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II. — GELEN KAĞITLAR 54 
III. — YOKLAMA 56 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 56 

A) Gündem Dışı Konuş
malar 56 

1. — Balıkesir Milletvekili İs
mail Dayı'nm, İstanbul'un fethi
nin 536 ncı yıldönümü ve 
Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 
maruz kaldıkları olaylara ilişkin 
gündem dışı konuşması 56:58 

2. — Adana Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün, KİT'lerde ça
lışan işçilerle ilgili olarak, 
geçtiğimiz günlerde imzalanan 
toplu iş sözleşmesi ve sonuçlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 58:60 

B) Tezkereler ve Önergeler 60,65 
1. — Fransa'ya gidecek olan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Fahrettin Kurt'un dönüşüne 

Sayfa 
kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İlhan 
Aşkm'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/856) 60 

2. — Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/857) 60 

3. — Belçika ve Fransa'ya gi
decek olan Millî Savunma Baka
nı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Recep Ercü
ment Konukman'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/858) 6 0 : 6 1 

4. — Güney Kore Parlamen
tosu Başkanı ile beraberinde bir 
heyetin ülkemize davet edilmesi
nin, TBMM Başkanlık Divanınca 
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Sayfa 

kabul edildiğine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (5/45) 61 

5. — Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu ve Ali Pınarba
şı' nm, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 108 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tekliflerini (2/127) geri aldıkları
na ilişkin önergeleri (4/75) 61 

6. — Konya Milletvekili 
Mustafa Dinek'in, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri Komisyonundan 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/73) 65 

7. — 30.5.1989 tarihli gelen 
kâğıtlarda yer alan, Serbest Mu-
hesebecilik ve Malî Müşavirlik ve 
Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 
Tasarısının 48 saat bekletilmeden 
gündeme alınmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/859) 65:66 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 61 

1. — Bingöl Milletvekili Ilha-
mi Binici ve 22 arkadaşının, Bin
göl İli Adaklı ve Kârer bölgelerin
de yaşayan vatandaşlar arasında 
cereyan eden olayların nedenleri
ni ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması' açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 61:63 

2. — Tekirdağ Milletvekili 
Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, 
kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
sorunlarını ve bu konuda alınacak 
önlemleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/70) 63:65 

V. — SEÇİMLER 66 
1. — Komisyonda açık bulu

nan bir üyelik için seçim 66 

Sayfa 

VI. — GENSORU, GE
NEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 6 6 

A) Öngörüşmeler 66 
1. — Zonguldak Milletvekili 

Tevfık Ertüzün ve 23 arkadaşının, 
ülkemizdeki mevcut kalkınma 
göstergelerini tespit etmek ve ye
ni bir kalkınma politikası belirle
mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 66 

2. — Niğde Milletvekili 
Mahmut Öztürk ve 18 arkadaşı
nın, personel rejimi hakkında ge
nel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/7) 66:67 

3. — İsparta Milletvekili Er-
tekin Durutürk ve 18 arkadaşının, 
konut sorunu konusunda Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/42) 67:84 

4. — Adana Milletvekili Ab
dullah Sedat Doğan ve 42 arka
daşının, cezaevlerindeki uygula
malar ve cezaevlerinde meydana 
gelen olaylar hakkında genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/8) 84:85 

5. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ ve 14 arkadaşının, kü
çük esnaf ve sanatkârların sorun
ları ve çözüm yolları hakkında ge
nel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (879) 85 

VII. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 85 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 85 

1. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, Torbalı - Ya-
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Sayfa 

zıbaşı Kasabası içme suyu inşaa
tının ihalesine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cen
giz Altmkaya'nın yazılı cevabı 
(7/645) 85:86 

Sayfa 

2. — Tokat Milletvekili Meh
met Zeki Uzun'un, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılma nedenine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/648) 86:87 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Tunceli'de meydana gelen deprem veîye-
rel sorunlara ilişkin gündem dışı konuş
masına Bayındırlık ve İskân Bakanı Cen
giz Altmkaya, 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 
bu yıl hüküm sürmekte olan kuraklığın ta
rım sektöründe doğurduğu sorunlara ve 
sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşma
sına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfullah Kayalar, 

Cevap verdiler. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul da, 
Erzincan DOÖUSAN Boru Fabrikasında 
işten atılan işçilerin durumu ve Erzincan 
Valisinin bu. konuyla ilgili tutumuna iliş
kin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 
36 arkadaşının, TBMM Binasında millet
vekillerince yapılan çalışmaların ve tele
fon konuşmalarının kaydedilerek belge ha
line getirildiği iddiasını tespit etmek ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/68) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Saydı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun (2/97) (S. Sayı
sı : 228) görüşülmesi, maddeler komisyon
dan gelmediğinden, ertelendi. 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy 
ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Çocuk Şen
liklerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebe
tiyle Bazı Suç ve Cezaların Affına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu (2/54) 
(S. Sayısı : 240), 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 
ile Veli Aksoy'un, Gecekondu Mevzuatı
na Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İş
lemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
24.2.1984 Tkrihli ve 2981 Numaralı Kanu
nun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu (2/117) (S. Sayısı : 241); 

Raporlarının kabul edilerek, teklifle
rin reddedildiği açıklandı. 

30 Mayıs 1989 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.07'de 
son verildi. 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akana 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 
Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekmel 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
2 6 . 5 . 1 9 8 9 Cuma 

Raporlar 
1. — 026 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/556) (S. Sayısı: 244) (Dağıt
ma tarihi : 26.5.1989) 

2. — Kazandan İaşe Edilemeyen Er
baş ve Erler İle Askerî Okul Öğrencileri
ne Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/555) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi: 26.5.1989) 

3. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Faz
lası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, De
vir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler 
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/557) (S. Sayısı : 
246) (Dağıtma tarihi : 26.5.1989) 

4. — Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayı

lı Kadastro Kanununun 26 ncı Maddesi
nin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Ge
çici Dört Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 
26.5.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bingöl Milletvekili İlhamı Bini

ci'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddia
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/462) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.5.1989) 

Tfozüı Soru Önergeleri 
1. — Eskişehir Milletvekili Zeki 

Ünal'ın, çiftçilerin sorunlarına ve gerçek
leştirilecek hububat ithalatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/699) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1989) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'-
ın, Nazilli Cezaevi Müdürü hakkındaki 
iddialara ve bu Cezaevindeki bazı uygu
lamalara ilişkin Adalet Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.5.1989) 

29 . 5 . 1989 Pazartesi 

Tezkereler 

1. — Altıncı Beş Yıllık (1990 - 1994) 
Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/853) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.5.1989) 

2. — Hüseyin Güngör Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/854) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1989) 

3. — Hayri Yılmaz, Aydın Özhan, 
Hasan Araş, Mustafa Karaca, Mehmet 
Sümbül, Mustafa Uca ve İsmail Fuat Tar-
han Haklarındaki Ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/855) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1989) 

Yazüt Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Böl
ge okulu inşaatının ne zaman biteceğine 
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ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.5.1989) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici 

ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve Ka-
rer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ara
sında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın-

Rapor 
1. — Serbest Muhasebecilik ve Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/553) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 30.5.1989) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan öde
melere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.5.1989) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'in, Hasanoğlan Öğretmen Lisesi 
Lojmanları ve Mamak Lisesi Din Kültü
rü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni ile ilgili id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 

ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/69) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.5.1989) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.1989) 

yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.5.1989) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'm, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
Derneğince düzenlenmek istenen panel ve 
geceye Ankara Valiliğince izin verilmedi
ği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.5.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait 
maden sahalarından çıkardıkları ponza 
madenini naylon faturalarla sattıkları id
dia edilen firmalar hakkında ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.5.1989) 

30 . 5 . 1989 Sah 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılış Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille- vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
ıinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. Gündeme geçmeden önce, üç sa-

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a ka- y»n milletvekiline gündem dışı söz ve-
dar yoklama yapıldı) receğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Balıkesir MiOetveküi İsmaü Dayı'-

tan, Istanbd'unjethmm 536 r& yıldönümü ve Bul
garistan'da yasayan Türklerin maruz kaldıkları 
olaylara ilişkin gündem dıst konuşması 

BAŞKAN — Bulgaristan'da son gün
lerde vuku bulan katliam olaylarıyla ilgili 
olarak, Sayın Mehmet Tahin Şaşmaz söz 
istemişlerdir. 

Burada mı efendim?.. 
Vazgeçmişler, istemiyorlar. 
İstanbul'un fethiyle ilgili olarak, Sa

yın ismail Dayı söz istemişlerdir. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır, buna dikkat etJ 

menizi rica ediyorum. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; dün kutladığımız İstanbul'un fethinin 
536 ncı yıldönümü dolayısıyla huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, 
hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, 1300 yılında ku
rulan Osmanlı Devleti, tarihinden gelen 
değerlerle İslamm verdiği faziletleri bir
leştirerek, kısa zamanda topraklannı ge
nişletmiş; sadece cengâverliği değil, ilmi, 
fazileti ve adaleti kendisine şiar edinerek, 
kısa zamanda Avrupa topraklarına da ge
nişlemişti. Adeta İmparatorluğun tabiî 
merkezi haline gelmiş bulunan İstanbul'
un fethini, inandığı ve yolundan gittiği 
Yüce Peygamberinin de müjdesine nail 
olabilmek için almayı, idareciler ve top
luca milletimiz kendisine bir ideal ve he
def edinmişti. 

Dün kutladığımız 536 ncı fetih gün
lerine, 5 asır öncesine dönerek baktığımız
da, neler görüyoruz : Birçok devlet ada
mının almak isteyip de .muvaffak olama
dığı İstanbul'un surlarını Fatih'in döktür
düğü toplar delik deşik etmiş, karadan yü
rüttüğü gemiler Halic'e inmiş, Halic'in 
ağzına bağladığı zincirlerle avurian Bi
zans, âdeta şaşkına dönmüş ve nihayet 
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Türk Hakanı ve onun şanlı ordusu Top-
kapı surlarından İstanbul'a girmiştir. 

Daha önce, kurtarma vaadiyle Haçlı 
ordularının da girdiği İstanbul, kendi din
daşlarının yaptığı gibi talan edilmemiş ve 
İslam ordusu, çiçeklerle, buketlerle; fakat 
yine de endişeyle karşılanmıştı. 

İşgal ettiği yerlere medeniyet ve ada
let götüren Türkler, İstanbul'u imar et
mişlerdir. 

Bu fetih, ortaçağın kapanışını ve ye
niçağın açılışını müjdelemiştir. Surlardan 
giren genç Fatih, beyaz atının üzerinde 
ilerlerken, hocası Akşemsettin'i geçmemek 
için atını dizginlediğinde, onu yetiştiren 
hocası da, "Devlet adamı önde 
gitmelidir" diye atını dizginleyerek bir ni
zama örnek vermiş ve böylece Ayasofya 
Gamiinin önüne kadar gelinmiştir. 

Bugün, hurafeci bazı yazarların de
diği gibi, Fatih Sultan Mehmet ve onun 
kumandanları Ayasofya'jva atlarıyla gir
memişler, Ayasofya Meydanına geldiğin
de, atından inmiş ve seccadesinde iki re
kât şükür namazı kılmıştır. İstanbul hal
kına, özellikle Hıristiyan tebaaya canları
nın, mallarının ve ırzlarının emniyette ol
duklarını, serbestçe bu ülkede yaşayabile
ceklerini, ticaret yapabileceklerini, ister
lerse Türk mahkemelerinde, isterlerse ken
di kuracakları mahkemelerde yargılanabi-
leceklerini tebliğ etmiştir. Kiliselere do
kunmamış, her türlü ibadeti, isteyenin 
gönlünce yapmasını tebliğ etmiş ve daha 
İstanbul'un fethinden önce Batı Roma ile 
birleşmeyi amaçlayan azınlık bir Hıristi
yan gruba karşı, büyük Hıristiyan toplu
luğu "Roma'nın haçını başımızda gör
mektense, Türklerin sarığını görmeyi ter
cih ederiz" diyecek hale gelmişlerdir. Yal
nız İstanbul'da değil, Trakya'da, bütün 
Balkanlar'da, Avrupa ortalarına kadar, bir 
taraftan Hint Denizine, bir taraftan Afri
ka ortalarına ve Atlantik kıyılarına kadar 
bu ideali, din, dil, renk ve ırk farkı gözet-
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meksizin, milliyetlerine bakmadan bütün 
insanlara asırlarca uygulamışlardır. 

1989 Mayısında, yeni bir fetih günün
de, bugün dünyada neler görüyoruz : 
Müslüman Türkler, tek bağımsız Türk 
Devleti olan Türkiye'de hür ve medenî ya
şarken, dünyadaki soydaşlarımız bulun
dukları ülkelerde varlıklarını muhafaza et
me mücadelesi vermektedirler. 400 yılı aş
kın bir zaman Balkanlarda, özellikle Yu
nanlılara ve Bulgarlara medeniyeti götü
ren, adaleti uygulayan, varlıklarını âdeta 
muhafaza etmelerine yardımcı olan ve ta
rihten silinmelerini önleyen Türkler, bu
gün mükafat olarak neye maruz kalmak
tadırlar? Yakın komşumuz Yunanistan'da
ki ve özellikle Batı Trakya'daki Türklerin 
nelerle karşılaştıklarını hepimiz biliyoruz; 
fakat, Bulgaristan'daki 2 milyona yakın 
soydaşımızın maruz kaldıkları olaylar ise 
yürekler acısıdır. 

Geçen dönem, bu Mecliste, Bulgaris
tan'daki Türkler ile ilgili bir konuşma yap
mış ve 1876'lardan bu yana, oradaki soy
daşlarımızın maruz kaldıkları olayların 
100 yıllık bir özetini sunmuştum. 1876'dan 
1924'e, 1924'ten 1954'e ve 1954'ten 1984'e 
ne nihayet, 1984'ten bu yana da Bulgaris
tan'daki Müslüman Türklerin maruz kal
dıkları olayları safha safha gözlerimizin 
önüne getirirsek, hepimizi çok düşündür
mesi gerekir. Komünistleştirmekten, asi-
mile etmekten, yok olmalarını temin et
mekten, her türlü inanç ve ibadetlerine ve
sile olacak mabetlerinin yok olmasına ka
dar büyük bir vahşet örneği verilmekte
dir. Ama, maalesef hadise yalnız 
ip84'lerde başlamamıştır. Daha 1876'da 
ve 1878 arasında Zara Müftüsü Hüseyin 
Raci Efendinin, Tarihçe-Î Vak'a-ı Zara 
isimli eserini okursanız, vahşetin 100 yıl 
önce başladığını anlarsınız. 

Özellikle, 1984'ten bu yana, Bulga
ristan'da 400 sene dinlerine, dillerine, ta
rihlerine, örf ve âdetlerine dokunmadığı-
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mız Bulgarlar, Türk soydaşlarımızın isim
lerini değiştirmeye, Bulgarlaştırmaya, din
lerini devam ettirecek olan ibadethanele
ri yakıp yıkmaya; kıyafet, yaşam, sünnet, 
nikâh ve her türlü örf ve âdederini yok et
mek için, Türklere tarihte görülmedik bas
kılar uygulamaya bugünlerde hız vermiş
lerdir. 

Acaba biz, asırlarca yanlış mı yap
mıştık; bugün onların yaptığı mı doğru
dur?.. Hayır. Biz asırlardır, hangi dinden, 
hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun, 
insanlara adil davranmaya, saygı duyma
ya, onları zorlamamaya kararlıyız; ama, 
Müslüman Türklerin Bulgaristan'da ma
ruz kaldıkları olayları da bütün dünya fo
rumlarına götürmeye ve her türlü imkân
dan yararlanarak, oradaki kardeşlerimizin 
inançlarını, isimlerini, dinlerini, dillerini 
ve her şeylerini muhafaza etmeye ka
rarlıyız. 

Zorla, hiçbir millet yok edilemez. Ta
rihte olmadığı. gibi, bugün de Bulgaris
tan'daki Türkler zorla yok edilemeyecek
lerdir. Yalnız, Batılı dostlarımıza sesleni
yorum; ikili düşünmemelidirler. Bugün 
Müslüman Türklerin başına gelen olay
lar, yüzyıllar önce başkalarının da başına 
gelmişti. 500 sene önce Endülüs'ten sürül
mek istenen Yahudileri bağrına basan ve 
kucak açan, Türkler olmuştu. Geçmişte, 
tarihte, bu millete sığınan birçok Hıristi
yan kralları barındıran, hatta onlar için sa
vaş açan, Türk Milleti olmuştu. 

Bugün Bulgaristan'daki kardeşleri
miz ve yeryüzüne dağılan yaklaşık 150 
milyon soydaşımız, kendilerini sahipsiz 
saymamalıdırlar. 

Ben, bir fetih gününde, dünyaya ada
let dağıtan, insanlık, medeniyet ve hürri
yet getiren; bütün dünyaya ortaçağın ka
ranlıklarını kapatıp, yeni bir çağ açan bir 
fetih gününde, bu vesileyle sizlere ve dün
yadaki hür milletlerin savunuculanna ses
lenmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dayı. 

2. —Adam Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, KİT'lerde çalışan işçilerle ilgili olarak, geçti
ğimiz günlerde imzalanan toplu iş sözleşmesi ve so-
nuçlartna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —: İşçi meseleleri konusun
da, Sayın ibrahim Öztürk. 

Buyurun Sayın Öztürk. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Öztürk, süreye riayet etmeni
zi rica ediyorum. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Tabiî Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; konuşmama başlamadan 
evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, KİT'lerde ça
lışan 600 bini aşkın emekçi adına taraf 
sendikaların aylardır sürdürdüğü toplu
sözleşme müzakerelerinin kilitlendiğini, 
geçtiğimiz günlerde hepimiz gördük. İş
te, görüşmelerin kilitlendiği bu noktada, 
yurt içinde ve yurt dışında belirli mihrak
lar, işçilerin hamisi havasına bürünüp, so
kak kargaşasını yaratmanın her türlü yol
larını aradılar ve denediler. İşçinin yasal 
grev hakkı varken, bunu bir kenara bırak
tırıp, yasa dışı eylemlere sokmaya çalıştı
lar; ama, o milliyetçi, o vatanperver, va
tan ve millet aşkıyla dopdolu Türk işçisi 
bu oyuna alet olmadı. "1 Mayıs" dediler, 
emekçileri Taksim Meydanına, çağırdılar, 
Türk işçisini bu konuda tahrik ettiler; 
Türk işçisi bunu da elinin tersiyle geri it
ti. Türk-İş'i telefonla aradılar; yine başa
ramadılar. Bu yetmiyormuş gibi, 12 Ey
lül ve 12 Mart öncesi anarşi ve terörden 
en fazla nasibini almasına rağmen, geçti
ğimiz günlerde, yine bir partinin lideri, 
"Bıçak kemiğe dayandı" diyerek, işçiyi o 
da sokak anarşisine itmeye çalıştı; ama ba
şarıya ulaşamadı. 
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Nisan ve mayısın 18 inci gününe ka
dar bu tabloyu yaklaşık 48 gün yaşadık; 
ama, o milliyetçi Türk işçisinin temsilcisi 
olan Türk-İş'le Hükümet arasında yapı
lan müzakereler, geçtiğimiz 18 Mayıs Per
şembe sabahı saat 4.30'da mutlu bir top
lumsal anlaşma ile nihayete erdi. 

Muhterem milletvekilleri, işçiden 
ümidini kesen bazı siyasîler şimdi de, top
lumun diğer kesimini tahrikle meşguldür. 
Meşgul oladursunlar... Geçtiğimiz günler
de açıkladığımız taban fiyat, onun da ce
vabını vermiştir. 

Milliyetçi Türk işçisi, erozyona uğ
rayan ücretinin iyileştirilmesinin, kalkın
madan kendisine düşen payın alınması
nın, ancak ve ancak, yasal kuruluşlar olan 
sendikalar kanalıyla olacağının bilincinde
dir. "Bekleyen derviş muradına ermiş" 
misali, kilitlenen toplu sözleşmelerde dev
reye giren Türk-İş'le onun yöneticileri, 
geçtiğimiz günlerde toplumsal anlaşmayı 
imza etmişlerdir. 

Bu toplumsal anlaşmanın, getirdiği 
ekonomik külfete baktığımızda, ilk altı ay 
içinde verilen yüzde 80 + 10 bin liranın, 
ortalama çıplak ücret olan 190 bin liraya 
yansımasıyla, işçimizin ortalama maaşı 
350 bin liraya ulaşmaktadır. Çocuk, aile, 
eğitim, yakacak, bayram gibi sosyal yar
dımlarla, ayrıca, ücrete bağlı ödemeler 
olan ikramiye, ilave tediye, fazla mesai, 
vardiya primi ve ücrede beraber olan zam
ları topladığımızda, işçimizin aldığı para 
yüzde 142 artmaktadır. Bu zammı, giydi
rilmiş bir aylık ücret olan 380 bin Türk 
Lirasına uyguladığımızda, bir işçinin çıp
lak aylık maliyeti, ilk altı ayda 1 milyon 
Türk Lirasına ulaşmaktadır. Diğer bir ifa
deyle, ilk altı ay, ortalama giydirilmiş ay
lık ücret, kişi başına 1 milyon Türk Lira
sına yaklaşırken, bu aylık ücreti KİT'ler
de çalışan işçi sayısı 600 binle çarptığımız
da, bir aylık işçi ücretlerinin toplamının 

600 milyar liraya ve ilk altı ayda ise 3,6 tril
yon liraya ulaştığını görmekteyiz. 3,6 tril
yon Uranın, 1,3 trilyon lirası kök ücrettir; 
2,3 trilyon lirası ise, Türk-İş'le Hüküme
tin yaptığı toplumsal anlaşmanın getirdi
ği ek külfettir. İlk altı ayda ulaşılan 3,6 tril
yonluk meblağa, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
altı aylık zamları; yani, 2 nci altı ayın zam
mı olan yüzde 40 + 70 bin lirayı, 3 üncü 
altı aydaki yüzde 25'lik zammı ve 4 üncü 
altı aydaki yüzde 20'lik zammı ilave etti
ğimizde, iki yılda, 600 bin işçinin maliye
ti, yaklaşık 20 trilyon liraya baliğ ol
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir ifa
deyle, 1 Ocak 1989'da başlayan bir toplu 
iş sözleşmesi kapsamında olan bir işçinin 
ücreti, 18 ay sonra, yani 1990 yılının 1 
Temmuzuna kadar yapılacak dört kade
meli zamla yüzde 310 artırılmıştır. Diğer 
bir ifadeyle, işçilerin alım gücü artırıl
mıştır. 

Olaya sosyo-ekonomik açıdan baktı
ğımızda, işçi ve bakmakla mükellef oldu
ğu aile bireyleri daha iyi giyinecek,daha 
iyi beslenecek; diğer bir ifadeyle, daha faz
la tüketen bir kitle olacaktır; bu da, tabi
atıyla, esnaf, sanatkâr gibi toplumu oluş
turan diğer katmanların yaptıkları işlere 
canlılık getirecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet
le Türk-İş arasında yapılan bu toplumsal 
anlaşmanın, bana göre en ileri hükmü, işçi 
ücretlerini enflasyona karşı koruma altı
na alan maddesidir. Bu maddede, toplu iş 
sözleşmelerinin birinci yılında enflasyon 
yüzde 60'ı geçerse, geçen miktarın; ikinci 
yılında enflasyon yüzde 45'i aşarsa, aşan 
miktarın ek olarak verileceğinin kabul 
edilmesi Türk endüstriyel ilişkilerinde bü
yük bir ilerlemedir. 1963-1989 yılları ara
sında, yapılan toplusözleşmelerde, böyle 
bir hükme, maddeye rastlamak mümkün 
değildir. Diğer bir ifadeyle, yapılan top-
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lumsal anlaşma, eşelmobil sistemini top
lusözleşme müessesesine sokmuştur; işçi
ler için oldukça ileri bir haktır. 26 yıl son
ra, eşelmobil sistemini madde olarak ka
bul edenlere, huzurlannızda teşekkürü bir 
borç biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk çalışma 
hayatını ilgilendiren bu toplumsal anlaş
mayı, grev ve lokavt uygulamasına mahal 
bırakmadan sağlayan, başta Sayın Başba
kan olmak üzere, ilgili bakanlara, çoğul
cu parlamenter düzenin özgür pazarlık 
sisteminin sürekli savunucusu olan Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk-Iş) yöneticilerine, Kamu Kesimi 
Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon. Ku
rulu üyelerine ve buna katkıda bulunan 
diğer işçi ve işveren sendikaları yönetici
lerine huzurlarınızda teşekkür eder, her 
şeye layık olan milliyetçi Türk işçisine ve
rilen zam, anamın ak sütü gibi helal ol
sun der, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNER

GELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Enerji ve Ta

bii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt 'un dönüsü
ne kadar, Enerji ve lahit Kaynaklar Bakanlığı
na, Devlet Bakanı ilhan Aşkın'tn vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/856) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bö
lümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 
(UEA) Yönetici Kurulunun Bakanlar dü
zeyinde yapılacak toplantısına katılmak 
üzere, 28 Mayıs 1989 tarihinde Fransa'
ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynak-
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lar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne 
kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına, Devlet Bakanı İlhan Aşkın* m ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

. Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Güneş Taner'in, dönüsüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Mehmet Yazar'tn vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/857) 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkila
tı (OEC D) Bakanlar Konseyi Toplantısı
na katılmak üzere 29 Mayıs 1989 tarihin
de Fransa'ya gidecek olan, Devlet Bakanı 
Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3.—Belçika ve Fransa'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı ismail Safa Giray'tn dönüşüne 
kadar, Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Recep Ercüment Konukman'tn vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/858) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

NATO Avrupa Grubu ve Savunma 
Planlama Komitesi (DPC) İlkbahar Ba
kanlar Toplantılarına katılmak üzere, 5 
Haziran 1989 tarihinde Belçika'ya ve gö
rüşmelerde bulunmak üzere de Fransa'
ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
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İ. Safa Giray'in dönüşüne kadar; Mili! Sa
vunma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ercüment Konukman'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. — Güney Kore Parlamentosu Başkam ile 
beraberinde bir heyetin ülkemize davet edilmesinin, 
TBMM Başkanhk Divanınca kabul edildiğine uf
kin Başkanlık tezkeresi (5/45) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

t 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlık Divanı 20 Nisan 1989 Perşembe gü
nü toplanmış ve Güney Kore Parlamen
tosu Başkanı ile beraberinde bir parla
mento heyetinin ülkemize davet edilmesi
nin, Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönet
meliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca 
kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunul
muştur. 

5. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 
Ali Ptnarbası'mn, 1580 say üş Belediye Kanunu
nun 108 inci Maddesine Bir\ Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tekliflerini (2/127) geri aldıklarına 
ilişkin önergeleri (4/75) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 108 
inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifimizi (2/127) içtüzüğün 76 ncı 
maddesi uyarınca geri alıyoruz. 

Saygılarımızla. 
Ali Pınarbaşı 

Konya 
Haydar Koyuncu 

Konya 
BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda 

bulunan teklif geri verilmiştir. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Bingöl Milletvekili llhanû Binici ve 
22 arkadastnm, Bingöl İli Adaklı ve Kâm böl-
gelirinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden 
olayların nedenlerini ve bu konuda altnacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Medis araştuptast actl-
mastna ilişkin önergesi (10/63) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştır
ması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bingöl İli, Cumhuriyet tarihimizde 
görülmemiş bir ihmalkârlığın vurdum
duymazlığını yaşıyor. 6 yıldan bu yana si
yasî iktidarı elinde bulunduran ANAP 

. Hükümeti, bu ilimize önemli hiçbir yatı
rım yapmadığı gibi, halkını kendi kade
riyle başbaşa bırakmıştır. Ekonomik sıkın
tıların ve doğa koşullarının insan yaşamı
nı kısıtladığı bu ilde, zaman zaman toplu 
göçler başlamış, vatandaş, terör olayları 
nedeniyle de malını-mülkünü terk ederek 
büyük şehirlere göçmüştür. Siyasî iktidar, 
olaylara bugüne kadar hep seyirci kalmış
tır. Ekonomik, toplumsal ve siyasal huzu
ru sağlayacak girişimde bulunmamıştır. 

Bütün bu elverişsiz koşullar, toplumu 
karşı karşıya getirmiş ve vatandaş bu güç-
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lüklerin de etkisiyle demokrasinin gereği 
olması gereken siyasî düşünce ve inanç 
farklılıkları sıcak kavgaya dönüşme aşama
sına gelmiştir. 

Bu durum, basma da yansıyan utanç 
duvarı olayı ile somut olarak ortaya çık
mıştır. İlimizin Adaklı Bölgesi tarımla, 
hayvancılıkla geçimini sağlayan, ulaşımı 
normal şartlar altında olmayan Kârer Böl
gesindeki vatandaşlar ile aynı bölgede ya
şayan Adaklı merkezine bağlı komşu köy
ler arasında geçmektedir. 

Kârer Bölgesinde Sütlüce, Sandibek, 
Ağaköy, Kabaçalı, Dolutekne, Altınevler, 
Çamlıca, Doluçay, Elmaağaç köylerinde 
yaşayan halk, çoğunlukla Alevi olup, ge
nellikle de sol partilere oy kullanmaktadır
lar. Diğer komşu köyler Doğankaya, Çat
ma, Mercan, Çatmaoluk, Kaynakdüzü, 
Ayvadüzü, Sırasöğütler'de yaşayanlar ise, 
genellikle sağ partilere oy veren Sünni va
tandaşlarımızdır.'Bu bölgede onbeş bin 
nüfus yaşamaktadır. 300 senelik yerleşim 
bölgesi olan bu köylerde bugüne kadar de
vamlı arazi ihtilafları olmuş, çözüme bağ
lanmış, bunun dışında siyasal, toplumsal 
hiçbir olay görülmemiştir. 

Son günlerde, Kârer bölgesini Adak-
lı'ya bağlayan vadi bitiminde, diğer köy
lerin başlangıç sınırında, Elmaağaç'ına 
bağlı Tenyan Mezrasındaki Çelebi Ailesi 
ile Doğankaya Köyündeki Umut Ailesi 
arasındaki arazi ihtilafı yerel mahkemece 
sonuca bağlanmıştır. Henüz karar kesin
leşmediği için, bu konuda bir diyeceğimiz 
yoktur. Ancak, Doğankaya Köyü halkın
dan ve Umut Ailesinin ileri gelenlerinden 
köy imamı ve Şıh Abdulgâni Umut, Sün
ni köylerde cihat ilan ederek; arazi ihtila
fını gerekçe göstermek suretiyle Sünni ve 
Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeyi' 
biri birinden ayıran 2 kilometre uzunlu
ğunda 1,5 metre yüksekliğinde taştan du
var ördüçtmüştür. Duvarın yapımı, Sün
ni köylerden günde 200 kişi getirilmek su

retiyle, 5 - 10 traktörle çalıştırılıp, 9 gün
de örülmesi, tamamlanmıştır. Duvarın 
örülmesi herhangi bir tarlanın veya bir 
arazinin belirlenmiş sınırlarında da de
ğildir. 

Coğrafî yapı olarak, vadinin yar kıs
mından başlanmak suretiyle, gelişigüzel 
düz arazinin ortasından çekilmek üzere 2 
kilometre uzunluğunda devam ettirilmiş, 
diğer ucu dağa dayandırılmıştır. Bu şekil
de de köyler arasındaki gerginlik tırman
dırılmış, kardeşçe 300 seneden beri yaşa
yan bu toplum, düşman kardeşler halin
de karşı karşıya getirilmiş; nifak tohum
lan atılmış, sıcak bir çatışmaya dönüştür
me noktasına getirilmiştir. 

Olayda köy korucuları görev almış ve 
hatta jandarmanın da ihmali görülmüştür. 

' Toplum alışamadığı, geleneklerine 
ters düşen, tahrik edici, utanç verici bu 
ayınmı belgeleyen, yarını kuşku altında 
bırakan, basında da yer alan bu utanç du
varının, devlet eliyle, bir an evvel yıkılma
sını beklemektedir. 

Bir Meclis araştırılması kabul edildi
ğinde, olayın Cumhuriyetimize, parla
menter sisteme yönelik birtakım karanlık 
güçlerce desteklenip, desteklenmediği de 
ortaya çıkabilecektir. 

Bu duvar ile, senelerdir altyapısı ha
zırlanmış dış desteklerle desteklendiği yay
gınlaşmış, millî bütünlüğümüzü bozacak 
nitelikte gerici mihraklarca senaryosu ha
zırlanarak sahneye konulmuş, gelecekte
ki nesli sağ-sol veya Alevi-Sünni çatışma
sına götürecek şekilde kin, nefret tohum
ları ekilmiştir. 

Hiçbir parlamenterimizin ve siyasî 
partilerimizin, böylesine bir olayı tasvip 
edeceğine inanmıyoruz. 

Bu nedenle, Cumhuriyetimize ve 
parlamenter rejimimize yönelik bu olay
ların aydınlığa çıkarılması ve gerekli ön
lemlerin en kısa zamanda alınması 
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amacıyla, Anayasının 98, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince, Bir 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

İlhamı Binici 
Bingöl 

Ekin Dikmen 
İçel 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Kâzım Özev 
Tokat 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Türkân Akyol 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Hasan Zengin 
Manisa 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Neccar Türkcan 
İzmir 

BAŞKAN — Bircilerinize sunulmuş 
olup; önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis tütüncü ve 
31 arkadasmtn, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
sorunlartm ve bu konuda almacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/70) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin bazı bölgeleri, 1989 yılın
da büyük bir kuraklık geçirmektedir. Ya
pılan tahminlere göre hububat rekoltesin
de Güneydoğu Anadolu'da asgarî yüzde 
60, Ege - Akdeniz bölgelerinde yüzde 40, 
Konya'da yüzde 30 dolayında düşüklük 
beklenmektedir. 

Bu durumda, hububat üretimi genel 
rekoltesinin, normalden yüzde 30 daha az 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Üretici gerçekten zor durumdadır. 
Son yıllarda düşük taban fiyatı, zamlı ta
rımsal girdi politikası ve yetersiz sübvan
siyon uygulaması ile çiftçimiz, esasen bü
yük bir ekonomik çöküntü içine girmiş 
bulunmaktadır. 

Öte yandan, bu yılkı kuraklık felaketi 
ise, ekonomik çöküntü içinde bocalayan 
çiftçimize yeni bir ağır darbe vurmuştur. 
Çiftçimiz ne yapacağını bilmez durum
dayken, üstüne üstlük sulama ücretleri de 
yüzde 40 oranında artırılmıştır. 

Bu durumda, yeni açıklanan hubu
bat taban fiyatlarının, hem çiftçinin ter
kedilmiş olmasını, hem de kuraklığın za
rarını karşılayacak düzeyde olması gere-
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kirdi. Ne varki, örneğin buğday taban fi
yatındaki artış yüzde 83 civarındadır. Bu 
artış oranı, en azından gççen yıllarda yan
lış destekleme politikaları sonucu, çiftçi
nin uğradığı zaran telafi etmekten çok 

. uzaktır. İşin diğer önemli yanı, kuraklığın 
sebep olduğu verim düşüklüğü, tamamen 
göz ardı edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki 
ilan edilen buğday taban fiyatı, şu andaki 
piyasa fiyatının dahi altındadır. Bir kilog
ram ikinci grup ekmeklik buğday, yurdun 
çeşitli yörelerinde 325-360 TL. arasında 
satılmaktadır. İthal buğday ise kilogramı 
390 TL.'dan işlem görmektedir. 

Doğal afetlerden zarar gören çiftçi
lerin zararlarının telafi edilmesi ile ilgili 
2090 sayılı Yasa, yeterli etkinlikte çalıştı
rılamamaktadır. 

Tarım üreticisi aleyhine yıllardır bo
zulan gelir dengesinin, tekrar oluşturul
ması, çeşitli nedenlerle kaçınılmaz görül
mektedir. 

Bu dengenin oluşturulmasında, açık
lanan hububat taban fiyatlarına öncelik
le ek bir artışın düşünülmesinin gerekli ol
duğuna inanılmaktadır. Tarıma, çiftçiye 
can verilmesi için bu da yetmez. Ayrıca, 
tarımsal kredi faizlerinin silinmesi, çiftçi 
borçlarının ödenmesinin ilk yılı ödemesiz 
olmak üzere yeni bir orta vadeli ödeme 
planına bağlanması, çiftçiye kaliteli to
humluk başta olmak üzere ucuz girdi sağ
lanması yolları aranmalıdır. 

Tarım sektörü, mili! gelir içindeki 
oranı azalmakla birlikte, hâlâ 26 milyon 
insanın, doğrudan geçimini sağladığı bir 
alan olma özelliğini sürdürmektedir. Di
ğer yandan, ihracat içinde tarıma dayalı 
imalat sanayi ürünlerinin payı artarken, 
tarım ürünleri ithalatı da hızla yükselmek
tedir. Yani, ekonomimiz, ihracat çarkları
nın döndürülmesi bakımından tarım 
ürünleri ithalatına belli oranda bağımlı 
hale gelmektedir. 1987 ve 1988 yıllan ta

nm ürünleri toplam ithalatı 1,2 milyar do
lan aşmıştır. Ayrıca, kişi başına gelir ba
kımından tarım sektörü ile tanm dışı sek
törler arasındaki fark, tanm sektörü aley
hine açılmaktadır. Bu durum, çiftçilerin 
giderek göreli bir yoksulluk içine itildiği
nin bir diğer göstergesidir. 

Türkiye'nin 1989 yılında hububat it
hal etmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu 
miktann en az 3 milyon ton olacağı tah
min edilmektedir. Bu konuda Hükümet 
nasıl bir politika düşünmektedir? 

Kuraklık felaketine uğrayan çiftçile
rimize nasıl sahip çıkılacaktır? Kredi faiz 
borçlarının silinmesindeki en akılcı yön
tem ne olmalıdır? Özellikle, kuraklık çe
kilen yörelerde borç ertelemeleri, hangi 
eseslara bağlanmalıdır? Sözkonusu çiftçi
lerin yeniden üretim gücüne kavuşturul
ması için, ek taban fiyatı verilmesi ve ucuz 
tarımsal girdi temini başta olmak üzere, 
düşünülebilecek diğer önlemler neler ol
malıdır? 

Yukarıda açıklanan konuları görüş
mek üzere, Anayasanın 98 inci ve İçtüzü
ğün 103 üncü maddesi uyarınca Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldtnm 
Tunceli 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Kâzım Özev 
Tokat 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Cüneyt Canver 
Adana 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 
Ali Uyar 

Hatay 
Ekin Dikmen 

İçel 
Hasan Zengin 

Manisa 
K.Kemal Anadol 

İzmir 
Veli Aksoy 

İzmir 
Vedat Altun 

Kars 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Cemal Şahin 

Çorum 
Yusuf Kenan Sönmez 

İstanbul 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 
Mahmut Almak 

Kars 
Neccar Türkcan 

İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş 
olup; önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek'-
m, Kamu iktisadî lifebbüsleri Komisyonundan çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/73) 

BAŞKAN — Komisyondan çekilme
ye dair bir önerge vardır, okutup bilgile
rinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonundan çeki
liyorum. 

Gereğini emir ve müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Dinek 

Konya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
7. — 30.5.1989 tarihli gelen kâğıtlarda yer 

alan, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik 
ve l&mmli Mali Müşavirlik Kanunu Tasansmm 
48 saat bekletilmeden gündeme almmasma ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/859) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 53 üncü 
maddesine göre verilmiş bir Başbakanlık 
tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 3.4.1989 tarihli ve 101-2229/ 
01772 sayılı yazımız. 

Bugün 30.5.1989 tarihi itibariyle ba
sılıp dağıtılmış bulunan ve gelen kâğıtlar
da yer alan "Serbest Muhasebecilik ve 
Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa-
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virlik Kanunun Tasarısının önem ve ive
diliği göz önünde bulundurularak 48 sa
at bekletilmeden gündeme alınmasını say
gılarımla arz ederim. 

Ali Bozer 
Başbakan Vekili 

V. 

1. — Komisyonda açtk bulunan bir üyelik 
için seçim 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili İdris 
Arıkan'ın, mensubu bulunduğu grup ta
rafından içtüzüğün 29 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına göre geri çekilmesi üzeri
ne, açılmış bulunan Plan ve Bütçe Komis-

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

Gündemin "Seç im" kısmına 
geçiyoruz. 

yonu üyeliğine, Konya Milletvekili Mus
tafa Dinek aday gösterilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Gündemin bu bölümü
nün 2 nci sırasında yer alan; Niğde Mil
letvekili Mahmut Öztürk ve 18 arkadaşı
nın, personel rejimi konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. 

İlgili bakan burada mı? Yok. 
Bu önergenin görüşülmesi de bir de

faya mahsus olma üzere ertelenmiştir. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın 

Başkan, ondan sonraki konuları görüşe
meyiz; çünkü, grupları gündeme göre ha
zırlandı. 

BAŞKAN — Efendim, takdir, tabia
tıyla Yüce Kurulun, ben bir şey diyemi
yorum; tabif o da önemli bir olay. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Biz, her zaman hazırız efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, yarım saat ara verelim. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Ara verelim, bakanlar gelsin efendim. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞM 
MECLİS ARA 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Tev/ik Ertü-
zün ve 23 arkada/mm, ülkemizdeki mevcut kal
kınma göstergelerini tespit etmek ve yeni bir kal
kınma politikan belirlemek amacıyla Medis araş
tırman açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

BAŞKAN — Gündemin, Genel Gö
rüşme ve Meclis Araştırması Açılmasına 
Dair Öngörüşmeler kısmının 1 inci sıra
sında bulunan; Zonguldak Milletvekili 
Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülke
mizdeki mevcut kalkınma göstergelerini 
tespit etmek ve yeni bir kalkınma politi
kası belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmele-
rini yapacağız. 

Hükümet? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk 

ve 18 arkadaşının, personel rejimi konusunda ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 
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BAŞKAN — Efendim, biz, tabiatıy
la, gündemimize devam etmek durumun
dayız; ama eğer gruplar bu konuda kendi 
aralarında anlaşabilirse, onu bilemem... 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, birinci sıradaki önergeyle ilgili ba
kan, Plan ve Bütçe Komisyonunda tak
dimde; birleşime yarım saat ara verilirse, 
herhalde, Genel Kurula gelebilir. 

3. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 
ve 18 arkadaşının, konut sorunu konusunda Mec
lis araştırman açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Gündemin bu bölümü
nün 3 üncü sırasında yer alan; İsparta 
Milletvekili Ertekin Durutürk ve 18 arka
daşının, konut sorunu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesinin görüşme
lerine geçiyoruz. 

İlgili bakan burada mı efendim? 
Burada. 

Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Meclis Grubuna 

mensup arkadaşlarımızca 4 Şubat 1988 ta
rihinde verilen konut sorunları hakkındaki 
Meclis araştırması önergemiz 9 Şubat 
1988 günü Meclis Genel Kurulunda gö
rüşülmüş ve reddedilmiştir. 

Ancak ülkemizin en önemli problem
lerinden biri olan konut olayındaki sorun
lar, aradan geçen 10 aylık zaman içerisin
de daha büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Ülkemizin son beş yıldan bu yana ya
şamakta olduğu yüzde 50'lik enflasyonu
nun, içinde bulunduğumuz 1988 yılı Ey
lül ayında yüzde 82'ye ulaşmış olması ve 
bu rakamın yıl sonunda artık üç rakamlı 
hale gelerek yüzde 100'ü aşacağının şim
diden görülmesi, diğer konularda olduğu 
gibi, konut konusunda da en büyük prob
lemi oluşturmaktadır. 

İnşaat malzemelerindeki fiyat artış
larının, genel fiyat artışlarının en az yüz
de 10 üzerinde olduğu gerçeğini de düşü
nürsek, konunun vehameti bütün açıklığı 
ile gözler önüne gelmektedir. 

Hızla artan ve yüzde 100'lere daya
nan enflasyon nedeniyle artan inşaat ma
liyetleri : 

1. İnşaatların süresinde bitirileme-
mesine, inşaat süresinin uzamasına ve 
uzayan süre ise ikinci bir fiyat artışına se
bep olmaktadır. 

i. İnşaat maliyetleri içinde, kredi
lerin payının giderek küçülmesine sebep 
olmuştur. Şu anda toplu konut kredileri ile 
inşaat maliyetinin ancak yüzde 15 ila yüz
de 20'si karşılanabilmektedir. 

3. Taahhütlerini yerine getiremeyen 
ve ödeme gücünü kaybeden vatandaşları
mız, kooperatif üyesi olmaktan çıkmış ve
ya çıkarılmıştır. Boşalan bu üyelikler, ge
lir düzeyi daha yüksek ve konutu kâr ama
cı gibi gören vatandaşların eline geçmiş
tir. Dolayısıyla yapı kooperatifleri giderek, 
inşaat şirketlerine dönüşmektedir. 

4. Ödeme güçlüğünden dolayı ko
operatif üyeleri ile yöneticilerin, yönetici
ler ile müteahhitlerin arası açılmakta, bü
yüyen ihtilaflar giderek çoğalmakta ve ne
ticede bu tür davalar artmaktadır. 

5. İnşaatların büyük bir kısmı biti-
rilememektedir. Yarım kalan bu inşaatlar 
nedeniyle, bazı bölgelerimiz, daha şimdi
den bir konut mezarlığına dönüşmek 
üzeredir. 

Yukarıda anabaşlıklarını sıraladığı
mız nedenler, hızlı şehirleşme ve sanayi
leşme sonucu meydana gelen konut açığı
nın giderilmesinde, geçmiş bütün hükü
metlerin almış olduğu tedbirler içerisin
de en kapsamlısı olarak takdim edilen ve 
17 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe konu
lan 2985 sayılı'Yasanın, istenilen sonucu 
vermediğini göstermektedir. Bu sonuca 
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ulaşılmasında, toplu konut politikasında 
uygulanan ekonomik zorluklar yanında, 
bazı yanlış ve eksik kararların büyük rolü 
olmuştur. 

Toplu konut kredileri zaman zaman 
yavaşlamış, hatta tıkanma noktasına gel
miştir. 

Birikmiş konut açığının milyonlara, 
yıllık konut ihtiyacının ise yüzbinlere ulaş
tığı ülkemizde, konut sahibi olmak gide
rek zorlaşmakta ve toplumun bazı kesim
leri için ise imkânsız hale gelmektedir. 

Konunun ciddiyetle bir defa daha 
tartışılması zaruridir. 

Bu nedenle, ülkemizdeki konut soru
nunun bütün detayları ile yeniden ele alı
nabilmesi için. Anayasanın 98 inci ve İç
tüzüğün 102 nci maddeleri gereğince ko
nu hakkında Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
(İsparta) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Mehmet Yazar; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; İsparta Milletvekili 
Sayın Ertekin Durutürk ve 18 arkadaşının, 
konut sorunu konusunda, Anayasanın 98 
inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesiyle ilgili, Hüküme
timizin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Sözlerimin başın
da, hepinize saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, konut mesele
si, esasen 1950'li yıllardan itibaren, kır
dan kente göç olayı ile başlamıştır. 1960'h 
yıllara kadar konunun önemi anlaşılama
mış, 1960'lı yıllardan itibaren başlayan 
planlı dönemde ise, 1981 yılına kadar ko
nut sektörüne ölü yatırım olarak bakılmış, 
yeterli kaynak ayrılamamış ve yıllardır bü

yüyerek, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla 
karşımıza çıkmıştır. Böylece, konut ve şe
hirleşmenin önemle ele alınması kaçınıl
maz hale gelmiştir. Halbuki, konut, top
lumun gelişme seyrini sağlıklı bir şekilde 
yönlendirmek, sosyal gelişmelerin zararlı 
hale gelmesini önlemek, kalkınmaya çok 
yönlü özellikler kazandırmak, toplumun 
hayat seviyesini yükseltmek, inşaat sektö
rünü ve bu sektöre girdi sağlayan faaliyet
leri canlandırmak yönlerinden, desteklen
mesi gereken bir sektördür. 

Şimdi, daha önceki uygulamalara kı
saca bir göz atalım : Yukarıda da değin
diğimiz gibi, beş yıllık kalkınma planları
nın şehirleşme ve konut sektörüne yakla
şımı, konut tedariki yönünden olumlu ol
mamıştır. Gittikçe büyüyen konut ihtiya
cı ve şehirsel teknik ve sosyal altyapı ihti
yaçlarına rağmen, beş yıllık planlar, bu ya
tırımları, teşvik edilmemesi gereken ölü 
yatırımlar olarak ele almışlardır. 

1960'lı yıllarda, tüm yatırımlar için
de yüzde 20'nin üstünde olan konut yatı
rımları oranının azaltılması için önleyici 
tedbirler getirilmiş ve gayri safi millî hâ- N 

sıla içinde konut yatırımlarının payı gide
rek azaltılmıştır. Birinci Beş Yıllık Plan dö-

» 
neminde, konut yatırımlarının toplam ya
tırımlar içindeki payı yüzde 22,3 iken, her 
plan döneminde bu pay biraz daha düşü
rülerek, Dördüncü Plan döneminde yüz
de 17'ye indirilmiştir. 

Kamu kaynaklarından kredi açılarak 
üretilen konut sayılarına baktığımızda, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Em
lak Kredi Bankası, Ordu Yardımlaşma 
Kurumu, Bağ-Kur ve İmar ve İskân Ba
kanlığınca, ancak, yılda ortalama 26 587 
konut için kredi açılabildiği görülmekte
dir. Toplu Konut Fonundan ise, 1984 yılı
nın ikinci yarısından bugüne kadar geçen 
sürede 636 326 konutun kredilendirildiği, 
yıllık ortalamanın ise, 150 bin konut ol
duğu görülecektir. 
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, Bu rakamların içinde, özel sektörce, 
kredi kullanmaksızın yapılan konut sayı
sı yer almamaktadır. Bu konutlar da ilave 
edildiğinde, diğer plan dönemlerinde ula
şılmamış olan hedeflere ulaşıldığı anlaşıl
maktadır. Konut üretimi, verilen inşaat 
ruhsatlan yönünden incelendiğinde, 1979 
yılında 251 864 adet olan ruhsat sayısı, 
Toplu Konut Kanununun tam olarak uy
gulanmaya başlandığı 1985» yılında 
259 187'ye, 1986 yılında ise, büyük bir sıç
rama göstererek, 393 967'ye ulaşmıştır. 
Aynca, 1984 yılından 1988 yılı sonuna ka
dar verilen inşaat ruhsatlarının toplamı da 
1 780 880V ulaşmıştır. , ' 

Böylece, alınan inşaat ruhsatlan sa
yısı, 1979'a göre yüzde 64'lük bir artış 
yapmıştır. 1984 yılından 1988 yılı sonuna 
kadar ise, 810 927 konuta iskân ruhsatı ve
rilmiştir. Bu rakamlar, 1979 yılına naza
ran Toplu Konut Fonunun işlerlik kazan
dığı 1984 yılından sonra konut inşaat ve 
iskânında büyük artışlar olduğunun kesin 
delilidir. H " 

Hükümetimiz, yıllardır ihmal edilen 
konut meselesini, en önemli meselelerin 
başında saymış ve bu konuya programın
da yer vererek, belirli bir süre içinde tat
minkâr çözümlerin getirilmesini hedefle
miştir. Bu amaçla bir dizi mevzuat hazır
lanarak uygulamaya konmuştur. Bunlar: 
İmar Kanunu, İmar Affı Kanunu, Konut 
İnşaatlannın Her Türlü Vergi Resim ve 
Harçtan Muaf Tutulması Hakkında Ka
nun, Konut Edindirme Yardımı Hakkın
da Kanun ve Toplu Konut Kanunudur. 

17.3.1984 tarihinde yürürlüğe konu
lan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, ül
kemizdeki yeni konut politikasının esası
nı teşkil etmektedir. Bu kanun, meselenin 
özüne teşhis koymuş ve çözüm getirmiş
tir. Kanun, meseleyi; arsa temini, altya
pı, sosyal tesis, konut üretimi, inşaat mal
zemesi ve yapım teknolojisiyle bir bütün 
olarak kapsamına almıştır. Bu kanun ge

reğince kurulan Toplu Konut Fonundan 
ferdi ve toplu konut kredisi, toplu konut 
alanlanna arsa temini, konut altyapılan, 
toplu konut alanlannın gerektirdiği okul, 
karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor 
tesisleri, postane, çocuk parklan ve ben
zeri tesisler ve konut sektörü sanayiinin 
teşviki için yatınm ve işletme kredisi, tu
rizm altyapılan, konuta ilişkin araştırma
lar ile, iş ve istihdam yaratmak üzere, es
naf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük 
sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla des
teklenmesi ve afet konudan için harcama 
yapılabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılından 
1989 yılı mart ayı sonuna kadar, Toplu Ko
nut Fonunda 2 trilyon 49 milyar liralık 
kaynak birikmiştir. Bu kaynakla 636 326 
konuta 2 trilyon 423 milyar liralık kredi 
açılmış ve bunun 1 trilyon 879 milyar li
rası fiilen kullandırılmıştır. Fonda topla
nan kaynağın yüzde 92'si, doğrydan ko
nut üretiminde kullanılmıştır, yüzde 3'ü 
ise, toplu konut alanlannın kamulaştınl-
ma ve altyapı hizmetleriyle, konut sektö
rü sanayiinin teşviki için, yatınm ve işlet
me kredisi olarak kullanılmıştır, kalan 
yüzde 5'i ise, Fonun, kanunla verilen di
ğer alanlarında kullandmlmıştır. 

Görüldüğü üzere, bugüne kadar Tbp
lu Konut Fonunda toplanan kaynağın 
yüzde 95' i, doğrudan konut sektöründe 
kullandırılmıştır. 

Toplu Konut Fonundan verilen kre
diler, esas itibariyle, evi olmayan vatandaş
ların ev sahibi olmalarına yardım etmek
le birlikte, aynı zamanda ülke çapında ko
nut açığının yüksek olduğu kentlerimiz
de konut arzını artırarak, konut satış ve 
kira fiyatlarını da mümkün olduğu kadar 
aşağıya çekmeyi amaçlamaktadır; nite
kim, üç yıllık uygulama sonuçlan da bu
nu doğrulamaktadır. Konut arzı belli bir 
düzeye kavuştuktan sonra, sözkonusu kre
dilerin, sadece konutu olmayanlara veril-
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mesi düşünülmektedir. Ayrıca, halen uy
gulanmakta olan sistemde de, konutu ol
mayanların oranı yüksektir. 

Toplu Konut Kanununun geçici 
maddesine, tabi kooperatiflerle, gecekon
du önleme bölgelerinde inşaat yapan ko
operatiflerin hak sahibi ortakları ve bele
diyeler eliyle yürütülen konutların tahsis 
edildiği kişiler, konutsuz ve gelir düzeyi 
düşük olan vatandaşlarımızdır. Bunların 
konudannın el değiştirmesi halinde de, bu 
konutları, ancak aynı şartları taşıyan ki
şiler alabilmektedir. Bugüne kadar kredi-
lendirilen 636 326 konutun yüzde 55'i bu 
kapsama girmektedir. Ayrıca, açılan ko
nut kredilerinin yüzde 85'i sabit gelirli 
memur, işçi ve emeklilere kullandırıl
mıştır. 

Verilen kredilerin yetersiz kaldığı ve 
maliyet içinde payının son derece düşük 
hale geldiği konusuna gelince : Dünyanın 
hiçbir ülkesinde, Vonut kredileri, maliye
tin tamamını karşılayacak şekilde açılma
makta, mutlaka kişinin katılımı sağlan
maktadır. Ayrıca, ülkemizde daha önceki 
dönemlerde açılan kamu kaynaklı kredi
ler de, hiçbir zaman maliyetle ilişkilendi-
rilmemiş ve maliyetin tamamı karşılanma
mıştır. 

Toplu Konut Fonunaan açılan kredi 
miktarları, her yıl, inşaat maliyetleri dik
kate alınarak tespit edilmektedir. Bu tes-
piderde, küçük konut yapımını teşvik edici 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu suretle, 
Fondan, daha çok konut kredilendirüerek, 
konut arzının ve stokunun artırılması ve 
konut açığının daha kısa sürede azaltılma
sının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrı
ca, küçük konut yapımı desteklenerek, sa
bit gelirlilerin, küçük konutu tercih etme
leri halinde, az miktarda özkaynak katılı
mı ile konut edinmeleri imkânı da sağlan
mış bulunmaktadır. Toplu Konut Fonun
dan açılan kredilere ilave olarak, banka
larca ve sosyal yardımlaşma kurumların

ca ilave krediler de verilmektedir. 
1988 yılında, konutun büyüklüğüne 

bakılmaksızın, daha çok konutsuz ve dar 
gelirlilerin tercih edeceği küçük konutları 
teşvik edecek biçimde krediler yeniden dü
zenlenmiştir. 60 metrekare ve daha küçük 
konutlara açılan 3 milyon liralık kredi yüz
de 50 oranında, 61'le 80 metrekare ara
sındaki konutlara açılan 3 milyon 250 bin 
liralık kredi yüzde 38 oranında, 81'le 100 
metrekare arasındaki konutlara açılan 3 
milyon 500 bin liralık kredi yüzde 28,5 
oranında ve 101'le 150 metrekare arasın
daki konutlara açılan 3 milyon 750 bin li
ralık kredi yüzde 20 oranında artırılarak, 
4 milyon 500 bin Türk Lirasına yükseltil
miştir. Bu düzenlemede, küçük konutla
rın faiz oranı yüzde 15, büyük konutların 
faiz oranı ise yüzde 25 olarak tespit edil
miştir. 

Ayrıca, bu krediye ilave olarak, inşa
at seviyeleri yüzde 50'ye gelince 1 milyon, 
yüzde 90'a gelince 1 milyon lira olmak 
üzere, 2 milyon liralık ek kredi açılacak
tır. On yıllık hizmeti olan memur ve işçi 
ve işçi emeklilerine açılan faizsiz 750 bin 
liralık kredi de, 1988 yılında 1 milyon li
raya çıkarılmıştır. Bu durumda krediler 
toplamı, 1988 yılı hesabına göre 7,5 mil
yon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Belediyeler tarafından yoksul ve dar 
gelirliler için yapılan küçük sosyal konut
ların, kooperatiflerce yapılan konutlardan 
daha ucuza mal edildiği tespit edilmiş ve 
belediye uygulamaları bu nedenle yaygın
laştırılmıştır., Ayrıca, yukarıda belirtildiği 
gibi, belediyeler bu konutları, konutsuz ve 
dar gelirli kişiler için yapmaktadırlar. Bun
ların en önemlileri, Adana, Mersin, Tar
sus, İzmir belediyelerinin yaptığı uygula
malardır. Bu belediyelerin yaptıkları ko
nutların 1986 ve 1987 yıllarında yaklaşık 
yüzde 90'ı Toplu Konut Fonundan veri
len kredilerle karşılanmıştır. 

Görülüyor ki, Toplu Konut Fonun
dan açılacak kredilerin tespitinde bazı 



T.B.M.M. B : 94 3 0 . 5 . 1 9 8 9 0 : 1 

prensipler uygulanmakta ve ilk kredi, ih
tiyacın biraz altında tutulmakta, daha son
ra, inşaat seviyeleri ilerledikçe, ek kredi
lerle inşaatların bitirilmesi sağlan
maktadır. 

1988 yılı için tespit edilen 4,5 milyon . 
liralık kredi de, başlangıç kredisi olup, in
şaat seviyeleri ilerledikçe ek krediler veril
mektedir. 

Konut politikası esaslarına getirilen 
bazı değişiklikler doğrultusunda, Toplu 
Konut Kanuncu Uygulama Yönetmeliğin
de, 30 Mayıs 1989 tarihinden itibaren bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Uygulamaya ko
nulan bu yönetmeliğin anahatları şöyle 
özetlenebilir : 

Daha önce yalnızca ferdî krediler için 
sözkonusu olan alıcı payı hesabı uygula
ması, bundan böyle fondan açılacak her 
tür konut kredisi için geçerli olacaktır. Alı
cı payı hesabına, peşin, bankalarca belir
lenen taksitlere uygun olarak veya kredi 
kullanmak isteyenin kendi ödeme duru
muna uygun taksitler halinde para yatırı-
labilecektir. 

Konut büyüklüğüne göre verilen kre
dinin, belirli bir oranında yatırılması ge
reken miktar tamamlandıktan sonra, kre
diyi kullanabilmek için bir yıl beklemek 
gerekmektedir; ancak, alıcı payı hesabın
da biriktirilecek parayı, aylık taksitler ha
linde ve en az bir yıl boyunca, muntazan 
olarak, aksatmadan ve bankanın hazırla
dığı taksit miktarlarını gösterir cetvele uy
gun olarak yatıranlar için bekleme süresi 
altı aya indirilmiştir. 

Alıcı payı hesabına yatırılması gere
ken miktarın tamamlanmasında, bu he
sapta oluşacak faiz gelirleri de dikkate alı
nacaktır. 

Alıcı payı hesabına yatırılacak para, 
konut büyüklüğüyle doğru orantılı olarak 
artmaktadır. Bu suretle, küçük konutların 
özendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yine aynı amaç doğrultusunda, da
ha önce brüt inşaat alanı 150 metrekare
ye kadar olan konutlar için fondan kredi 
açılırken, yeni yönetmelikte, brüt inşaat 
alanı 100 metrekarenin üzerindeki konut
lara kredi verilmemesi esası getirilmiştir. 

Bundan önceki uygulamaya göre, ko
nut büyüklüğüne bakılmaksızın birim ko
nut için 4,5 milyon lira olan kredi limiti, 
konut büyüklüğüne göre 12-15 milyon li
ra düzeyine çıkarılmıştır. 

Yeni yönetmeliğe göre, kredi geri öde
me taksitleri, memur maaş artışlarına göre 
endekslenerek artırılacak ve geri ödeme 
yirmi yılda tamamlanacaktır. Önceki uy
gulamada, yönetmelikler çerçevesinde, ko
nut büyüklüğüne göre belirlenen sabit faiz 
oranları üzerinden ve 15 yılda geri öde
me yapılmaktaydı. 

Daha önce Toplu Konut Fonundan 
bir defadan fazla kredi kullanımı olanak
lı iken, yeni yönetmelikte bu konuda bir 
sınırlama getirilmiş, açılacak kredilerden, 
her ailenin ancak bir kez yararlanabilme
si öngörülmüştür. 

Kredi kullanılarak edinilecek konu
tun bulunduğu yerleşme yerinde, kendi
sine, eşine veya velayeti altındaki çocuk
larına ait başka konutu bulunanlar kredi
den yararlanamayacaklardır. 

Yazlık niteliğindeki ikinci konutlar 
için, konut ihtiyacının yüksek olduğu yer
leşim yerlerindeki konut açığı giderilinceye 
kadar, kredi açılmayacaktır. 

Yeni yönetmelikle getirilen bir başka 
değişiklik de, konut yapımındaki niteliği 
artırmak amacıyla, Türk Standartları 
Enstitüsünün (TSE) kalite belgeli inşaat 
malzemelerinin kullanımının şart ol- > 
maşıdır. 

Yeni yönetmelik çerçevesinde kredi 
açılan tüm konut projeleri için çevre dü
zenlemesi yapılması zorunluluğu aran
maktadır. Açılacak kredinin yüzde 2'lik 
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bölümünün bu amaç için kullanılması ge
rekmektedir. Daha önceki uygulamada bu 
konuda bir koşul bulunmamaktaydı. Da
ha önce, en fazla bir yıllık konutlar için 
açılan ferdî krediler, yeni yönetmeliğe göre 
on yıllık konutlar için de açılabilecektir. 
Kredi geri dönüş işlemleri, bundan böy
le, iskân ruhsatı ve tapuya bağımlı olmak
tan çıkarılmaktadır. 

Yeni yönetmelikle artırılan kredi mik
tarları limitleri ve getirilen alıcı payı he
sabı zorunluluğu sayesinde, kredi + öz-
kaynaklar ile, altyapının ve konut inşaa
tının tamamının zamanında bitirilmesi 
mümkün olabilecektir. Bu suretle, kredi 
ve alıcı payı hesabında bulunan para ile 
sistem kendi kendini finanse eder duru
ma getirilmiş olmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen yeni yönetme
lik esasları, geçtiğimiz yıllarda açılan ve 
halen ödemeleri devam eden kredilerle, 27 
Mart 1989 tarihi itibariyle alınan kredi 
başvurulan için de uygulanmayacaktır. 

ı.<; 

Geçtiğimiz yıllarda açılan krediler 
için, halen, eski yönetmelik esasları uygu
lanmaktadır. Ancak, bu konuda getirilen 
tek değişiklik daha önce kredilendirilmiş 
konutlarda inşaat seviyesi yüzde 90'a ge
lince açılmakta olan ve esas krediye ek ola
rak sağlanan bitirme kredisinin, bundan 
böyle, İnşaat seviyesi yüzde 7 5'e gelince 
açılacak olmasıdır. 

27 Mart 1989 tarihinden itibaren 
alınmaya başlanan ve halen devam eden, 
yaklaşık 100 bin konutluk kredi başvuru
larında ise, bu konuda yürürlüğe sokulan 
89/1 sayılı Tebliğ esasları geçerli olacaktır. 

Bu tebliğe göre, başvurular, tebliğin 
yayımlandığı talihten itibaren 1 aylık süre 
sonuna kadar Türkiye Emlak Kredi Ban
kası ve Vakıflar Bankası tarafından kabul 
edilecektir. Başvurular bu tarihten itibaren 
en geç 2 ay içerisinde bankalarca incelene
cek ve idarenin onayına sunulacaktır. 

Kredi başvurusunda bulunacak pro
jelerin, yeni yönetmeliğin yayım tarihin
den önce inşaat ruhsatı almış ve inşaat se
viyesinin, sübvansman hariç yüzde 20 se
viyesine gelmiş olması gerekmektedir. 

Bu başvuruların değerlendirilmesin
de, puanlama esası getirilmiştir. Bu puan
lamaya göre, inşaat seviyesi yüksek olan
lar, küçükkonutlar ve altyapısı mevcut 
olan projeler, yüksek puan alarak öncelik 

. kazanacaklardır. İnşaat seviyesi yüzde 90 
veya üzerinde olanlar için ise kredi açıla-
mayacaktır. 

Krediler, inşaat seviyelerine göre 3,5 
ila 11 milyon TL. arasında değişecektir. 

Kredi geri ödeme tsasları, yeni yö
netmelik hükümlerine tabi olacaklardır. 

Alıcı payı hesabı uygulaması yapıl
mayacaktır. 

Konutu olanlar ve daha önce Fondan 
kredi alanlar bu krediden yararlanamaya
caklardır. 

Bu kredilerin açılmasında ve kullanıl
masında genel politika, inşaatların kendi 
kaderleriyle başbaşa bırakılması şeklinde 
olmayıp, projelerin takip edilerek, tıkanık
lık olan noktalarda gerekli desteğin veril
mesidir. Nitekim, bugüne kadar kredilen-
dirilen 607 048 konuttan, yaklaşık 300 bin 
adedi bu şekilde tamamlanmış olup, in
şaatı devam etmekte olan konutlardan 151 
bin adedinin daha 1989 yılının sonuna ka
dar tamamlanması, yine aynı şekilde sağ
lanacaktır. 

Ülkemizin konut ihtiyacının karşılan
ması için üretilecek toplu konutların ya
pılacağı arsa üretimine önem verilmekte
dir. Bu dönemde, belediyeler, ilk defa ko
nut üretiminde devreye sokularak, toplu, 
konutların inşa edilebileceği arsaların ka
mulaştırılması ve altyapılarının yapımı 
için finansman desteği sağlanmıştır. Bu 
çerçevede, konut ihtiyacının fazla olduğu 
40 belediyeye 2o\9 milyar liralık kamulaş-
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tırma, 67 belediyeye de 30 milyar liralık 
altyapı finansmanı sağlanmıştır. Bu suret
le, 400 bin konutun yapılacağı arsa temin 
edilmiştir. İlk etapta Adana, Mersin,Tar-
sus, İzmir belediyelerinde faaliyete geçi
rilmiştir. Bu belediyelerce yapılan 15 bin 
konutun bir bölümü bitmiş olup geri ka
lanı da çok kısa bir süre sonra bitecek, 
yoksul ve dar gelirli vatandaşların hizme
tine sunulacaktır. 

Bunun dışında, birçok büyük beledi
yemiz, öncülük ettikleri uydukent proje
leri için hazırladıkları arsalar üzerinde ko
nut inşaat faaliyetine, kooperatif birlikle
ri aracılığıyla başlamışlardır. Bunlardan 
en önemlileri; Ankara, İzmir, Bursa, An
talya, Elazığ, Kayseri, Malatya, Van, Or
du, Söke, Kastamonu, Erzurum, Erzincan 
belediyeleridir. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, 
bütün bu yasal düzenlemelerle, fazla sı
nırlama getirilmeden, kamu kuruluşları, 
belediyeler, bankalar, sosyal yardımlaşma 
kurumları, kooperatifler ve özel sektör 
arasındaki organizasyon sağlanmış ve ki
şinin tasarruf gücünden de yararlanılarak, 
konut konusu ilk defa bu şekilde Hükü
metimizce bütün boyutlarıyla ele alınmış 
ve konu çözüm yoluna sokulabilmiştir. 
Bundan böyle de, gerekli'tedbirler.zama-
nında ve etkin olarak alınacak ve alınma
ya devam edilecektir. 

Taahhütlerini yerine getiremeyen ve 
ödeme gücünü kaybeden vatandaşlarımı
zın kooperatif üyesi olmaktan çıkması me
selesine gelince : Kooperatif yöneticileri
nin; işin başlangıcında, fiyat artışlannt ve 
üyelerinin gelir durumunu da dikkate ala
rak, gerçekçi finansman programı yapa
rak kooperatife üye olacak kişilere bunu 
açıklamadıkları ve düşük aidatlarla üye 
kaydettikleri için, inşaat faaliyetlerine ge
çildikten sonra aidat miktarlarında büyük 
artışlar yapılmaktadır. Bu sebeple, üyeler 
zor duruma düşmekte ve bazıları koope

ratiften ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. 
Buna rağmen, halen fondan açılan kredi
lerin yüzde 87'si, işçi, memur, emekli ve 
esnaf tarafından kullanılmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu konu
daki maruzatımı burada kesmek is
tiyorum. 

Konunun önemi açısından, getirilen 
araştırma önergesinin Hükümetimizce de 
benimsendiğini ve bu konuda araştırma 
önergesine olumlu baktığımızı tekrar ifa
de ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ülkü Söylemezoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ 
SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Grubun ve şahsım adına, Yüce Meclisi ve 
sayın milletvekillerini saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, İsparta Milletvekili 
Sayın Ertekin Durutürk ve arkadaşlarının 
verdiği Meclis araştırması önergesi üzerin
de konuşuyoruz. Bu önerge, Anayasanın 
98 inci maddesine göre verilmiş. 98 inci 
maddenin matlabı, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bilgi edinme ve denetim yol
laradır. Bu yollardan biri, Meclis araş
tırması. Bu maddede, "Meclis araştırma
sı, (esas itibarıyla) belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemedir" de
niyor. Yoksa, hem bu önergede hem de bi
raz evvel konuşulamayan önergede ifade 
edildiği gibi, kalkınma göstergelerini te
spit etmek ve yeni bir kalkınma politikası 
belirlemek amacıyla ya da konut sorunu
nun bütün detaylarıyla yeniden ele alına
bilmesi için Meclis araştırması önergesi ol
maz. Aslında, ya İçtüzüğümüzde bir ek
siklik var ya da bu meseleler, buradaki de
netim yollarının ve bilgi edinme yolları-
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nın dışında yönlendiriliyor. Bu konu, ol
sa olsa bir genel görüşme olur ve bu ge
nel görüşmede, konut gibi çok önemli ve 
ciddî bir konu Mecliste enine boyuna, ari-
zamik görüşülür ve bu suretle de, gene' 
Anayasadaki ifadesiyle, ülkenin önemli bir 
sorunu ve bir devlet meselesi Mecliste gö
rüşülmüş olur; ama, tabiî böyle boş sıra
larda değil. Özellikle, denetim ve bilgi al
ma yolunu güden muhalefetin ve hele 
önergeyi veren muhalefet partisinin Mec
liste bu kadar olmayışı dikkat çekici. Bu
rada, ne bir denetim, ne de bilgi edinme 
anlayışının olmadığı, sanki bir "Adet ye
rini bulsun" anlayışının olduğu görülüyor. 
Ancak, ben, bu önergeyi veren arkadaş
larıma gerçekten teşekkür ediyorum. Hem 
konut gibi Türkiye'nin ciddî bir mesele
sini -az sayıda da olsa- bu meseleye ilgi du
yan değerli arkadaşlarımla görüşme hem 
de şu son beş senede bu konuda yapılmış 
olan, gerçekten çok ciddî, çok büyük ve 
çok önemli uygulamaları gündeme getir
me ve zabıtlara geçirme fırsatını buluyo
ruz. onun için, değerli arkadaşlarıma te
şekkür ediyorum ve Sayın Bakanın da ifa
de ettiği gibi, Anavatan Partisi Grubu ola
rak, bu fırsatı bir vesile-i hasene bilerek, 
bu Meclis araştırmasına olumlu oy verme
yi düşünüyoruz ve bu suretle, 1984'ten bu 
yana yapılmış olan çok ciddî, çok güzel, 
çok başarılı ve ülke çapında gerçekten va
tandaşın birçok yarasını sarmış olan gü
zel bir uygulamayı, kurulacak komisyonun 
yeniden inceleyip, huzurunuza getirmesini 
de sağlamış olacağız. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, 
bu fırsattan yararlanarak konut konusu
nu kronolojik bir şekilde bilgilerinize sun
mak ve bu konuda hafızalarınızı tazele
mek istiyorum. Geçmişten bu yana gelir
ken, işin nereden nereye geldiğini ve bu
gün yapılanların önemini daha iyi anla
mak mümkün olacaktır. 

1950'li yıllardan sonra, özellikle şe
hirleşme ve Türk ekonomisinin, sosyal ha-
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yatının bünyesindeki gelişmeler başladık
tan sonra, konut sorunu Türkiye'de de 
ciddiyet kazanıyor. Bu sorun, insanoğlu
nun varlığından bitimine kadar her döne
min ihtiyacı; beslenme, giyinme gibi, üs
telik en pahalısı ve karşılanması en zor ola
nı. zor olduğu için de, mutlaka devletin 
(kamunun) yardımcı olması gereken ve 
sosyal politikalar güdülmesi gereken bir 
konu. 

Nitekim, 1982 Anayasamızın 57 nci 
maddesinde de "Devlet, konut sorununu 
giderici tedbirleri alır ve toplu konut giri
şimlerini, teşebbüslerini destekler" şeklin
de bir hüküm yer almıştır. Böylesine 
önemli bir konu. 

Aşağı yukarı, İmar İskân Bakanlığı
nın 1958 senesinde kuruluşundan 1983 se
nesindeki kapanışına kadar, o Bakanlığın 
bünyesinde, konutla, şehirleşmeyle, yerleş
meyle ilgili görevler üstlenmiş, tüm kal
kınma planlarına katılmış, konutla ilgili 
çeşitli dönemlerde sorumluluk taşımış bir 
arkadaşınız olarak bu kronolojik geçmişi 
ifade etmeye çalışacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti genç bir cum
huriyet olarak kurulduğunda, 1924 yılın
da İmar İskân Bakanlığının da kuruldu
ğunu görüyoruz. İlk Bakan, rahmetli Ce
lâl Bayar. Asıl amaç, yurt dışından Tür
kiye'ye gelmekte olan göçmenlerimizi yer
leştirmek. Bakanlığın bir diğer adı da 
"Mübadele ve İskân Bakanlığı." Ama, 
görevlerini incelediğiniz zaman, içinde, 
yerleşmeye, planlamaya, şehirleşmeye ve 
konuta ilişkin görevler verildiğini de gö
rüyorsunuz. Ne var ki, bakanlık bir sene 
yaşıyor, 1925 senesinde kapanıyor. Keşke, 
O zaman bu ihtiyaç hissedilmeye devam 
edilse, bakanlık devam etse, belki de, ta 
o yıllardan itibaren, konut meselesinin, bir 
kamu, bir devlet düzenlemesi içinde olma
sı mümkün olurdu; ama olmamış. 

Buna karşılık, devre devre, parçalı 
kanunlar; konuyla, her projeyle ilgili ka
nunlar çıktığını görüyoruz. Mesela, 1925 
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senesinde, sırf Yenişehir'de konutların ya
pılması için, yani, 4,5 milyon metrekare
lik bir alandaki konut inşaatının sağlan
ması, planlanması ve yerleşime açılması 
için 835 sayılı Kanun çıkartılıyor ve Yeni
şehir'de bir düzenleme yapılıyor. Tabiî, 
bunun yapım anlayışı, toplu konut şeklin
de lalan değil de, parseller şeklinde bir dü
zenleme oluyor. Daha sonra, 1930'lu yıl
larda Yenimahalle için bir kooperatif ku
rulduğunu görüyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, aslında, 1945'e 
kadar, devlet, hep memur konutlarıyla il
gili olmuştur. Bu, tek parti sistemi içeri
sinde, memurunu mutlu ve mesut edip, 
onu kendine bağlama anlayışıyla ilgilidir 
ve sadece memur konutları düşünülmüş. 
Yapılan bütün çalışmalarda da bunu gö
rüyorsunuz; nitekim, Yenimahallede, o za
manın üst bürokratlarının kurduğu bir ko
operatifle, 150 konut destek görmüş ve ya
pılmış. 

İlk defa, 1946 yılında Türkiye Emlak 
Kredi Bankasının kuruluşuyla birlikte, ko
nut için bazı düzenlemeler ve kredi sistem
leri geliyor. 

Burada bir hususu dikkatlerinize 
sunmak isterim : Hatırlarsınız, 1950'li ve 
bilhassa 1960'lı yıllarda bir usul vardı ve 
buna, "Yapı tasarruf sistemi" denirdi. 10 
bin lira para yatırırdınız, 40 bin lira kre
di alırdınız, onunla da bir ev alma imkâ
nına ulaşılırdı. Aslında, bu sistem, harp
ten sonra Avrupa'nın konut meselesinin 
çözümünde çok önemli bir argüman ol
muştur. Halen de Avrupa'da ve çeşitli ül
kelerde bu tasarruf sistemi devam etmek
te ve fayda sağlamaktadır. Türkiye'de de 
Emlak Kredi Bankasında, bu sistemi, 
Doktor Leumann diye, bu konunun uz
manı biri gelip, kurmuştu; fakat bizim 
özelliğimiz, her yerde olduğu gibi, bara-
da da ortaya çıkıyor. Aslında bu, bir ban
kacılık sistemi, bir hesap meselesi, bir ko
lektif fon yaratma konusu ve onun içeri

sinde işi çekip çevirme meselesi. Çünkü, 
hiçbir banka, bu kadar uzun vadeli ve dü
şük faizli bir sahaya kredi vermeyi sevmez, 
kendi kaynaklarından imkân ayırmayı sev
mez. Bunu ayırabilmesi için, ya kamunun 
kendine bir destek verip, kendi kaynağın
dan ayırtmadan, doğrudan devlet kanal
larından buraya bir para akması lazım ya 
da kendi içinde kolektif bir sistem kurul
ması lazım. Ama biz, bunun bir hesap ki
tap meselesi olduğunu bir yana koyup, ev
vela, en az dört senede bu paranın biri
kip, yüzde 40 birikime yüzde 60 kredi ve
rilmesi gerekirken; süreyi birbuçuk yıla in
dirip, krediyi dört beş misline çıkardığı
mız için, bir süre sonra, kredi sistemi iş
lemez oldu, Emlak Bankasının kaynakla
rı yetişmez oldu, devletin verdiği söz ha
vada kaldı ve bu güzelim yapı tasarruf sis
temi, 1970'li yıllara doğru gelirken de 
bitti. 

Aslında şu görüşteyiz ki, yapı tasar
ruf sistemi, tüm kaynakların devreye so
kulmasını sağlamak amacıyla, özellikle 
Emlak Bankamız tarafından mutlaka iş
letilmesi gereken ve bugünkü konut soru
nunun çözümünde önemli unsur olacak 
bir sistemdir. Bunu, özellikle vurgulamak 
istiyorum. 

Bir diğer konu, 1949 yılından itibaren 
Sosyal Sigortalar Kurumunun konuta kredi 
vermeye başlaması ve bunun için de koo
peratifleşmeyi teşvik edişi, önemli bir kö-
şebaşı. Aslında, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
gerçekten, bu konuda o geçmiş dönemde, 
kredi anlayışının olmadığı, fonlann işleme
diği ve konut meselesinin bütün olarak ele 
alınmadığı dönemde çok büyük yarar sağ
ladı. Verilen kredilerle, 1949'dan 1984 yı
lına kadarki 35 senede 190 bin konut 
bitirtUdi. Bir ara, yani 1960'lı yıllarda 
-ki, biz de o yollarla konut sahibi olduk-
verilen krediler de ihtiyacı bayağı karşılar
dı. Ancak, bir şey vardı; 2 milyon sigorta
lıya karşılık, bugüne kadar yapılan 
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konut 190 bin. Yani, birtakım insanlar, or
ganizasyon gücü olanlar, kooperatif kura
bilenler, yüzde 80'lere, 90'lara kadar pa
ra alırdı; bir kısım insanlar da bu imkân
lardan hiç yararlanamaz ve bir köşede ka
lırdı. Şimdi, zaten bir sosyal konut politi
kasının güdülme gereği ve tüm kaynakla
rın kullanılarak, her kesimin bu progra
mın içinden yararlandırılmasının amacı 
da budur. Yani, biri yiyip diğeri bakma
sın; birisi sonuna kadar imkânı kullanır
ken, biri ortada kalmasın diyedir. 

Ondan sonra, İmar Bakanlığının ku
ruluşu var, planlı devreye geçiş var. İmar 
İskân Bakanlığı, Türkiye'deki bir gelenek 
sebebiyle, Bayındırlık Bakanlığının .için
den çıktığı için, kuruluş kanununda, çok 
sarih olarak, genel düzenleme, genel yön
lendirme, planlama, araştırma, kaynak ya
ratma ve teşvik etme varken, bir şeyler ya
pabilmiş olmak için, doğrudan kendisi ko
nut yapma anlayışına ta 1963'lü yıllarda, 
rahmetli Fahrettin Kerim Gökay ile gir
miştir ve çıkamamıştır; denetleyeceğine, 
düzenleyeceğine, onu daha iyi yaptırmak 
için teşvik edeceğine, en1 kötü uygulayıcı 
olmuştur; kendisi birtakım uygulamaların 
içinde boğulup kalmıştır ve de gösteri te
melleri atılmıştır; ta 1980'li yıllara kadar 
yapılan budur. Hatırlıyorum, Edirne'de, 
Bursa'da, bir devlet görevlisi olarak gidip 
temellerini hazırladığım bin konular sene
lerce sürmüştür; on sene sürmüştür ve or
taya çıkan binalar yürekler acısıdır. Yani, 
öyle, Bakanlık eliyle, devletin kendisi in
şaat yapmak suretiyle, "İşte, Edirne'de 
bin konut temeli attık, Bursa'da bin tane 
konut yaptık, şurada 300 konuta 
başladık" demekle mesele hallolmuyor. 
ihtiyaç senede 300 bin konut; koca Bakan
lığın uğraştığı 3 - 5 bin konut... Tüm kay
nakların hepsinin birden buna verebildi
ği, mesela Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
mindeki 1 milyon konut ihtiyacına karşı 
170 bin konutu ancak yapmış yakıştırmış, 

kredi vermiş ve bununla da görev yapmış 
olmak isteniyor... Bu, yanlış bir tutumdu 
ve bu yanlış tutum sebebiyle de 1979 -
1983 döneminin Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında geçmişe dönük çok acı iti
raflar vardır ve denir ki : Bu dönemde hiç
bir sorun çözülememiştir. Planlar, konut 
meselesini çözücü değil, frenleyici; yatı
rımları teşvik edici değil, önleyici olmuş
tur, Büyük şehirlerin etrafını gecekondu
lar sarmıştır. Ulaşılan nokta şudur : Üç 
büyük şehirde ruhsatlı konutlar yüzde 30 
kadardır, nüfusun yüzde 70'i gecekondu- v 

larda yaşamaktadır. Altyapı yok. Şehirler 
birer büyük köy gibi gelişiyor. Şehirlerin 
normal alanlarında bile su yok, kanal yok 
ve bir karanlık çökmüş Türkiye' nin üze
rine. Koylar kirleniyor, sahiller elden gi
diyor, şehirler gidiyor. Öyle bir dinamik 
bünye ki, şehirlerde yüzde 6 büyüme var. 
Nüfus yüzde 2,5 artıyor, şehirleşme çok 
daha hızlı artıyor. Dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiş bir büyüme, bir hız, bir ih
tiyaç ve birtakım demonstratif uygulama
lar, gösterişler; aman, konuta yatırım git
mesin anlayışı... 

Bu dönemleri hatırladığım için, şu 
son beş yılı ifade ederken, bu kürsüden, 
daha önce, "Şu Toplu Konut Fonuna sa
hip olan bürokratlara gıpta ediyorum, 
kıskanıyorum" demiştim; o hissimi aynen 
bir defa daha ifade ediyorum. 

1981 yılında çıkanlar» Millî Konut Po
litikası Kararnamesi vardır; meseleyi çok 
güzel ele almıştır, derlemiştir toparlamış
tır, bunun çok yönlü olarak ele alınması 
gerektiğini ve geçmişte bir şey yapılama
dığını ortaya koymuştur; ama uygulanma 
imkânı olmamıştır. 

İlk defa 1981 yılında, mesele, toplu 
konut anlayışıyla ve bütün yönleriyle bir 
düzenlemeye bağlanmış, bir mevzuat içi
ne alınmış ve Toplu Konut Kanununa 
bağlanmıştır. O mücadeleyi başından so
nuna kadar yapmış bir arkadaşınız olarak 
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ifade ediyorum; fevkalade iyiniyetle ve bü
tün yönleriyle ele alınmış; ancak, Bakan
lar Kurulunda son bir oylama yapılmış
tır; o oylamada benim ısrarım ve katkım 
olmuştur; "Eğer siz, burada getirdiğiniz 
Toplu Konut Fonunu Maliyenin eline ve 
teknisyenlerin eline bırakırsanız, otoma
tik bir akışa bağlamazsanız ve de onların 
keyfine göre, Planlamanın keyfine göre fo
na gelir sağlar hale getirirseniz, kuruş gel
mez; yerdiğiniz bütün bu teşvikler boşa gi
der ümit boşa gider, kurulmuş koopera
tifler ortada kalır" demiştim; ama ente
resandır, konunun asıl ilgilileri, görevlileri 
olan bakanlarımızın müspet mütalaasına 
karşı, bu teklif reddedilmiştir ve fon Ma
liye Bakanlığı eliyle ve bütçe kanalıyla iş
ler hale getirilmiştir. O üç sene çektiğimiz 
ıstırabı, bir kamu görevlisi olarak başımın 
yerde kalışını hiç unutmam/Birinci sene 
verilecek olan 20 milyar lira, üç sene eli
mize geçmemiştir. 185 bin kooperatif üye
si; hem de ne kooperatifler, tarihî koope
ratifler, yirmi yıllık, onbeş yıllık; başlamış 
bitirememiş, ortada kalmış, perişan ol
muş... Ancak, para gelmiyor, kooperatif
ler sıraya girmişler, ümitlenmişler, işe baş
lamışlar, ellerindekileri avuçlarındakileri 
dökmüşler...' 1984 yılı başına kadar, ancak 
o kanunla, o fonla 25 milyar lira para sağ
lanabilmiştir, 20 - 30 bin tane konut bi-
tirtilebilmiştir, gerisinin tümü ortada kal
mıştır. O itibarla, 1984 yılının mart ayın
da yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu
nun esprisi de, fon anlayışı da, meseleyi 
ele alışı da, götürüşü de, gerçekten, Cum
huriyet tarihinin başlangıcından bugüne 
kadar en olumlu, en güzel ve en iyi sonuç
lar vermiş olan bir kanundur, bir uygula
madır, bir düzenlemedir. 

Doğruyu söylemek," iyiyi kabul et-
mek,eksiği varsa tamamlamak, yanlışı var
sa tenkit etmek gerekir; ama olanı da, doğ
ruyu da ortaya koymak gerekir değerli 
milletvekilleri. 

Bu kanunun yürürlüğe girişinden, 
fonların işlemeye başlayışından bu yana 
ulaşılan nokta gerçekten iyi, 637 bin ko
nuta kredi veriyorsunuz, bunun 312 bini 
bitmiş, gerisi devam ediyor, yıl sonuna ka
dar 400 bine ulaşabilecek, 2,5 trilyon lira 
kredi açmışsınız, 2 trilyonunu ödemişsi
niz. Bir daha söylüyorum; Cumhuriyet ta
rihinden bu yana, hiçbir dönemde, bu şe
kilde, söz verilip işleyen bir başka- meka
nizma kurulamamıştı. 

Kredileri zaman içerisinde devamlı 
artırıyorsunuz; 1 milyonla başlamış, 3 mil
yon, 4,5 milyon, 6,5 milyon, 7,5 milyon, 
11 milyon, 15 milyon olarak devam ettiri
yorsunuz ve senede 100, 130, 150 bin ko
nuta kredi verecek bir kapasite yaratılmış; 
sektörde, 1987 senesinde 3 trilyonluk, 1988 
senesinde 6 trilyonluk yatırım yapılıyor; 
sabit sermaye yatırımlarının yüzde 25'i 
konutta, 1988'de özel sektörün payı tüm 
yatırımların yüzde 48'i bu konuta gidi
yor... Bunlar, özel sektörün de bu mesele
de nasıl teşvik edildiğinin, devreye girdi
ğinin ve konuya eğildiğinin göstergeleri. 
Büyük bir potansiyel doğmuş. 

Gelişmiş ülkelerde, nasıl otomotiv sa
nayii ve demir - çelik sanayii itici güçse, 
bizim gibi ülkelerde, sanayi -onun içinde 
de konut- gerçekten itici bir güç. 300 yan 
sanayi ile birlikte bir koca sektör, birbi
riyle ilgili. Nereden?.. Camından kapısı
na, doğramasından kapı kilidine ve ev eş
yalarına kadar geniş bir sanayii ilgilendi
riyor; bir lokomotif. Bu lokomotif harekete 
geçirilmiştir. 

Başlangıçta şu doğru : inşaat sektö
rünü canlandı rabümek için, konut arzını 
büyük tutabilmek için ve meseleye bir hız 
verebilmek için, kredi verilişinde bazı öl
çüler gözden ırak tutulmuştur. Ancak, 
geçmişteki, mesela biraz önce bahsettiğim 
Birinci Toplu Konut Kanunundaki 185 
bin üyeden 175 bininin konutu bitmiş, 10 
bini de bitmek üzeredir. Demek ki, geri-
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deki bir birikim giderilmiş, artık, yeni ku
rulan kooperatiflerde yeni bir düzenleme
ye geçebilirsiniz ve nitekim, 1989 yılı yö-

' netmeliği, konuyu, artık kamu kaynakla
rının kullanılması gereken biçime dönüş
türüyor; "konutu olmayana, küçük konu
ta, öncelikli yörelere" biçimine dönüşüyor. 
Bunlar gayet olumlu ve akılcı gelişmeler. 

Bundan sonra yapılacak olan, tüm 
konuta giden kaynakları birbiriyle koor-
dineli biçimde kullanacak şekle getirmek. 
Bu eldeki fon ve 1989 yılı için düşünülen 
1 trilyon 200 milyarlık kaynak, sektörün 
tümünü yönlendirmeye yeterli ve gidiş de 
o şekilde. Bu itibarla, bundan sonra da, 
bu fonun akışındaki tıkanıklıklarda, her 
türlü tedbir alınıp kararnamelerle gideril
diği için, çok daha faydalı ve başarılı so
nuçlar alınacağına inanıyorum. 

Ortada kalacak yatırımlar yok. Bele
diyeler, gerçekten, geçmişte çok güzel top
lu konut örnekleri verdiler. 38 bin konut 
bu şekilde ele alınarak, toplu bölgeler şek
linde geliştirilmiş ve idare kendisi 8 200 
konut yapıyor. Şu andaki duruma göre, 2 
ayın içerisinde 150 binin üstünde koope
ratif üyesi tarafından ferdî kredi ve ben
zeri müracaatlar yapılmış. Bu, bir potan- . 
siyel güçtür, ihtiyaç devam etmektedir ve 
edecektir. 

Dünyanın en ileri ülkeleri bile konut 
meselesini çözememiş; kpnu, miktardan 
kaliteye geçmiştir. Türkiye, büyüyen gü
cü, artan nüfusuyla ve ihtiyaçlarıyla, ko
nut meselesini konuşmaya devam edecek
tir. Önemli olan, başlamış olan bu potan
siyelin devamı ve ihtiyacını pazardan kar
şılayamayacak olan dar gelirlilerin,devlet 
anlayışına uygun olarak teşvikidir. Bunu 
da grup olarak gözetmeye ve bu politika
nın izlenmesini takibe devam edeceğimi
zi ifade eder, yapılan çalışmalarda göste
rilen başarı için teşekkür eder, Yüce Mec
lise saygrlar sunarım. 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Söylemezoğlu. 

Efendim, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Veli Aksoy söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
SHP GRUBU ADINA VELİ AK

SOY (izmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Toplu Konut Fonunun ve in
şaat sektörünün içinde bulunduğu sorun
ları ve çözüm yollarını tespit etmek ama
cıyla, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşı tarafından veril
miş olan önerge konusunda, Grubumu
zun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi, Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, dünyanın en hızlı kentleşen 
ülkelerinden birisidir. Kentleşme hızı, 
İkinci Dünya Savaşını izleyen 35 yıl için
de, yılda ortalama yüzde 7 olmuştur. 
Kentte yaşayan nüfusun, ülkemizdeki nü
fusun yarısını aştığını görmekteyiz. Yüz
yılın sonunda ise, toplam nüfusumuzun 
dörtte üçü, bugünkü kentsel nüfusun yak
laşık iki katı, yine yaklaşık olarak 50 mil
yon insan kentlerde yaşayacaktır. Yüzylın 
sonuna doğru, bu kentleşmenin doğura
cağı yeni konut gereksinmesi ise, en az 5 
milyon dolaylarında olacaktır. Ülkemizin 
kentsel yerleşim alanlarında karşı karşıya 
bulunduğu konut sorununun ne denli bü
yük ölçeklere ulaştığı apaçık ortadadır. 

Türkiye'de konuta istem ve gereksi
nim devamlı artmaktadır. Hangi ortam 
içinde bulunursak bulunalım, konut üre
timinin de sürdüğünü görmekteyiz. 
Önemli olan, Konut Fonunu artırmak su
retiyle giderek büyüyen konut açığımızı 
kapatarak, artan nüfusun doğurduğu ge
reksinmeleri karşılamak zorunda olma
mızdır. 
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Ülkemizin gerçeklerine uygun, top
lumsal ve ekonomik kalkınma erekleriyle 
tutarlı bir konut politikasının izlenmedi
ğini de görmekteyiz. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, 
toplumumuzun konut gereksinmesinin 
yıllık 300 bin civarında olduğu tespit edil
miştir. 1984 yılından itibaren yeni yapıla
ra verilen inşaat ruhsatı ile yeni yapıların 
aldığı yapı kullanma izin belgelerini kar
şılaştırır isek/ 1984 yılında 225 bin konut 
açığı olduğunu görürüz. Konut açığı, 1985 
yılında 242 bin, 1986 yılında 244 bin, 1987 
yılında ise 231 bindir. 

Ülkemizde, insanların, kendisini ve 
ailesini barındıracak bir çatı altını bulma
sının bile bir sorun haline gelmesi, oldukça 
düşündürücümün Ülkemizde konut açığı
nın büyümekte olduğunu ortaya koyan he
saplamalar; hızla artan kiralar, bir yanda 
en gelişmiş ülkelerdeki standartlara mey
dan okuyan bir lüksün ürünü olan yapı
lar yükselirken, diğer yanda en doğal sağ
lık ve güvenlik gereklerine dahi aldırma-
mayı zorunlu kılan koşulların zorlamasın
da kentlerin çevrelerinde oluşturulan ge
cekondu çemberlerinin genişlemesi ve kır
sal yörelerde tarih öncesini anımsatan gö
rünümdeki köylerin varlığını sürdürmesi, 
konut sorununun boyutlarını ve niteliği
ni gözler önüne sermektedir. 

inşaat sektörünün büyüme hızı ve 
gayri safı millî hâsıla içindeki payı gide
rek azalmaktadır. Sektörün gelişme hızı 
1986 yılından bu yana oldukça azalmıştır. 
1986'da yüzde 8,3 olan büyüme hızı, 
1987'de yüzde 6,4'e, 1988'de de yüzde 
5,2'ye düşmüştür. 1980'de gayri safi mili! 
hâsıla içindeki payı yüzde 6,3 olan inşaat 
sektörünün, 1988'de yüzde 5,2'ye düşme
si, gerçekten, inşaat sektörünün içinde bu
lunduğu durumun en güzel göstergesidir. 

inşaat sektöründeki gerileme, sektö
rün kendi içindeki sorunlarını bir yana bı

rakarak belirtmek gerekirse, dar ve orta 
gelirli vatandaşlanmızın alım gücünün sü
rekli düşüşünden de kaynaklanmaktadır. 

1977 yılında emekli olan bir memu
run, Emekli Sandığından aldığı ikrami
yeyle bir konut alabildiğini, elinde de ya
rım konutluk para kaldığını hepimiz bil
mekteyiz. Bu alım gücü, 1981 yılında, ya
rım konuta düşmüştür. 1989 yılında ise, 
memur emeklisi aldığı ikramiyeyle bir ko
nutun bedelinin ancak dörtte birini kar
şılayabilmektedir. Ülkemizdeki gelir dağı
lımının adaletsizliği nedeniyle,- gelirleri 
düşük olan büyük bir kesimin konut sa
hibi olması mümkün görülmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, gelir dağılımı
nın adaletsizliği nedeniyle, gelir düzeyle
ri düşük olan alt ve orta gelir gruplarının, 
yani fakir fukaranın konut sahibi olabil
mesi için, kredi sisteminin, gelir dağılı
mındaki dengesizlikleri giderici bir şekil
de geliştirilmesi gerekmektedir. Konut 
kredilerinin, konuta ihtiyacı olan düşük 
gelirlilere ve daha yüksek oranda verilmesi 
gerekmektedir. Böylece, gelir düzeyi dü
şük olan kesimin gelir dağılımındaki yeri 
bir ölçüde iyileştirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, tam 
bir sehe önce burada tartışılmıştı. İster
dik ki, biraz önce ANAP Grup Sözcüsü
nün ve Sayın Bakanın burada açıkladığı 
şekliyle, o dönemde, o günlerde kabul edil
sin ve 1987 'nin ikinci yarısından itibaren 
başlayan konut sektöründeki bu çıkmaz 
büyük ölçüde giderilebilsin. Biraz önce ko
nuşan Sayın Bakanın ve ANAP sözcüsü
nün açıklamasına göre, bu önerge kabul 
edilecek; kendilerine teşekkür ediyoruz. 

O dönemin sayın bakanı bu kürsüde 
konuşurken diyordu ki : "Toplu konut tı
kır tıkır yürümektedir. Bu konuda Mec
lis araştırması getirmek, Meclisin fazla za
manını almak ve israf olur." 

Evet değerli milletvekilleri, bakanın 
söylediği bir ölçüde doğruydu. Fonlara 

~ 7$».— 
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kesilen paralar, vatandasın hiçbir itirazı ol
madan tıkır tıkır kesiliyor. Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporuna gö
re, Malatya'daki Yarteks Pamuk İpliği 
Fabrikasına, Toplu Konut Fonundan 11 
milyar lira verilmesi ve ayrıca Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 5 Ey
lül 1986 gün ve 33 sayılı kararıyla, Daren
de'de Türkiye Çimento ve Toprak Sana
yii Türk Anonim Şirketinin elindeki tesi
si bu şirkete katılım payı olarak vermesi
ni ve ayrıca bu şirkete 494 milyon 182 bin 
Türk Lirası vermiş olmasının usulsüz ve 
kanunsuz olduğunu şu cümlelerle belirti
yor... Başbakanlık Yüksek Denetleme KUT 
rulu raporuna göre, bu kredideki kararı 
fon başkanı veriyor. Yani, bu Yarteks Şir
ketine verilmiş olan kredideki kararı fon 
başkanı veriyor. Halbuki, fon kaynakları
nı ne miktarda ve nasıl kullanılacağına ku
rulun karar vermesi gerekiyor. "Ayrıca, 
şirketten kredi karşılığı alınan ipotek kap
samında tarla niteliğindeki gayrimenkul-
ler olması, güvence açığının doğmasına 
neden olmaktadır" deniliyor. Toplu Ko
nut Fonundan kredi kullandırılırken, zo
runlu olan yüzde 10'luk asgarî kamu işti
rakinin dikkate alınmadığı, firmaların öz-
kaynaklarının yetersiz olmasına karşılık, 
yine de kredi kullandırıldığı belirtilmek
tedir. Yarteks olayı, devletin parasının, 
devletin malının nasıl tıkır tıkır bazı şir
ketlere peşkeş çekildiğinin en belirgin ör
neğidir. Bu, aslında ANAP İktidarı döne
minde oluşturulan fonların ne ölçüde keyfî 
kullanıldığını ve çarçur edildiğini de bize 
göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılının 
ocak ayında, demirin tonu 386 bin lira idi; 
1988 yılının aralık ayında ise, bu rakam 
675 bin liraya yükselmiştir. 1989'un ma
yıs ayında ise, şu anda, demirin tonu 1 
milyon lira civarındadır. Aynı şekilde baş
ka örnekler de vermek gerekirse; 1988 
ocak ayı ile 1988 aralık ayını mukayese et

tiğimizde, beyaz çamın metreküpünün 
400 bin liradan 800 bin liraya, yağlı bo
yanın kilogramının 3 200 liradan 7 bin li
raya, plastik boyanın 2 050 liradan 4 650 
liraya, 3 milimlik camın metrekaresinin 
ise, 1988 ocak ayı başında 4 bin lira, 1988 
aralık ayında ise 10 bin lira olduğunu gör
mekteyiz. Enflasyon oranının bu denli 
yüksek olduğu bir ülkede gelir dağılımı
nın adaletsiz olması ve giderek bozulma
sı, konut sahibi olmayı zorlaştırmıştır. Ay
rıca, 1987'nin ikinci yarısından itibaren 
kredilerin düzenli verilmemesinden dola
yı da, yapı kooperatifleri büyük bir sıkın
tıyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Bayındırlık Bakanlığının tespit ettiği 
değerlere göre, kaloriferli sosyal konut ve 
apartmanların, 1988 yılında 1 metrekare
sinin maliyetinin, müteahhit kârı ve genel 
giderler dahil, 236 925 lira olduğu, 100 
metrekarelik inşaatın maliyetinin ise, 
23 692 500 lira olduğunu görmekteyiz. 
1988 yılında, tamamlama kredileri dahil, 
bu tip konutlara verilen kredinin 6,5 mil
yonu da geçmediğini bilmekteyiz. Bu du
rumda, kredinin maliyete oranı, 1988'de 
yüzde 27 civarında kalmıştır. 1988 yılın
da konut kredilerinin maliyet içindeki pa
yının, 1984 - 1985'lere göre yüzde 
70'lerden bir anda yüzde 27'lere düşme
sini dikkate alırsak, konut sahibi olmak is
teyen kitlelerde bir gerileme olduğunu da 
görürüz. Bu durumda, konut sahibi olma 
imkânı üst gelir gruplarına kaymıştır; üst 
gelir gruplarının konutu olması nedeniy
le de talepte düşüş olmuştur. Talebin düş
mesine neden olan faktörlerden bir tane
si de, faizlerin yüksek olmasıdır. Konut ta
lebinin gerilemesine karşılık, inşaat mal
zemelerinin fiyatları gerileyeceğine, tam 
tersi gerçekleşmiş, yukarıda bahsettiğim 
oranlarda artış göstermiştir. 

İnşaat malzemelerinin üretim ve da
ğıtımında etkilj olan tüm tekeller kaldırıl
malıdır. Merkezî ve yerel yönetimler dev-
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reye girip, önlem almalıdır. Bu amaçla 
KİT'lerle konut kooperatif birlikleri ara
sında işbirliği oluşturulmalıdır. Aynca, bir 
konut için kredi verilmelidir, bir konuttan 
fazla kredisi olan kişiler için kredi veril
memelidir. 

Sayın Bakan biraz önceki açıklama
sında, bugün (30 Mayıs) Resmî Gazete
de yayımlandığını bildikleri yönetmelikle, 
o çevrede birden fazla konutu olan kişile
re kredi verilemeyeceğini belirtmiştir; ger
çekten doğru bir uygulamadır. 

, Gelir düzeyinin düşük ve dağılımının 
adaletsiz olduğu ülkemizde gelir düzeyi 
düşük olan alt ve orta katmanlar için in
şaat maliyetinin yüzde 90'im karşılayacak 
şekilde konut kredisi verilmelidir. 

Şimdi, bugünkü yönetmelik eğer ga
zetelere yansıdığı şekilde ise -elimize geç
mediği için pek bilemiyorum, 40 metre
kare ve 100 metrekarelik konut için Sayın 
Bakan biraz önceki konuşmalarında belirli 
rakamlar söylemedi, ne kadar kredi veri
leceğini rakamsal olarak açıklamadı; ama, 
uygulamanın nasıl olacağını açıkladı- 100 
metrekarelik bir konut için vatandaşın 9 
milyon lira gibi bir parayı bankaya yatır
ması gerektiğinden bahsedilmektedir. 9 
milyon lirayı yatıracaksınız, 1 sene bekle
yeceksiniz; 1 senede, Türkiye'deki faiz 
oranlarına göre elinize 3-4 milyon lira ci
varında para geçecek ve 1 sene sonra ba
kacaksınız ki, aldığınız kredi ile bir konut 
sahibi olamıyorsunuz. Çünkü, o yatırdı
ğınız paranın da, Türkiye'deki enflasyo
nun çok yüksek olması nedeniyle değer 
kaybettiği görülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı idaresince, 1988 sonu
na kadar, 621 116 konuta kredi açılmıştır. 
Sayın Bakan, sayın ANAP Grup Sözcüsü 
bu konuda 637 bin gibi bir rakamdan bah
settiler. Herhalde, bu sene bu kadar ko
nuta bu denli kredi açılmış değil. Geçen 
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seneki rakamlar bizim elimizde; bunu gös
teriyor. 1988 sonuna kadar 317 bin konut 
bitmiş durumda gözüküyor. Bitmiş olan 
konutların 90 bini ferdî krediden faydala
nılarak yapılmıştır. Devam eden 304 116 
konutun ise yüzde 43,8'inin inşaat sevi
yesi yüzde 50'nin altında bulunmaktadır. 
İnşaatı devam eden konutların yüzde 
27,4'ünün inşaat seviyesi yüzde 50 ila yüz
de 70 arasında bulunmaktadır. 621116 ko
nut için açılan kredi 2 322 231 150 000 
Türk Lirasıdır. Şu ana kadar ödenmiş olan 
kredi tutarı 1 694 669 363 000 Türk Lira
sıdır. Bu rakamlar 30 Aralık 1988 tarihli 
rakamlardır. 

Açılmış olan kredi ile ödenen kredi 
arasındaki fark 627 561 787 000 Türk Li
rasıdır. Dolayısıyla, bu parayla, devam 
eden 304 116 konutun bitmesi mümkün 
gözükmemektedir. Bu inşaatların bitme
si ve ülkemizin, yarım kalmış konut me
zarlığına dönüşmemesi için yeni önlemler 
alınmalı ve kredi miktarları da artırılma
lıdır. Eğer, yanlış işitmemişsem, Sayın Ba
kan biraz önce, 29 Mart tarihine kadar 
müracaat etmiş olanlar için bu yönetme
liğin uygulanmayacağını ve eski kredile
rin geçerli placağına dair bir beyanda bu
lundular. O zaman bu geri kalan 304 116 
konutun bitirilmesinin -eğer yeni krediler
den faydalandırılmaz ise- gerçekten çok 
zor olduğunu hepimiz kabul ederiz. 

Değerli milletvekilleri, konut edindir
me yardımına da değinmeden geçemeye
ceğim. Aralık 1988 tarihine kadar, işçi için 
işveren, memur ve memur emeklisi için 
Emekli Sandığı, işçi emeklisi için Sosyal 
Sigortalar Kurumu Konut Edindirme Fo-
nıma her ay için 15 bin lira civarında pa
ra yatırmaktadır. Bu fonda biriken para 
400 milyar lirayı geçtiği halde bu kayna
ğın ne amaçla kullanıldığına dair herhangi 
bir işaret yoktur.Bu fonda biriken paralar
dan, memur ve işçiye şu ana kadar konut 
edindirme için kredi verilip verilmediğini 
de bilememekteyiz. 



Î.B.M.M. B : 94 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılı sonu
na kadar verilen kredilerle, yoksul kesi
min, dar gelirlilerin, işçilerin, memurla
rın ve emeklilerin konut sahibi olması. 
mümkün değildir. İşçi, memur, esnaf ve 
sanatkârlar, bu durumda konut sahibi ola
mayacaktır. Bu kredilerden, ANAP* in 
şemsiyesi altında gözüken bir avuç kesim 
ve holdingler yararlanacak demektir. Ko
operatif üyelerinin sınıf değiştirdiği açık
ça görülmektedir. Artık, vatandaşın, 110 
bin lira, 150 bin lira maaşla konut sahibi 
olması mümkün değildir. Bu da, ANAP'-
ın konut politikasında bir iflasın olduğu
nu bize göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, gerek inşaat 
sektörü, gerekse yapı kooperatifleri, uygu
lanan ekonomik ve sosyal politikalar ne
deniyle bir çıkmazla karşı karşıya bulun
maktadır. Büyük bir istihdam olanağı ya
ratan ve imalat sanayiindeki toplam 1 062 
sanayi dalının 242'sini ilgilendiren inşaat 
sektöründeki bunalıma çözüm bulmak zo
rundayız. Artan taksitler karşısında, koo
peratiflere paylarını ödeyemeyen vatan
daşların, konutlarını bir başkasına devret
memesi ve rahat uyuyabilmesi için, bu so
runa da bir çözüm bulmak zorundayız. 

Konuşmamda biraz önce belirttiğim 
şekilde, ANAP Grubunun, Doğru Yol 
Partisi Milletvekili Sayın Ertekin Duru-
türk ve arkadaşları tarafından verilmiş 
olan bu araştırma önergesine olumlu oy 
kullanacağının beyan edilmesi gerçekten 
sevindiricidir. 

Bizim de, yukarıda bahsettiğim ne
denlerle, SHP Grubu olarak, Meclis araş
tırması açılması yönünde (olumlu) oy kul
lanacağımızı bildirir, hepinize sevgi ve say
gılarımı sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksoy. 

Doğru Yol Partisi CJrubu adına, Sa
yın Vefa Tanır; buyurun efendim. 
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DYP GRUBU ADINA VEFA TA
NIR (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; grubumuz üyeleri ta
rafından verilen bu Meclis araştırması 
önergesine, Anavatan Partisi Grubu adı
na konuşan arkadaşımızın, sözlerinin ba
şında olumlu oy vereceklerini söylemesi hı
zımızı kesti; ama, kendilerine teşekkür 
ederiz. 

Bu saatte, böyle bir araştırma öner
gesinin müzakeresinin aldığı manzara, bi
raz da, geçmiş yıllarda Anavatan Partisi 
Grubunun, Meclis araştırması önergele
rine karşı katılığından doğmuştur; çünkü, 
konu burada konuşuluyor, konu dile geti
riliyor; ama, konuşmalann neticesi daima 
ret olduğu için, Meclis araştırması öner
geleri, yani Meclis denetimi eski zevkini 
kaybetmiş oluyor. 

Anayasanın 98 inci maddesi, elbet, 
belli bir konuda bilgi edinmek şartını ge
tirmiş; ama, böyle karışık bir konuda de
ğil. Böyle karışık bir konuda, genel görüş
me ayrı şeydir, araştırma talebi ayrı şey
dir. Zaten, araştırma talebinin dışında ge
nel görüşme olacaktır; ama, nasıl olacak
tır? Böyle, dağınık, komplike bir konu, 
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 
Meclise sunacağı rapor üzerinde tartışı
lacaktır. 

Belli bir konuda bilgi edinme husu
sunda da kapıyı kapadınız. Burada sayın 
bakanların bir kısmı var. Kendilerine ya
zılı soru tevdi ediyoruz; yazılı sorumuz, 
bakıyorsunuz aylar sonra Meclis günde
minde sözlü soru halinde yer alıyor. Şim
di, belli bir konunun cevabını, en basit şe
kilde, bir sayın bakandan yazılı olarak ala
mazsak, bırakın Meclis araştırmasını, bi
ze ufukta çıkış kapısı olarak sadece gen
soru kalıyor. 

Yılın başında Sayın Enerji Bakanın
dan iki talebim oldu; Türkiye'deki elek
trik fiyatları nedir? Kaça mal oluyor, ka
ça satıyorsunuz? Türkiye'de akaryakıt 
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kaça mal oluyor, kaça satıyorsunuz? Aynı 
gün verdiğim, maliye Bakanından yazılı 
sorumda, bir paket Marlboro sigarasını 
dışarıdan kaça alıyorsunuz, kaça satıyor
sunuz? Bir paket uzun Maltepe sigarası 
kaça mal oluyor, kaça satıyorsunuz? Diye 
sordum. 

Sayın Maliye Bakanına teşekkür ede
rim; cevaplarını aldım. "Bir paket uzun 
Marlboro 209 liraya mal oluyor, 700 lira
ya satıyoruz. Aradaki fon ve vergiler 
şudur" diye bildirmiş. Ben de bu husus
taki konuşmamı ona göre hazırlıyorum. 

Enerji Bakanından elektrik ve akar
yakıt fiyatlarıyla ilgili ocak ayının başın
da sorduğum soru şimdi önünüzdeki gün
demde 292 nci sırada. 4 üncü sıradaki söz
lü soru ise,1988 yılının ocak ayında veril
miş; 1989'un değil. 

Şimdi siz, belli bir konu üzerinde bil
gi edinmek için hangi yolları tutacaksınız? 
Eğer yazılı soruyu tutacaksanız,yazılı so
runun akıbeti belli değil; bir noktada, ge
liyor, sözlü soruya çevriliyor ve 4 üncü sı
radaki sözlü soru 1988'in ocak ayında ve
rilmiş ve hâlâ bekler; benim 1989'un ocak 
ayında verdiğim yazılı sorum ise, gündem
de 292 nci sırada. Buna ne zaman cevap 
alacağım? 

Bir gazetede çıkıyor; 250 liraya mal 
olan benzini siz 850 liraya satıyorsunuz. 
Arada fon var, vergi var. Eğer İhtikâr Ka
nunu yürürlükte olsa, Hükümet hapisten 
çıkamaz. 850 lira 250 liranın kaç katı olu
yor? İşte bilgi edinmenin yolu budur, ama 
bu yolu aşamadığımız için, akla başka yol 
geliyor; bunun dışında bir tek kapı kalı
yor, bu kadar basit bir konu için, eğer bilgi 
edinme de fazla merakım olursa, genso
ruyu zorlama mecburiyetiyle karşı kar-
şıyayım. 

Şimdi, ben kendi çapımda araştırma
larımla, Keban'da 9 liraya malolan bir 
elektriği 259 liraya nasıl kullanıyorumun 

cevabını öğrenemezsem, gensoruya gide
rim. Çaresizlik içindeyim; çünkü, kapıyı 
sayın bakanlarımız tıkamıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, te
şekkürle başladığım konuşmamda rakam
lar mevzubahis olmayacaktır. Sizin bir id
dianız vardır -yaldızlı iddianız- biz bu 
Meclis araştırması önergesini verdiğimi
ze göre, bizim rakamlarımız sizinkileri tut
muyor, ama, lütfettiniz, oy vereceksiniz. 
Araştırmanın sonunda bu hakikatler or
taya çıkacaktır. 

Türkiye'de bir konut açığı vardır; 
hiçbirimiz, hiçbir siyasî partimiz bunu 
reddedemez. Geçmiş yıllarda, muhtelif 
hükümetler bu konut açığını kapatmak 
için azam! gayreti sarf etmişlerdir; ama 
bütün şartları bozan nüfus artışı, Türki
ye'de de, konut açığını lehe değil, daima 
aleyhe açarak gitmiştir. Bundan dolayıdır 
ki, 1982 Anayasası, 57 nci maddeyi bu ko
nuya ayırmıştır; devlete, konut açığını ka
patmayı vazife olarak vermiştir. 1982'den 
sonra gelen hükümetler, Anayasanın 57 
nci maddesi ile karşı karşıyadır; daha 
azimli olmayı, daha tedbirli olmayı ve ko
nunun üzerine daha fazla eğilmeyi Ana
yasa mecburiyeti olarak yüklenmiş olu
yorlar. 

1982 Anayasasından sonra yeni bir 
tutum içinde yeni bir yol çizilmiştir. Yeni 
tutumun da başına bir enflasyon belası 
gelmiştir. Çizdiğiniz yolda, enflasyondan 
dolayı, başarıya yaklaşmanızın imkânı 
yoktur. İnşaat maliyetleri durmadan art
maktadır. İnşaatların temel malzemesinin 
fiyatı sizin elinizdedir. Çimento ile demir, 
aybaşına zamda, birbiri ile rekabet halin
dedir. Bu vaziyette, konut sorunu acaba 
neticeye varabilecek midir? İşte, endişele
rimizin başında geleni budur. 

Yapı kooperatifleri sakat doğmuştur. 
Konutu olmayanlar konut sahibi olacak 
derken, yapı kooperatifleri ticarî koopera-
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tifler haline gelmiştir. Birinci kooperatif 
üyelerini enflasyon ezmiştir. Birinci koo
peratif üyeleri, kooperatif yönetim kuru
luna sığınarak üyeliklerini eğer ikinci ki
şilere devredebilmişlerse, aradan sıyrılıp 
çıkmıştır; hatta bugün ikinciler de ortada 
yoktur, üçüncü üyeler gelmiştir. Bu üye 
değişimi de, kooperatiflerin çoğunu, inşaat 
şirketi haline getirmiştir. 

Bu yüksek enflasyon karşısında kre
di payı da gittikçe azalmıştır. Bu azalana 
da razıyız;ama, zaman zaman kredi veril
mesi yavaşlamış zaman zaman da hızını 
kaybederek, durmuştur. Şimdi, 2985 sa
yılı Yasa istenilen sonuca vardı mı, varma
dı mı? Ortada duran budur; araştırmamı
zın hedefi de budur. Biz iddia ediyoruz ki, 
2985 sayılı Yasa, istenilen hedefe ulaşama
mıştır. 

Her gün içtiği sigarayla, konutu ol
mayan biçare vatandaşımıza yardım ya
pıyoruz diye köy bakkalına koşarak gidip 
kendi kendine tahsildarlık yapıp size pa
ra ödeyen; ama köyde oturduğu için, top
lu konut kredisinden ömrü billah istifade 
etme imkânı olmayan vatandaşımızın bu 
parası bir de Malatya'daki yağ fabrikası
na gidiyorsa,bu iddia karşısında, araştır
ma önergemiz bir kat daha ehemmiyet ka
zanıyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Biz istiyoruz ki, kooperatiflerin sö
mürü düzenine bir son verilsin; Koopera
tif sayısı arttıkça, bu yarım kalma tehli
kesi de artıyor, âdeta bir kooperatifler me
zarlığı doğuyor. 

Bir araştırma açılması, kimsenin za
rarına değildir. Bir araştırma açılması en 
azından, usulsüzlükleri ortaya çıkaracak
tır, en azından, iddia ettiğimiz çarpıklık
lara bir düzen getirecektir. 

Onun için, bu araştırmanın açılma
sına müspet oy vereceklerini beyan eden 
arkadaşımızın sözüne inanan ve tekrar te
şekkür eden bir üye olarak kürsüden ay
rılıyorum. 

— 84 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tanır. 

Gruplar ve Hükümet adına konuş
malar tamamlanmıştır. 

Önerge sahibi ya da onun gösterece
ği birisi?.. Yok. 

Bu sebeple, gündemin 3 üncü sıra
sında bulunan -araştırma açılmasına 
ilişkin- önergenin öngörüşmesi tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Meclis araştırması açılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyo
nun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

4. — Adam MilUtveküi Abdullah Sedat 
Doğan ve 42 arkada/mm, cezaevlerindeki uygula
malar ve cezaevlerinde meydana gelen olaylar ko
nusunda genel görüşme açûmastna ilişkin önergesi 
(8/8) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sı
rasındaki, Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaev
lerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydane gelen olaylar konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin görüşmele
rine geçiyoruz. 

İlgili bakan burada mı:'.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 
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VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, bundan sonraki konular için söz
cülerimiz hazır değil, toplantıyı tehir 
edelim. 

BAŞKAN — Gruplar bu konuda it
tifak ediyorsa, bunu tezekkür edebiliriz. 

5. — Adana Milletvekili Orhan Şendag ve 
14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkârların so
runları ve çözüm yoüart konusunda genel görüşme 
açümasma ilişkin önergesi (â/9) 

BAŞKAN — Bu duruma göre, gün
demin "Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
zü'tn, Torbalı - Huıbast Kasabası içme suyu in-
şaattnm İhalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
iskân Bakam Cengiz AUtnkaya'ntnyazdı cevabı 
(7/645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ba
yındırlık ve İskân Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

1. İller Bankasının 1989 programın
da mevcut bulunan Torbalı • Yaztbaşı Ka
sabası içme suyu inşaatının ihalesi niçin 
gecikmektedir? 

2. Hangi tarihte ihaleye çıkarıla
caktır? 

3. Programa göre işin hangi tarih
te tamamlanması öngörülmektedir? 

kısmının 5 inci sırasında yer alan önerge
de de, grupların ve ilgili bakanın bu ko
nuda hazır olmadığı anlaşılmış bulunmak
tadır. Tabiatıyla gündemde yer alan diğer 
önergelerde de aynı durumla karşı karşı
ya kalacağımız inancına sahip bulu
nuyoruz. 

Bu sebeple, gündemdeki kanun tasan 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 31 
Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 15.00' te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 26.5.1989 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/1524 

Konu : İzmir Milletvekili M. İbran 
Bayazıt'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 2.5.1989 
gün ve Gen. Sek. Kan. Kar. Md. 
7/645-2665/12840 sayılı yazısı 

Torbalı - Yazıbaşı Kasabası içme su
yu inşaatının ihalesine dair, İzmir Millet
vekili M. Turan Bayazıt*in Bakanlığımı
za yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünün 
1989 yılı yatınm programında yer alan Ya
zıbaşı (İzmir) Belediyesinin içme suyu 
projesi "Nüfusu 3 000'den, az olan 
yerleşmeler" statüsünde ele alınmış, an
cak bu arada Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca yayımlanan "1989 Malt Yılı Büt-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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çe Uygulama Talimatı" gereğince işin iha
lesi durdurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun'un, Tokat Hayvanat Bahçesinin kapatılma 
nedenim ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdûl-
kadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
nı tarafından yazık olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 
Tokat İlinde, Yeşilırmak Nehri kena

rında ikibin dönüme yakın yeşil alan içe
risinde yer alan Tokat Hayvanat Bahçesi, 
26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahallt 
Seçimlerde Belediye Başkanlığına seçilen 
İsmet Saraçoğlu tarafından kapatılmış ve 
buradaki hayvanların bir kısmı satılmış, 
bir kısmı da katledilmiştir. Olay, yörede 
büyük bir üzüntüye neden olmuştur. 

1. Tokat Hayvanat Bahçesi ne za
man hizmete açılmıştı? 

2. Tokat Hayvanat Bahçesi için ne 
kadar harcama yapılmıştır? Bunun ne ka
darı belediyece karşılanmıştır? 

3. 26 Mart 1989 tarihi itibariyle, 
Tokat Hayvanat Bahçesinde hangi türde 
ve ne kadar hayvan bulunmaktaydı? 

4. Bu hayvanat bahçesindeki hay
vanların bakımları nasıl sağlanıyordu? 

5. Tokat Hayvanat Bahçesinin ge
liri ne kadardı? 

6. Hayvanat Bahçesindeki hayvan
ların ne kadarı satılmış, ne kadarı öldü
rülmüştür? 

7. Satılan hayvanlardan ne kadar 
gelir elde edilmiştir? 

^ 8 6 

8. Yörede büyük bir üzüntüye se
bep olan bu olayın nedenleri ve sorumlu
ları hakkında herhangi bir soruşturma ya
pılmış mıdır? 

9. Hayvanat Bahçesi, bundan böy
le hangi amaçla kullanılacaktır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 26.5.1989 

Sayı : MİGM-APK-ARGE-
571-(89)/9()232 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk. lığının 2.5.1989 

gün ve 7/648-2682/12883 sayılı yazısı. 
Tokat Milletvekili Sayın Mehmet Ze

ki Uzun'un, "Tokat Hayvanat Bahçesinin 
kapatılma nedenine ilişkin yazılı soru 
önergesi" ne cevap teşkil edecek bilgiler 
aşağıdadır. 

1. Tokat Hayvanat Bahçesinin tesi
sine dair Belediye encümen ve meclisince 
alınmış tarih belirtir herhangi bir kararın 
bulunmadığı, bu nedenle; bahçenin tesi
sinin kesin tarihinin tespit edilemediği, 

2. Tokat Hayvanat Bahçesi için ya
pılan harcamalarla ilgili olarak, 7.12.1987 
- 21.10.1988 tarihleri arasında değişik tür
den toplam 65 baş hayvan satın alındığı, 
bu alımlar için toplam 5 757 000 TL. öde
me yapıldığı 1988 ve 1989 yılları belediye 
bütçesinde bahçe ile ilgili faslın açılmadığı 
ve ödenek konulmadığı, bahçenin barınak
ları ve tesisi için yapılan diğer harcamala
ra ait herhangi bir rakamın tespit edileme
diği, keza bahçede görevlendirilmek üzere 
personel kadrosunun bulunmadığı, bu ko
nuda herhangi bir atamanın da yapılma
dığı, bahçe tesisi ile ilgili olarak yapılan 
harcamaların tutannın bilinmemekle be
raber yapılan harcamaların belediyenin di
ğer harcamaları içerisinde gösterildiği, 

3. Bahçe tesis edilmeden önce her
hangi bir önaraştırma, fizibilite etüt ve 
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proje çalışması yapılmadığından, bunun 
sonucu olarak bahçeye konulan hayvan
ların doğal çevre istekleri sağlanamadığı, 
hayvanlann bakım ve beslenmeleri için 
özel bir yöntemin uygulanmadığı, bahçe
ye alınan hayvanlardan değişik .türden ol
mak üzere (kafes kuşları, ceylan, may
mun, sansar ve deve gibi) 33 baş hayva
nın ölmüş olduğu ve buna ait veteriner ra
porlarının ise mevcut bulunduğu, 26 Mart 
1989 tarihinde hayvanat bahçesinde top
lam 36 baş hayvanın bulunmakta olup, 
bunların türlerine göre mevcudunun; 

3 adet deve, 1 adet ayı, 2 adet keçi, 
1 adet koyun, 4 adet kurt, 4 adet tilki, 2 
adet sülün, 4 adet Pekin ördeği, 3 adet To
kat tavuğu, 2 adet keklik, 5 adet kartal, 
1 adet domuz, 1 adet sansar, 2 adet ör
dek, 1 adetceylan olduğu, bahçedeki son 
ceylanın da, 18.4.1989 tarihinde hastalığı 
nedeniyle öldüğü, 

4. Belediye veterinerinin 3.4.1989 
tarihli raporundan bahçedeki hayvanların 
beslenmelerinin mezbaha ve yemek artık
larına dayalı olarak sağlandığı, 

5. Hayvanat bahçesinin tesislerin
den tasfiyesine kadar toplam gelirinin 
902 400 TL. olduğu, 

6. Hayvanat bahçesindeki hayvan
lardan 28 adedinin satılarak toplam 2 873 
475 TL. gelir elde edildiği, geriye kalan 
4 adet kurt, 4 adet tilkinin de kuduz ve 
uyuz olma ihtimallerinin de göz önünde 
tutularak 1580 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi uyarınca zehirli yem ile itlaf 
edildiği, 
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7. Satılan hayvanlardan toplam ola
rak 2 873 475 TL. gelir elde edildiği, 

8. Bahçenin tesisinin belediyenin 
maddî, teknik ve bilimsel kapasitesinin üze
rinde bir olay olduğundan, bahçenin tesis 
edildiği yerin Yeşilırmak'ın kenarında To
kat Niksar Devlet yolu üzerinde ve beledi
yeye ait asfalt şantiyesinin bitişiğinde olma
sı gibi gayrimüsait şartları haiz olmasın
dan, aynı zamanda 200 m2 lik dar bir alan
da bulunmasından dolayı bahçenin bu 
şartlar altında tesis edilmesi, burada teşhir 
edilen hayvanlann özgürlüklerinin kısıtlan
masından ve ölümlerine neden olmasından 
başka bir anlam taşımamakta olduğundan, 
bu şartlar altında tesis edilmesi belediye
nin ve şehrin şanssızlığı olduğunun bele
diye başkanlığınca beyan edilmekte oldu
ğu, bu hatanın kısa yoldan telafisi için be
lediye veterinerinin yazılı önerilerinin ve 
belediye encümeninin 385 sayılı kararına 
dayalı olarak tasfiyesi cihetine gidildiği, 

9. Hayvanat bahçesinin tesis edildi
ği alan, Yeşihrmak kenarındaki yeşil alan
ların devamı olarak ve çay bahçesi amacı 
ile kullanılacağı, 

Yapılan inceleme ve soruşturma so
nucu anlaşılmıştır. 

Ayrıca, valiliğinden alınan yazı üze
rine gerekli tetkik yaptırılmakta olup lü
zum görüldüğü takdirde konu hakkında 
soruşturma yapmak üzere müfettiş görev
lendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'm 
«Çalışanlar Günü» olarak değerlendiril
mesi için sendiıkalarca yapılan başvurula
ra karşı tahrik edici 'beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla ön
ceden gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güçlerince 
çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerinin Tünk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla içişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 1.6.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

1. — 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) 

2. — 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) 

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

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

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

6. — 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) 

7. — 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) 

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

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

10. — 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) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 

sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

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

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

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

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



16. — Afyon Mületvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larımın nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekl ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilıişlkin önergesi (10/53) 

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

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

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

20. — 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 büır genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

21. — 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 bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

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

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk hacının m 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme acıtmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

24. — 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 eıtmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca «bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

25. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık' 
lan 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 önergesi 
(10/59) 

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

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

28. — 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 araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

29. — 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 nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vö 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanât 
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) 

31. —Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 

statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre halklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amıacıyla Anayasanın 
98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

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

33. — Bingöl Milletvekili tlhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişiklim M'illî 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 
Keskinin, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil is
temli uygulanan ve müfettişlik sınavına 



tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

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

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

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

7. — Tunceli Mıiletvefcili 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 
cdiljemeyen 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 itline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoglu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku

fi) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştin 

marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/28) 

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

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

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

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

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'm, Antalya İli Beldi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Uı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
kcık Köyünde* yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine İlişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 



16. — Hatay Milletvekili Öne* Mis-
ki'nin, ABD lile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay-
lanimasmın gedktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/49) 

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

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

19. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankalardalki döviz tevdiat 
hesaplanma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun MiUefvekli trfan De-
mliralp'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 geliştirilmesi ve ödmeklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arifağaoğlu'nun, Artvin il merkezin
deki öğretmen okulu Ikampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komütanlılklarınoa kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik VÖ Spor Babanından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidlim'ıin, Sakarya t i organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanımdan sözlü soru önergesi 
W7) . . 
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24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müfitüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sıistjömine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

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

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'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 Milletvekilli Ahmet 
Neidim'ıin, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

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

30. — Koeael Milletvekili Aiaettin 
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 Mıletvekil Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munum prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, (kamu kesiminde çalışan 
'işçilere verilmeği kararlaştırılan ek zam
mın lillk taksidinıin •baz» kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve1 Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

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

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

35. -1- Kütahya Mütetvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
iliskıiın Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

37. — Izmiir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ım, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)0) 

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

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

40. — Bursa Milletvekili BeytuUah 
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 MiUetvekili BeytuUah 
^Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına üişkin MiUî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

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

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

44. — Ankara Mületveküi Rıza Yü-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapüan atama
lara üişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Mületveküi Ömer 
Çiftçi'nin, Türk-iş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapüan 
ödemeye üişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges' 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Mületveküi Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına üişkin 



İçişleri Bakanından sözlü sofu önergesr 
(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 İrfaD 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

50. — îzmir 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
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 Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

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

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili 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 içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

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

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

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

60. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

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

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

(!) 
63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

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

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

65. — Zonguldak Milletvekili Şinâsi 
Alüner'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) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, 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 İlçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

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

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

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

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

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

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

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 



bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/204) (1) 

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

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

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

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

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözilü soru önergesi {6/23^ 
(1) 

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

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili t. 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, insan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alman 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.İ. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt Hine bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
îçişleri 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 
Sarıgürün, 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 Bakamndan 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 Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

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

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

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Üi Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakamndan 
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) 
(1) 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han T^lay'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) 

11 -

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

112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önü şans 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) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
d) 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, Çankırı İli Eldivan il
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 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından 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 ilçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak İl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

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

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

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdail'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 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

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

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

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

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki1 Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 

• Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

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

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



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

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

151. — Kocaeli Milletvekili 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 il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
MiHlı 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 etkisin© 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 iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'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 
Korkrnaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapa
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 Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173. — İçel Milletvekili M. tste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/31S) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, GüHbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/210) 

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

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili 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 baüklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

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

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

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GürdaFm, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(94 üncü Birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme
mesi nin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut 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 İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

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

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri 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
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

227. — îzmir 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) 

228. — 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) 

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

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

231. — 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) 

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

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

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş Hine 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 
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235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma v<r 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — 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) 

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

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

240. — 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) 

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

242. — 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) 

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

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar işletmesinin 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) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(0 

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

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

248. — Samsun Milletvekili irfan 
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) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mm, gece bekçilerine de* silab tazminatı 
verilip verilmeyeceğine İlişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

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

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali-
Iğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
'kişinin Ikorucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor'1 

önergesi (6/352) (1) 

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

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

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

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

256. — 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) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdarın, İsparta İli Seriirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Semirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağana ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

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

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve! Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

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

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



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

265. — 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) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İM Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

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

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

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya lilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletveküi Ömer Şe-
ker'in, Efcibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Hatınaflma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Mületveküi Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas İlli Gürün ilçesi Çaybo-
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yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nurlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

273. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çele'bi'hin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

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

275. — Samsun M'illetvekMi Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

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

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

278. — İsparta Mületveküi ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi En-
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düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — 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) 

280. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

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

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

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

284. — 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) 

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

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 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) 

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

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

289. — 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) 

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

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

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

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

295. — 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) 

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

297. — içel Mület vekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî 
ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

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

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

300. — 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) 

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

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

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

304. — 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) 

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

306. — istanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978-1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gtimrüık Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nım, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatif terime kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına iliştoin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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508. — İzmir Milletvekilli; Ahmet Er-
sim'ıin, İzmir Büyükşehir Belediyesin'in 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/406) (1) 

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

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Ktotifin, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişiklin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
KotiTin, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

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

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

315. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 

ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

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

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

318. — Samsun Milletvekili; Ali Eser' 
in, Altunıkaya Barajı sahasında kalan 
Vezürköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

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

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

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

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

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

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

325. — Edirne Mlûletvek'ili Erdal 
Kalkan'm, istanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konsetlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

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

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

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

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çaıkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 

gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
ne'denle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

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

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

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

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

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

335. — 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) 

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

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalli 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) 

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

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

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

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — 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) 

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

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

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

347. — 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) 

348. — 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) 

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

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

351. — 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) 

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

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

354. — 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) 

355. — 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) 

356. — 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) 

357. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

365. — 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) 

366. — Diyarbakır Milletvekilli 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 

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

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

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

370. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Devlet eski 'Bakanı Yusuf Boz-
ik'urt Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş-
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kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çul-
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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 

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

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidirn'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Be
lediye BaşkanvekiHiğine yapılan atamaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/461) (1) 
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378. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

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

380. — 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) 

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

382. — 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) 

383. — 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 ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 

Tariübli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 Ihıd Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi İle Maddeye Bir 
Fıkra tlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Milî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) '(S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/556) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.5.1989) 

3. — Kazandan İaşe Edilemeyen Er
baş ve Erler ile Askerî Okul Öğrenci
lerine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/555) 
(S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 26.5.1989) 

4. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Faz
lası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, 
Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Dev
letler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alım
ların Yapılması ve Eğitim Görecek Ya
bancı Personel Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/557) 
(S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 26.5.1989) 

5. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/78) (S. Sayisı : 250) (Dağıtma 
tarihi : 26.5,1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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