rize) 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti : 2 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Doğru Yol Partisi: 1 
Ali Eser (Samsun) 
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BAŞKAN — Okunan listeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediyelerce yapılan İmar Planı dü
zenleme çalışmalarıyla ilgili 1037 esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonuna 
seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 
18 Mayıs 1989 Perşembe günü saat 
14.00'te, ikinci kattaki, 387 numaralı İçiş
leri Komisyonu toplantı salonunda topla
narak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimi yapmalarını rica ediyorum. 

Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı 
Tebliğiyle ilgili 10/38 esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bu
lunan sayın üyelerin de, 18 Mayıs 1989 
Perşembe günü saat 13.00'te, ikinci kat
taki 247 numaralı Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu toplantı salonunda 
toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Pamuk üreticilerinin sorunlarıyla il
gili 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 
üyelerin, 18 Mayıs 1989 Perşembe günü 
saat 14.30'da, ikinci kattaki, 247 numaralı 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
toplantı salonunda toplanarak, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

10/15 esas numaralı Çevre Araştırma 
Komisyonundaki açık üyelik için, Anava
tan Partisi Grubunca, Manisa Milletvekili 
Sayın Münir F. Yazıcı aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık 
üyeliklere, Anavatan Partisi Grubunca, 
Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Atıl
gan, Aydın Milletvekili Sayın*Ömer Okan 
Çağlar ve İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis
yonundaki açık üyeliklere, Anavatan Par
tisi Grubunca, Bolu Milletvekili Sayın 
Nevzat Durukan ve Malatya Milletvekili 
Sayın Talat Zengin aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyo
nundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi 
Grubunca, Çankırı Milletvekili Sayın Ali 
Çiftçi aday gösterilmiştir. . 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Par

tisi Grubunca, Kahramanmaraş Milletve
kili Sayın Ali Topçuoglu aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonundaki açık 
üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, Zon
guldak Milletvekili Sayın Ömer Faruk 
Macun aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler" kısmına geçiyoruz : 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — Konya MUletveküi Sa
yın Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşınm, 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
27.5.1988 tarihli 3455 sayılı Kanunla De
ğişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tek
lifinin görüşülmesine, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Görüşmeleri, bir defaya mahsus, er

telenmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, geçen defa da ertelenmişti, ikinci de
fa erteleniyor. 

BAŞKAN — Geçen sefer komisyon 
yoktu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, tutanaklara bakın; geçen defa da hü
kümet yoktu, ertelenmişti. 

BAŞKAN — Bakarız efendim. Ka
nunlar Müdürlüğünden aldığım bilgi bu
dur. Bakarız, bir hata varsa düzeltiriz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu teklifi başından beri takip edi
yorum; geçen defa da hükümet olmadığın
dan dolayı ertelenmişti. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ol
madığı için ertelenmiş. Bendeki zabıtlar 
öyle. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, hükümet, dosyayı koltuğuna al
mış geliyordu. 

BAŞKAN — Efendim, hükümet bu
rada olur, katılmaz... Ben defaatle arz edi
yorum, "Ben varım" demiyor; ne yapa
yım? 

2. —3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı : 235) (1) 
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BAŞKAN — Gündemin 2 nci sıra
sındaki, 3418 sayılı Kanun ile 5422 sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 
müzakeresine, kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış, maddelerinin oylanma
sına geçilmesi sırasında madde müzake
resi kesilmişti. Bu itibarla, tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmış olduğun

dan, maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, daha önce, karar yetersayısı olma
dığı için maddelere geçilmesi kabul edil
memişti; şimdi de karar yetersayısının 
aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin beyanı
nıza hacet yok; zabıtlar var, bakarız. . 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 

Karar yetersayısı yoktur; birleşime 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.35 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

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

2. — 3418 Sayût Kanun ile 5422 Saytlt 
Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Han ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı : 235) 
(Devam) 

BAŞKAN — 3418 sayılı Kanun ile 5422 
sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plap ve Bütçe Komisyonu Raporu 
üzerinde müzakereye geçmiş ve maddelere 
geçilmesi sırasında yapılan oylamada ka
rar yetersayısı bulunamamıştı. Onun için, 
yeniden oylama yapıyoruz. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunmadığından; 
oylamanın tekrarlanması halinde de karar 
yetersayısı bulunacağı kanaatinde bulun
madığımdan, gündemdeki kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
18 Mayıs 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.36 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 UNCU BİRLEŞİM 

17 . 5 . 1989 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, iç

tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş? 
kin önergesi (8/7) 

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

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

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

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

8. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 



korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

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

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

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

13. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 

Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

14. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (101/50) 

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

16. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Alîıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi '(10/52) 

17. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uiutürk ve 16 aTkadaşınm, traifik kaza
larınım nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesii için alınması gerdeli ted
birleri tespit etımek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına Müşjkinı önergesi (10/53) 



18. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, mütealhhıit-
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 jinci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bîir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

19. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca fak Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesli (10/54) 

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

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

22. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bîr Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

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

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

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

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

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

28. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulfcadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/62) 



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

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

31. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

32. —Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Irafc'lı mültecilerin sorunlarını, hu
kukî statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre halklarındia yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açitmasına ilişkin Önergesi (10/66) 

6 
SÖZLÜ SSORULAR 

1. — Hakkâri Miletvjekiii Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iil-

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

lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişlkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/3) 

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

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

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

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

'6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nedim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirileni lastik ayakkabı, 
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için 'Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57)0) 

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



8j — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 -ve 1988 yıllarında-
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Şökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına İlişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi 1(6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeOivi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına lişkün Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerta, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatüfleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuiarı'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre gjorevleTine son verilip de bi-
lahaıra işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasınla ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 

yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

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

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

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alanı 
esildi balkanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mira!p*in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarınla Üişkİn Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

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

21. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştüriknesli ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlılklarınca kul-



lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bananından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

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

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlü'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü sonu önergesi (6/68) 

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

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

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

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

29. — Kocael Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi {'6/75). 

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

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

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

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

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

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

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

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

ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

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

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

49. — Zonguldak Milletvekili Çinasi 
Altıner'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfımn bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

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

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

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(1) 

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

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

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

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

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

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru .önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

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

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

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

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

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

76. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

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



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

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

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeM'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

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

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

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 

bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

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

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

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

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele-



re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

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

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

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

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

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

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

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 

uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fa'brikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

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

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

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

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

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
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Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan
masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mâmasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru 
Önergesi (6/157) 

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

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis
kinin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak İl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

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

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

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

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

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

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

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Cakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözılü soru önergesi (6/168) 

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

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

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

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamilanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık dlacaklarma ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

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

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

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

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlKi soru önergesi 
(6/178) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

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

fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

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

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

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

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

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 
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170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

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

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

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

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

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

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

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 

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

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

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

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

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

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(1) 

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

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

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

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

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

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

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5,10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır ilerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

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

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

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

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. —Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imraihor Gödetine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

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

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

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

89 uncu Birleşim 



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

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

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

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

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

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

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

1* -

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

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

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

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

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

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

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

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

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin ilinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs-



kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

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

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

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

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

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

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 

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

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

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

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

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

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

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

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



244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(1) 

245. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

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

249. — Samsun Millletlvekiıli İrfan 
Demiralp'in, Samsun = Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/351) (1) 

*250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de1 silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman İl yapı

lacağına (ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

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

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

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

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

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

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258a — İsparta Mfflötvekiti İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Ui Senlirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 
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259. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta ili Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağıma ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'defci Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, istanbul, Ankara, izmir ve Ada
na 'büyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarıma ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
46/357) (1) 

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

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağıma ilişkim Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

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

266. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz

lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

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

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

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

270. — Tra'bzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren (bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanmıdan sözlü soru önergesi (6/295) 

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

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

273 i — İsparta Milletvekilli ibrahim 
Gürdal'm, İsparta ili Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 
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274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çekibi'nin, Karaıkaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275H — İzmir MffltetveOcüli Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme) Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Baıkanundan sözlü soru önergesi (6/309) 

'276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır 'İşletmeleri Samsun 
İzalbe Tesislerindeki rehalbilb'taısyon çalış
malarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

289. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

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

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

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

293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

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

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

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

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

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

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

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

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

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

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mülte
cilere yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

304. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 
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305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

306. — Samsun Milletvekili Oemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun Hine bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

307. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

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

309. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

310. — îçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağkr'ın, «İcraatın içinden» ve 
«Gelişen Türküye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

311. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde1 termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotiıl'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) ı(l) 

313. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotirin, istanbul Anakent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

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

315. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edime - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

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

317. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Isıtanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

318. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasit Altıner'dn, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 ^ 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

319. — Şatosun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sabasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş-
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kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

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

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

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

323. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya fii köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergdsi (6/407) (1) 

324. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Beznvi Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

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

326. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalıkıan'ın, istanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id

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

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

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

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

330. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobkiikçe İ98'8 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

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

332. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
nıaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakülıtiesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
diler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

333. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 



334. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ra, MÎT il© ilgili bazı iddialara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

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

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

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

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

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

340. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya ilçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına Miskin Içiş-

27 — 

leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

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

342. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan ili Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları, içine 
alınmamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

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

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

345. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta Tapu Sicü Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

354. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl

masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

363. — izmir Milletvekili Veli Ak-
soy\ın, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

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

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

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

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

368. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta

rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

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

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

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

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

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

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidirn'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 



- 3 0 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

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

377. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve anfaıeriör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

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

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

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

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ive 5 Arkadaşının» 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihi 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 linçi Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fılkra Mave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve M İ Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hüfcüır terinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru {1/542) ((S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi: 6,3.1989) 

X 3. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/363) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tari
hi : 13.3.1989) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halik Cumhuriyeti Aravnda 
Yatırımların Karşılıklı Teşvikli ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçt» 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

5. — MaknemurluMarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon-
Üaırı raporları (1/419) (S. Sayısı : 237) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1989) 

6. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hakimler Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunr 
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 238) ((Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 
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7. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

8. — Mallatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 

Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gös
terir 
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