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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Aday bildirme süresi 19 Kasım 1989 Pazar günü saat 24.00'te sona erecek olan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine 21 Kasım 1989 Sah günü başlanılmasına, 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümü

nün 7 nci sırasında yer alan, 280 sıra sayılı Noterlik kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının, gündemdeki diğer işlerin önüne alınarak, görüşmelerinin, 
Genel Kurulun 16 Kasım 1989 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan oylama so

nucunda 95 ret oyuna karşılık, 278 güvenoyu aldığı açıklandı. 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Genel Kurula teşekkür eden bir konuşma yaptı. 
16 Kasım 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.52'de son 

verildi. 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Ordu 
Ertuğrul Ozdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16.11.1989 Perşembe 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 70 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Ya

sasının Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ilişkin Yasa önerisi (2/232) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.11.1989) 

Rapor 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

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

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Bingöl milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru

munda yapılan tayinler ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/977) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekill Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaşlarımız, isimlerini, seçim bölgelerini ve im
zalarını havi bir pusulayı Başkanlığa göndersinler. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Yazar'ın dönüsüne 

kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1036) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize suna
cağım : 10 Kasım 1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuruluşunun 6 ncı Yıldönümü törenlerine katılmak üzere, 13 Kasım 1989 tarihinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonuyla, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık birer üyelik 

için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, Başbakanlığa yazılı olarak müracaat etmelerine iliş
kin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Siyasî parti gruplarıyla, bağımsızların, Plan ve Bütçe Komisyonuyla, Kamu 
tktisadî Teşebbüsleri komisyonundaki yüzde oranlarının değişmesi sonucu, komisyonlarda, ba
ğımsız milletvekillerine birer üyelik düşmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonuyla, Kamu tktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonlarındaki açık birer üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın mil
letvekillerinin Başkanlığa yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/623) 
(S. Sayısı : 280) (1) 

BAŞKAN — 280 sıra sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Tabir Köse; buyurun efendim. (SHP sı

ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1512 sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzdayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Konuşmama başlarken, bu kanun tasarısına, genel olarak, olumlu baktığımızı açıklamak 
isterim. Ancak, bazı hatalı gördüğümüz noktalara da değineceğim. 

Noterlik, bir kamu hizmetidir. 
Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için, işlemleri belgelen

dirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 
Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevre

sindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere, bir noterlik kurulur. Adalet Bakanlığı, 
iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir. 

1 Eylül 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3456 sayılı Noter Kanunu, bütünüyle ele alınarak 
revize edilmiş, 18 Ocak 1972 tarihinde, 1512 sayılı Noterlik Kanunu kabul edilmiştir. Bu ka
nunla, noterlerin durumu ıslah edilmiş, noterlik işlemleri daha düzenli bir hale getirilmiştir. 

18 Ocak 1972 tarihinde kabul edilen Noterlik Kanununda birtakım aksaklıkların olduğu, 
zaman içerisinde ortaya çıkmış ve bunların düzeltilmesi elzem olmuştur. 

Bu tasarıyla getirilen düzenlemelere bir göz atalım : Daha önce, sadece, noterlikler sınıf
landırılmakta iken, bu tasarıyla; noterlerin de sınıflandırılması yapılmakta, atama usullerinde 
değişiklikler olmaktadır, istifa yoluyla noterlikten ayrılanlara mesleğe geri dönme imkânı geti
rilmekte; ayrıca, Harç ve Damga Vergisine tabi; değeri, belirli bir miktardan fazla işlemler ile, 
bu işlemlerden elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesinin ortak cari hesaba yatırılmasına, 
iadesi gereken tebligat ücretlerine, noter aidatına ve harç, resim bedellerinin yatırılmasına, no
terlerin denetimine, noterlerin görevlerine son verilmesine dair yeni hükümler getirilmektedir. 

Malumunuz olduğu üzere, bu tasarı, Danışma Kurulu kararınca, ivedilikle görüşülmekte
dir. Buna neden gerek duyulmuştur? İncelersek, bunun ana nedeninin, noterlik ücret tari-

(1) 280 S. Sayûı Basmayazı tutanağa delidir, 
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fesi olduğu görülecektir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrasında, 
"noterlik ücret tarifesinde gerekli görülecek değişikliklerin iki yılda bir yapılacağı" hükmü 
getirilmiştir. 1972 yılından beri iki yılda bir düzenlenen ücret tarifeleri, noterlere hiçbir sıkıntı 
getirmemekteydi; fakat, 1983 yılından beri, yüksek enflasyon neticesinde, ücret tarifeleri, iki 
yıla kalmadan süratle erimekte, birinci yılın sonunda, getirilen tarife kifayetsiz kalmaktadır. 

Son yıllarda enflasyonun yüzde 70*lerde seyretmesinden dolayı, noterler ciddî sıkıntılarla 
karşılaşmaktadırlar. Şimdi bu kanun tasarısıyla getirilen değişiklikle, ücret tarifelerinin her yıl 
yapılması mümkün kılınmıştır. Birer yıllık Ücret tarifelerinin yapılması, noterlerin bu proble
mini çözecektir. Böyle bir maddenin tasarıya konulması, enflasyonun, önümüzdeki yıllarda 
da çözülemeyeceğinin Hükümet tarafından kabulü anlamına gelir. 

Burada bir konuya daha değinmek istiyorum : Noterlik harçları, bütçeye, azımsanmaya-
cak gelir sağlamaktadır. 1989 yılı tahminlerine göre, noter harçlarından 45 milyar lira gelir sağ
lanacaktır; 1990 yılı bütçe tahmin raporunda ise, bu rakam 75 milyar lira olarak ön görülmek
tedir. Bu, kolay para toplamanın da bir yoludur. Noterlik harçları, halkın sırtına yüklenen bir 
dolaylı vergi gibi de düşünülebilir. Anavatan İktidarı, her zaman olduğu gibi, kazançlardan 
alamadığı vergiyi, dolaylı yollarla, vatandaşlardan almaktadır. Ayrıca, noterlerin kazançların
dan alınan Gelir Vergisi de devlet için oldukça ciddî bir kaynaktır. 

Bu kanun tasarısında noterler de sınıflandırılmaya tabi tutulmaktadır. Daha önce sadece 
noterlikler sınıflandırılmaktaydı. Burada bazı haksızlıkların ve mağduriyetlerin önleneceği te
zine katılıyoruz. Noterliklerin sınıflarının değişmesinde bazı haksızlıklar vuku bulmaktaydı. 
örneğin, bazı noterler, sınıf atlamak için dört yıl beklerken, bazı noterler bir yıl veya daha 
kısa sürede daha yüksek sınıflara gidebilmekteydi; ancak, noterlerin sınıfının yükselebilmesi
nin, adalet müfettişinin kanaatine bırakılmış olması, bazı haksızlıklara neden olabilir. Hak
kında herhangi bir takibat açılmamış, suç işlememiş bir noter, otomatik olarak bir üst sınıfa 
terfi edebilmelidir. Adalet müfettişinin kanaat belirtmesi, birtakım şüpheleri de beraberinde 
getirebilir. Bu yetki, siyasî açılardan kullanılabileceği gibi, bir diğer noterin terfiinde, önünde
ki engellerin kaldırılması açısından da, kötü niyetle kullanılabilir. Bu maddeyle, siyasetin gir
mediği noterlik müessesesine, siyaset girebilir. 

Bu kanun tasarısıyla, istifa yoluyla noterlikten ayrılanların yeniden göreve dönmelerinde-
ki esaslar olumlu yönde düzenlenmiştir. Daha önce belli miktarda harç veya Damga Vergisine 
tabi noterlik işlemlerini yapmak üzere, bazı noterlikler, bir takvim yılı için görevlendiriliyordu; 
bunun neticesi olarak, bu durumdaki iş sahipleri, görevli noter arama güçlüğüyle karşılaşıyor
lardı. Ayrıca, birkısım noterlerin, nöbetçi olmadıkları yıllarda bazı işlemleri yapamamaların
dan dolayı aksaklıklar olmaktaydı. Bu kanun tasarısıyla, bir bölgedeki tüm noterlerin her işi 
yapabilmesine imkân sağlandı. Bu düzenlemeye tümüyle katılıyoruz. 

Genelde, Noterler Birliğinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu kanun tasarısına olumlu 
bakıyoruz. 

Sözlerime son verir, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
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Noterlik Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmeği Hakkında 
Kanon Tasana 

MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 4 a maddesi eklenmiştir. 

Noterin sınıfı ve asgarî hizmet süresi 

MADDE 4. a — Noterler üç sınıfa ayrılır, ilk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak 
mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. 

Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgarî hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda 
noterin sınıfının yükselebilmesi, adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kâ
ğıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. 

Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez. 
Sınıfı yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, sınıflandırmadan önceki sınıftaki hiz

met süresini doldurmamış ise, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren; bu tarihten önce adalet 
müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kâğıdında yukarı sımfa yükselmeye yetene
ği olmadığının belirtilmiş olması halinde de olumlu kanaat belirtilen sonraki ilk hal kâğıdının 
düzenlendiği tarihten itibaren, bir üst sınıf hizmeti aynı noterlikte yapmaya başlar. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun üçüncü kısım üçüncü bölüm başlığı "Bi

rinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atanma" olarak ve 27 nci maddesi de aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Birinci sınıf noterliğe birinci sınıf, ikinci sınıf noterliğe birinci veya ikinci 
sınıf, üçüncü sınıf noterliğe birinci, ikinci veya üçüncü sımf noterler arasından, 22 nci madde
ye göre yapılan ilanları izleyen bir ay içinde başvuran isteklilerden birisi, Adalet Bakanı tara
fından atanır. Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sınıf bir noterliğe atanabilmesi, üçüncü ve
ya daha üst sınıf noter isteklilerin bulunmamasına bağlıdır, tkinci ve üçüncü sınıf noterliklere 
atamada bir üst sınıftan olan noterlerin atama isteği diğer isteklilere tercih edilir. Bulunduğu 
noterlikte iki yılını doldurmamış bulunan noterlerin atanma isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken, aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri, kıdemde eşitlik halinde 
sicillerine göre yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte olanlardan Almanca, Fran
sızca, ingilizce veya İtalyanca dillerinden en az birini bildiğini yönetmelikte gösterilecek şekil
de belgelendirenler diğer isteklilere, bu dillerden biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakülte
lerinden birini bitirmiş* olanlar diğerlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. Buna 
göre de şartlar eşit olursa hukuk fakültesi mezuniyet tarihindeki önceliğe bakılır. Hukuk fa
kültesi mezuniyet tarihi de aynı ise atanacak olan ad çekilerek belirlenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
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Madde 29. — Boşalan veya yeniden açılan bir noterliğe yapılan atama tasarrufunun yargı 
organı tarafından iptali halinde açıkta kalan noter, atanmadan önceki noterlik görevine dö
ner; önceki noterliğe başkası atanmış ise, kendi sınıfından boşalacak veya yeni açılacak ilk no
terliğe diğer bütün isteklilere tercihan atanır. Bu suretle atananların önceki noterlikte geçen 
hizmet süresi, yeni atandığı noterlikte geçmiş sayılır. 

Bulunduğu noterlikte iki yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra istifa yolu ile meslek
ten aynlan bir noter, ilan üzerine başvurması halinde ve noter olma yeterliğini kaybetmediğini 
de belgelendirmesi şartı ile ayrıldığı tarihteki kendi sınıfından veya alt sınıftan bir noterliğe 
27 nci maddede belirtilen esas ve sıra çerçevesinde atanır. 

Bulunduğu noterlikte iki yıllık hizmet süresini doldurmadan istifa yolu ile meslekten ayrı
lan bir noterin ayrıldığı tarihteki kendi sınıfından bir noterliğe atanabilmesi, noter olma yeter
liğini kaybetmediğini belgelendirmekle birlikte 24 ve 27 nci maddelerde belirtilen başka istekli
nin bulunmamasına bağlıdır. Ancak, müstafi noter, istediği takdirde kendi sınıfının altındaki 
sınıftan bir noterliğe 27 nci maddenin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde atanır. Her iki 
durumda isteklilerin birden çok olması halinde, 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarın
ca tercih yapılır. 

İstifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ayrıldığı tarihten itibaren altı ay geçmedikçe 
atanma talebinde bulunamaz. 

İkinci defa istifa yolu ile meslekten ayrılanlar, bir daha noterliğe atanamazla*. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu madde
nin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden yararlanamazlar; bu kimseler, istifa yoluyla no
terlikten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki nitelik ve yeterliklere sahip olmadıkça yeniden no
terliğe atanamazlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir noterliğe atanan kişi, atama veya nakil kararının kendisine tebliğinden önce Bakanlı
ğa veya Cumhuriyet Savcılığına vereceği bir dilekçe ile isteminden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu 
şekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara alınmaz. Bunlar noterlik 
belgesi sahibi ise belgeleri iptal edilir. Atanma kararının tebliğinden önceki vazgeçmelerde ye
niden ilan yapılmaksızın mevcut isteklilerden biri, 24, 27 ve 29 uncu maddelerdeki esaslara gö
re o noterliğe atanır. 

Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin devir 
ve teslim işleminin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE S. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi 
üzerine, adalet komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. 
tşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi halinde vekil her zaman de
ğiştirilebilir. 

Vekilin daire dışında bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği dahil noterliğin, 
aylık gayri safi gelirinden, noterlik aidatı vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan 
sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç müteakip ayın onbeşine kadar 
vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. 

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

MADDE 6. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun onuncu kısmı başlığı ve 109 uncu maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Gelirleri Dağıtılacak Olan İşlemler 

Noterlikler Ortak Cari Hesabı 
Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunma

sı veya bir ilin belediye sınırları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması 
halinde bu yerlerde her yıl, harç veya damga vergisine tabi değeri, 50 000 gösterge rakamının 
o yıhn bütçe kanununda gösterilen memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak 
meblağdan fazla olan noterlik işlemlerinin yapılmasından dde edilen her çeşit ücret ve noter 
hissesi tutarının % 15'ini aşmamak üzere Noter Odası Yönetim Kurulunca tespit edilecek ora
nı alıkonulduktan sonra kalanı işlemi yapan noterlikçe, millî bir bankada açtırılan (Noterlikler 
ortak cari hesabı) na en geç işlemin yapıldığı günü takibeden (5) iş günü içinde yatırılır. Noter
likler ortak cari hesabı, takvim yılı başından önce o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda 
yönetim kurulunca açtırılır ve durum Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. 

Noterler, yukarıdaki fıkrada gösterilen noterlik işlemlerini, kanunî bir sebep olmaksızın 
yapmaktan hiçbir surette kaçınamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (280) sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle değişik 109 uncu 
maddenin birinci fıkrasındaki 50 000 rakamının "otuzbin" olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Bahri Karakeçili Selahattin Mumcuoğlu 
Ankara Şanlıurfa Van 

Necat Tunçsiper Kâmil T. Coşkunoğlu 
Balıkesir Ankara 

— 25 — 



T.B.M.M. B : 34 16 . 11 . 1989 0 : 1 

Gerekçe: 109 uncu madde, noterler arasında rekabeti önleme amacına matuftur. Noterler 
arasında taksim edilecek gelir çoğaldıkça maddenin rekabeti önleme amacı o nispette gerçekle
şecektir. Memur maaş katsayısı ile çarpılacak gösterge rakamı "Otuzbin"e indirilmek suretiy
le taksim edilecek gelirin çoğaltılması için bu önerge verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — İştirak ede

miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

109 uncu madde uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda bir o yer
deki ilgili noterlere veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa vekile, eşit miktar
da ödenir, ödemenin şekli oda genel kurulunun yıllık olağan toplantısında tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Tarifede gerekli görülecek değişiklikler her yıl Mart ayında yapılır. Yeni tarife yürürlüğe 

girinceye kadar eski tarife uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir, 
Madde 115. — Kesin giderin dökümü, işleme ait kâğıtların dairede kalan aslı ve örnekleri 

ile ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen örneklerden birine yazı
lır ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılacak seri numaralı özel makbuzdan iki nüsha 
düzenlenir. Gider dökümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gösterilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödeyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası dairede saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

Noterler tarafından fazla ücret alındığı veya sarfına gerek kalmayan tebligat ücreti bulun
duğu harçlara ait zamanaşımı süresi içinde anlaşılırsa, beher şahıstan fazla alınan kırk göster
ge rakamının ücretin alındığı yılın Bütçe Kanununda gösterilen memur maaş katsayısı ile çar
pımı sonucu bulunacak meblağı aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından ilgilisine iade ettiri
lir ve Bakanlık, ödeme için notere yapılacak tebligattan Birliğe bilgi verir. Masrafı noter tara
fından verilmek suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay içinde parasını almaz veya faz
la alınmış olan ücretten beher şahsa düşen kısmı yukanda gösterilen miktar kadar veya daha 
az olursa, Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu husus
taki kararını tcra ve tflas Kanununun ilamların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine 
getirir. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesinin birinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Noterler 118 inci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşağıda yazık süre 
içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde yatırmakla yüküm
lüdürler. 

Beyannamelerin, ait oldukları döneme ilişkin vergi, resim ve harç tahsilatının ayrı ayrı top
lamları ile bu dönemde yapılan işlemlerin birinci ve sonuncusunun yevmiye numarası da yazıl
mak suretiyle toplam sayısını gösterecek şekilde ve üç nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Teftiş, Adalet Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Yönetmeliğinde gösterilen usul ve esaslara göre yapılır. 

Türkiye Noterler Birliği, gözetim ve denetim görevini, yetkili kılacağı birlik ve Noter Oda
larının yönetim kurulu başkan veya üyeleri veya kuracağı denetleme kurulu marifetiyle yerine 
getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 159 uncu maddesinin I ve II numaralı 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I. - 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ortak işlemlere ait gelir tutarının ortak 
hesaba yatırılacak kısmını süresi içinde yatırmayan noterler, birinci defasında 126 nci mad-
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denin (B) bendi gereğince cezalandırılır ve cezalandırılmalarına konu olan işlemden elde ettik
leri ücret ve noter hissesi tutarının tamamı alınarak bankadaki Noterlikler ortak cari hesabına 
yatırılır. 

II. — a) 109 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getirmeyen Noter 
Odası yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki fiillerinin derecesine göre Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 inci maddeleri uygulanır. 

b) 109 uncu maddenin son fıkrasına-aykırı hareket eden noter, (I) numaralı fıkra gere
ğince cezalandırılır. 

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

MADDE 14. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 186 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel kurul her sene Nisan ayı içinde toplanır. 

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

MADDE 15. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 196. — Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi hariç olmak üzere, bu maddede yazı
lı yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya Adalet müfettişleri tarafından yapılan tef
tişler sonunda hakkında düzenlenen, birbirini izleyen son iki hal kâğıdında meslekte yeterli 
olmadığı belirtilmiş ve son teftişten itibaren en az altı ay hizmet gördükten sonra yaptırılacak 
üçüncü teftişte de Adalet Müfettişinin meslekte yeterli olmadığı kesin kanısına varmış olması 
halinde Adalet Bakanlığınca görevine son verilir. 

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

MADDE 16. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 204 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Prim borcunu ve noter aitadını ödememenin sonucu. 
Türkiye Noterler Birliğine olan noter aidatı borcunu Birlikçe yapılan tebligata ve verilen 

süreye rağmen ödemeyen noterler, Birliğin talebi üzerine aidat borcunun tamamının faiziyle 
birlikte ödenmesine kadar Adalet Bakanlığınca işten el çektirilir. Yalnızca bu sebeplerden do
layı işten el çektirme halinde o dönemin noterlik aidatı ve vekilin ücreti ayrıldıktan sonra ka
lan safı noterlik geliri, vekil tarafından birikmiş aidat borcunun ödenmesinde kullanılır ve ar
tan olursa bu miktar notere verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 17. — 1512 sayılı-Noterlik Kanununun 25, 26, 28 ve 110 uncu maddeleri ile 30 
uncu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ve 119 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

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

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde bulunan no
terlerin sınıfı, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, hizmette geçirdikleri her dört yıl için 
bir sınıf yükseltilmek suretiyle belirlenir. Artan süreleri son belirlenen sınıfında geçmiş sayılır. 
Ancak, Adalet müfettişleri tarafından haklarında düzenlenen hal kâğıtlarında yukarı sımfa 
atanmaya yeteneği bulunmadığı belirtilen noterlerin, bu olumsuz hal kâğıtlarının düzenlendi
ği tarih ile önceki kanaat belirten hal kâğıtlarının düzenlendiği tarihe kadar geçen süreleri, sı
nıflarının belirlenmesinde nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 2. — Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrası gereği tarife
de gerekli görülecek değişiklikler, Mart 1991 tarihinde yapılacak değişikliğe kadar geçerli ol
mak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeden sonra, geçici 3 üncü madde ilavesiyle ilgili bir önerge vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (280) sıra sayılı Kanun Tasarısına, Geçici 2 nci maddeden sonra gel

mek üzere aşağıdaki. Geçici 3 üncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Bahri Karakeçili Selahattin Mumcuöğlu 
-Ankara Şanlıurfa Van 

Necat Tunçsiper Kâmil T. Çoşkunoğlu 
Balıkesir Ankara 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce münhal bulunduğu ilan 
olunan noterliklere yapılacak atamalar, Kanunun, değişikliğinden önceki hükümlerine göre 
yapılır. 

Gerekçe : Bu Kanun tasarısı ile Kanunun noterliklere atamaya ilişkin 27,28,29 uncu mad
delerindeki usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır, önceden eski hükümlere göre ilan yapılmış 
noterliklere başvuranların müktesep haklarının korunması için bu önerge verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt GÖKHAN MARAŞ (kırşehir) — Katılamı

yoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Okunan önerge geçici 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçeceğiz; ancak, müzakereye başlamadan önce birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.56 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.24 

BAŞKAN : Başkanveklli Abdulhallm Araş 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul Özdemİr (Ordu) 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlak 
Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 
arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlâk Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde yıllardır devam eden usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları vardır. Bir yandan bu id

dialar asılsız denirken, diğer yandan Kamu kaynakları talan edilmektedir. Gittikçe büyüyen 
çirkef çamuru devletin tüm kurumları ve bireylerine sıçramaktadır. 

En son, Erdem, Şemiler, Horzum olayı ile ayyuka çıkan sorulardaki gerçeklerin bulun
ması ve artık devletin yıpratılmasının önlenmesi için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını talep etmekteyiz. 

Saygılarımızla, 
Durmuş Fikri Sağlar 

(içel) ve 
Arkadaşları 

Gerekçe : 
Türkiye, 1988 yılının son günlerinde açık bir siyasî kriz ortamında kalmıştır. 
Bu kriz, Bülent Şemiler'in görevden istifası ile çözülmüş değildir. Aksine, Şemiler'in Baş

bakanlık Başdanışmanlığına atanmasıyla alabildiğine derinleşmiştir. 

Erdem-Şemiler-Horzum ilişkisi ülkemizdeki yasadışı olayların bir odak noktası haline gel
miştir. Bu krizin, bütün kurum ve kişileriyle devleti daha fazla yıpratmadan çözülebilmesi için, 
sözkonusu olayın bütün boyutlarıyla TBMM tarafından oluşturulacak bir araştırma komisyo
nu tarafından soruşturulması kaçınılmazdır. 

Horzum olayının üzerine gittiği izlenimi veren Bülent Şemiler'in Emlâk Bankasını keyfin
ce yönettiği konusundaki iddiaların aynca soruşturulup gün ışığına çıkarılması gerekmektedir. 

1. Kemal Horzum'la ilgili bilgiler Devletin en üst yetkililerinin elinde var iken, Horzum'un 
türlü işlerine 'devam etmesi ilginçtir. 

a) Kemal Horzum'un adı, ilk olarak, ihraç amacıyla ithal edildiği halde ihraç edileme
yen 122 milyar liralık bir demir-çelik vurgununa karışmıştır. Bu konuda, MİT ve gümrük mü
fettişleri tarafından raporlar da düzenlenmiştir. 

b) Kemal Horzum'un, en önemli sermaye birikimini, bir bankerlik kuruluşu olan Ana
dolu Finansmanın 1 milyar lirası ile yaptığı söylenmektedir. Bu konunun Ticaret Sicili Gazete
sinde açık olarak yer almasına karşın, daha sonra bankerlerin tasfiyesi sırasında, ilgili banker 
tasfiye kurulunun Anadolu Finansmana para yatıran halka paralarını ödemek için Kemal Hor
zum'un üzerine gitmesi fiilen engellenmiştir. 

c) Kemal Horzum'un 1980'li yıllann başından itibaren bürokrasi, hükümet ve mafia ile 
ciddî ilişkiler kurduğunun bilindiği iddiaları, demokratik açılımın ve ekonomik tercihlerde özal 
Hükümetine olan etkileri, yasadışı usulsüz ve haksız kazançların paylaşılması yolları ya da kav
gaları, açıklanması gereken önemli konulardır. 
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2. TBMM'nin araştırması gereken başka bazı somut olgular ise; 
a) Kemal Horzum, 29 Ocak 1985 tarihinde yurt dışına çıkarken, aynı uçağa, herhangi 

bir engelleme ile karşılaşması halinde kendisine yardıma olmak üzere hangi milletvekili binmiştir? 
b) 27 Mart 1985 tarihinde, Avrupa Emlâk Bankalarının bir toplantısı için Brüksel'de bu

lunan devrin Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü Erol Kıcıman ile konuşmak üzere, Kemal 
Horzum karayolu ile Zürih'ten Brüksel'e giderken, yanındaki milletvekili kimdir? Brüksel'de 
Kıcıman ile bir yardımcısı, Horzum ve beraberindeki milletvekili ile ne konuşmuş ve neyi tar
tışmıştır? 

c) Bülent Şemiler, Kemal Horzum'un Türkiye'ye İsviçre'den narkotik görevlisi polisler 
tarafından getirildiğini, polislerin kimliklerini Merkez Bankası Başkam Rüşdü Saraçoğlu ile 
birlikte gözleri ile gördüklerini söylemektedirler. 

Bu olayın basına da yansımış görünmesine karşın, Kemal Horzum'un İsviçre'de neden tu
tuklandığı, uyuşturucu konusunda isviçre polisinde bir belge olup olmadığı konusunda, Ada
let Bakanlığı hareketsiz kaldığından, hiçbir işlem yapılmamıştır. Oysa, Horzum'un uyuşturu
cu konusunda da yargılanması için Bülent Şemiler ve Rüşdü Saraçoğlu Türkiye'de girişimde 
bulunacaklarını İsviçre makamlarına söylediklerini beyan etmişlerdir. Olayın bu boyutu, 
TBMM'de ortaya çıkarılmalıdır. 

3. Kemal Horzum'un yurt dışına kaçtıktan sonra BC Havayolları için teşvik belgesi ala
bilmesi, bu konuda daha önce de HORTAŞ'a o tarihte DPT Yabana Sermaye Dairesi Başkan
lığı tarafından geniş teşvik olanaklarının sağlanmış bulunması, titizlikle araştırılması gereken 
kuşkulu olaylardır. 

4. Horzum olayının takibinde, görünüşte son derece ciddî ancak dağınık ve sonuç ver
meyen bir çaba içinde bulunduğu izlenimini veren Bülent Şemiler'in, genel müdürlük yaptığı 
bankaları iyi yönetemediği bilinmektedir. 

Kâğıt üzerinde bazı arsa alım-satımları sayesinde kâra geçirilmiş gibi gösterilen bankanın 
genel müdürlüğünden istifa etmiş olmasına karşın, Şemiler'in, 10 Ocak 1989 gününe kadar 
bilançoyu düzenlemek için görevde kalması ve icraatta bulunması, bu konudaki iddialan güç
lendirmektedir. Nitekim, istifadan sonra banka gayrimenkuilerinin satıldığı haberleri basında 
yer almaya başlamıştır. 

Bütün bu arsa alım-satımları ile ilgili olarak, kime, ne çıkar sağlandığı; neyin, hangi amaçla 
yapıldığı; kimlerin, nereden, nasıl komisyon aldığı konularındaki iddiaları bankalar yeminli 
murakıplarının dahi çözmesi olanaksızdır. 

5. Bankayı dolandıran Horzum'un mevcut mal varlığı üzerine ne eski yöneticiler, ne de 
Bülent Şemiler'in herhangi bir tedbir kararı koydurmamaları da, kuşkuları artırıcı bir olgu 
olarak önümüzdedir. 

BAŞKAN — Efendim, her üç parti grubu tarafından, Başkanlığımıza bir teklif ulaştırıl
mıştır; Meclisimizde toplantı yetersayısının çok azaldığı ve bu itibarla da, Meclis araştırması 
ve genel görüşmelerin ertelenmesi konusunda fikir birliği belirtmişlerdir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Biz yeteriz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Her ne kadar, bu yetersayının bir yoklamayla tespit edilmesi zarurî ise de, 
bu öneri Başkanlığımızca da isabetli görülmüş olduğundan; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimini yapmak için, 21 Kasım 1989 Salı günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.33 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAHU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, Beşkarış ve Akçaköy barajlarmm yaptmma bas-

lanmamastnm nedenine ilişkin sorusu ve Baytndvbk ve iskân Bakam Cengiz AUmkaya'nmyazüı cevabı 
(7/914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskftn Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.10.1989 

Saygılarımla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
1. 1979 Yılında etüt çalışmaları başlatılan ve Devlet Su İşleri III üncü Bölge Müdürlüğü 

(Eskişehir) tarafından 198S yılında hazırlanan "Altıntaş Projesi yatırım ve tatbikat programı, 
Planlama raponT'nda adı geçen; Kütahya-Altıntaş ilçesi, Beşkarış ve Akçaköy Barajlarının ya
pımına bugüne kadar, niçin başlanılamamıştır? 

2. Söz konusu raporda; Her iki barajın tahakkukunun 5 yılda gerçekleşebileceği ve pro
jenin toplam yatırım tutarımn 2 465 405 000 TL. olacağı ifade edilmiş olup, projenin bugüne 
kadar gecikmiş olması, bu günkü yüksek enflasyon şartlarında maliyetininde çok artmış ol
ması, böyle hayatî bir projenin yapımından Bakanlık olarak vaz mı geçilmiştir? 

3. Beşkarış Barajının yılda 2 599 117 Kwh. enerji üreteceği ve 12 034 hektar sahayı sula
yacağı, Akçaköy Barajının ise, yılda 1 046 007 Kwh. enerji üreteceği ve 11 965 hektar araziyi 
sulayacağı bahsi geçen raporda açıkça ifade edilmekte olup, böylesine güzel bir projenin ger
çekleşmesiyle, Altıntaş ovasında ekimi yapılan buğday, arpa,-şeker pancarı, ayçiçeği, patates 
ve fasulye ekim arazisi olarak, toplam 23 999 hektar arazi sulanabilir hale getirilerek, ilçe ve 
köylerimizin hem tarım ve hem de sanayileşmesinde ekonomik yönden kalkınması söz konusu 
barajların yapılması ile mümkün olabilecektir. Konunun bu kadar aciliyeti ve önemi karşısın
da; Bakanlığınızın bu günkü, düşüncesi nedir? 
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T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 15.11.1989 
Sayı : A-13/230/62-63-01/4008 

Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Kork-
maz'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T. B. M. M. Başkanlığının 20 Ekim 1989 gün ve Kan. Kar. Müd.: 7/914-3480/16525 
sayılı yazısı. 

tlgi yazı ilişiğinde alınan Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'a ait yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Altıntaş I inci Merhale projesi içinde yer alan ve etüt işlemleri yapılan Beşkarış ve Akça-
köy barajlarında depolanacak olan toplam 213,6 hm1 su ile 17763 hektar tarım arazisine sula
ma hizmeti götürülmesi planlanmış olup, kesin proje çalışmaları sürdürülmektedir. Yaklaşık 
79 milyar TL. lık bir yatırımı gerektiren söz konusu barajların bütçe imkânlarına göre önü
müzdeki yıllar yatırım programlarına teklifi gerçekleştirilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili Turan Bayazü'm, İzmir-Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesinde sağlık 
ocağı açılmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'tn yazdı 
cevabı (7/918) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. ibran Bayazıt 
tzmir 

1. tzmir-Karşıyaka Cengizhan Mahallesi halkına hizmet veren en yakın sağlık ünitesinin 
mahalleye uzaklığı ne kadardır? 

2. Bu hizmet yeterli olmakta mıdır? 
3. Sağlık istatistiklerine göre mahallenin nüfusu ne kadardır? 
4. Mahallede bir sağlık ocağı açılmasına ihtiyaç var mıdır? Bakanlığınızın programları

na alınmış mıdır? Ne zaman gerçekleşebilecektir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.11.1989 
Sayı : HM. 9239/1571 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 20.10.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai. Bşk. 7-918-3502-16578 sayılı yazı. 
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tzmir Milletvekili Sayın Hıran Bayaat tarafından Bakanlığımıza yöneltilen İzmir Karşıyaka-
Cengizhan Mahallesinde sağlık ocağı açılması hakkındaki soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

tzmir Milletvekili Sayın M. Turan Bayaat'ın \azüı Soru önergesi cevabı 
1. Cengizhan Mahallesi halkına hizmet veren en yakın sağlık ünitesi Bayraklı 2 No'lu 

Sağlık Ocağı olup adı geçen mahalleye 1 Km. uzaklıktadır. 
2. Bölgeye hizmet veren Bayraklı 2 No'lu Sağlık Ocağı, Di tipi olup bu tür sağlık ocak

ları 20 000-30 000 nüfusa hizmet verebilmektedir. 
Cengizhan Mahallesini de hizmet bölgesi içine alan Bayraklı'da 3 adet sağlık ocağı plan

lanmıştır. Bunlardan ikisine hizmet binası temin edilmiş olup üçüncü sağlık ocağı ise 2 No'lu 
Sağlık Ocağı binasında hizmet vermektedir. 

3. Valilikçe Cengizhan Mahallesi nüfusunun İS 000 civarında olduğu bildirilmiştir. 
4. Bölge nüfusunun artması ve bu nedenle mevcut ünitelerin ihtiyaca yeterli olmaması 

halinde, Valiliğin teklifi üzerine yeni sağlık ocakları planlanmaktadır. 
Bakanlığımızca 1990 yılı yatırımı programında tzmir tlı için 24 adet il tipi sağlık ocağı 

teklif edilmiştir. Teklifimizin kabulü ve söz konusu mahalleye 3 No'lu Sağlık Ocağının inşası 
gerçekleştiği takdirde istenilen düzeyde ve yeterli sağlık hizmetlerinin verilmesi mümkün olacaktır. 

3. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tutkcakal'm, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Başmüfetti
şi tarafından düzenlenen 4.8.1989 tarihli ve 2 saydı Raporda yeraldtğı iddia edilen hayali ihracat olayı
na ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ekrem Ihkdermrli'nm yazdı cevabı (7/927) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. * 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük Başmüfettişi Hüseyin Hüsnü Güler tarafından dü

zenlenen 4 Ağustos 1989 tarih ve 2 sayılı raporda İzmit Gümrüğünden 3 620 485 Dolarlık (yak
laşık 7,5 milyar lira) hayalî ihracat olayına yer verilmiştir. 

1. Olayda alıcı firma olarak gözüken Bernhard Appel Co. firmasının ortaklarından Bern-
hard Appel'in ihracat olayından önce Türkiye'ye geldiği ve ihracatçı firmalarla görüştüğü doğru 
mudur? 

2. Akfa Pazarlama İhracat ve tthalat A.Ş. sorumluları ve olaya adları karışan Müeyyet 
Kayı, Sadık Salman Suyabatmaz, Servet Takiş, Recep Havuz, Ok Kaynak Elektrotları San. Tic 
A.Ş. sorumluları Cemil Kılıç, Şenol Güneş, A. Cevdet Çakın, Şenol Küpe ile AKFA adına ih
racat işlemlerini yürüten Tuğhan AU, Lütfü Çalışkantürk adlı şahıslar hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır? Haklarında tutuklama kararı vat mıdır? Hangileri tutuklanmıştır? 

3. İhracatı yapan Akfa pazarlama ihracat ve tthalat A.Ş. ile Ok Kaynak Elektrotları San. 
Tic. A.Ş.'nin ortakları kimlerdir? Sermaye payları nedir? 
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4. Müfettiş 3 Ağustos 1988'de incelemeye başlamış raporunu 4 Ağustos 1989 tarihinde 
vermiştir. Aradan bir yıl geçtiğine göre raporu geciktirmesi için müfettişe bir baskı mı yapıl
mıştır? Yoksa işin karmaşıklığı mı bu gecikmeye neden olmuştur? 

5. İzmit Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarında evrakı elden takip ettiği anlaşılan Lütfü 
Dinçer adlı şahsın gerçek kimliği nedir? Bu şahıs sahte kimlik mi kullanmıştır? 

6. Hayalî ihracata konu elektrotların nakli Limoncuoğlu Nakliyat ve Turizm Şirketine 
ait 4 tırla yapıldığına göre bu şirket hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

7. Alıcı Bernhard Appel Co. firmasının Türk ortağı Hacı Emin Turan halen hangi ülke
de ne iş yapmaktadır? Bu olaydan başka hayalî ihracat olayına karışmış mıdır? 

8. tzmit Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ali Sait GUler'in ihracat sırasında uyanda 
bulunduğu doğru mudur? Doğru ise bu uyarılar neden dikkate alınmamıştır? 

9. Akfa Pazarlama, İhracat ve İthalat A.Ş.'nin Bernhard Appel Co. firmasına 31.5.1988 
ve 1.6.1988 tarihlerinde planya bıçağı ihracı için 15 adet gümrük çıkış beyannamesi tescil ettir
diği bilahare vazgeçtiği doğru mudur? 

10. AKFA Pazarlama ihracat ve İthalat A.Ş.*ile Ok Kaynak Elektrotları San. Tic. A.Ş.'nin 
bugüne kadar gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalat tutarları ne miktardır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

TEFKU : 03-6648 15.11.1989 
Konu : "Vazıh önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 26 Ekim 1989 günlü 7/927-3539-16698 sayılı yazılan. 

İlgi yazılan ekinde gönderilen Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın Başkanlıklarına mu
hatap yazılı önergelerinde Gümrük Başmüfettişi Hüseyin Hüsnü Güler tarafından düzenlen
miş 4.8.1989 gün ve 2 sayılı Soruşturma Raporuna ilişkin olarak sorulan hususların incelenme
si sonucunda; 

1. Olayda alıcı firma olarak gözüken Bernhard Appel Co. firmasının ortaklanndan Bern
hard Appel'in, ihracat olayının öncesinde Türkiye'ye geldiği ve ihracatçı firmalarla görüştüğü 
hususunun, Milliyet gazetesinin 16 Temmuz 1988 günlü nüshasının 14 üncü sahifesinde bir ba
sın haberi olarak intişar ettiği; gazete muhabirinin; Almanya'da görüştüğü genç Almanın ken
disine "Herşeyin turist olarak geldiği İstanbul'da Emin Turan adındaki şahsı tanımasıyla baş
ladığı, alıcı şirket olarak gösterilen Bernhard Appel Co.'yu bu şahsın ricasıyla bilahere kurduğu" 
şeklinde beyanda bulunduğunun belirtildiği; 

Müfettişlikçe, bu noktadan hareketle, yurt dışındaki bu alıcı firmanın, ihracat olayından 
sonra teessüs ettirildiğinin delillendirildiği; 

Soruşturmanın, Müfettişlikçe, esas itibariyle maddî delillere nüsteniden neticelendirildi-
ği, Bernhard Appel'in Türkiye'ye gelişi konusunda, yukarıda belirtilen bilgiler kaydedildiği; 

2. İhracat konusu kaynak elektrotların gümrük çıkış beyannamelerinde, kilogramı 60 Do
lar kıymetinde fevkâlede kaliteli DİN 8573 tipi olarak beyan edildiği, ancak bunların esasta 
DİN 1918 standardında rutil karakterli kaynak elektrodu ve asıl kıymetinin 2 400- 2 500 TL./kg. 
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olduğu, imalatçı gösterilen Ok Kaynak Elektrotları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugüne kadar 
hiçbir şekilde kaynak dektrodu imal etmediği, kaynak elektrotlarının nereden temin edildiği 
veya nerede üretildiği hususunun tevsik edilemediği gerekçelerine istinaden, haksız suretle ih
racatta vergi iadesi ve prim alabilmek maksadıyla, hakikat hilafı ihracat yapılması dolayısıyla, 
mezkûr Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, olaya adı kansan AKFA Pazarlama ihracat İthalat 
A. Ş. ve Ok Kaynak Elektrodan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı önergede belirtilen, sorumlu-
lan hakkında, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi'ne Dair Kanun hükümleri uyannca taki
bat yapılması gerektiği mütalâasında bulunulduğu; 

Adı geçenlerin cezaî mesuliyetleri ile ilgili hukukî değerlendirmenin ve belirtilen Kanun'a 
göre kamu davası açılması ile tutuklama karan verilmesinin, tamamen adlî merciin takdirine 
mevdu bir keyfiyet olduğu; 

Belirtilen şirket sorumluları hakkında Kocaeli C. Savcılığında Kocaeli Ağır Ceza Mahke
mesi nezdinde 1918 sayılı Kanun'un 45 ve 27/2'nci maddelerine göre kamu davası açıldığı, da
vanın halen sürmekte bulunduğu ve adı geçen sanıklar hakkında gıyabi tutuklama karan veril
diğinin öğrenildiği, 

3. ihracatı yapan AKFA Pazarlama ihracat ve ithalat A.Ş.'nin, ortaklarının (kurucu) 
Servet Takiş, Recep Havuz, Hüseyin Havuz, Musa Takış, Ayşe Takiş, Müzeyyen Havuz'dur. 
Şirketin, yönetim kurulu üyelerinin Servet lakiş, Recep Havuz, Musa Takış, Hüseyin Havuz 
olduğu, bunlardan Servet Takış, Yönetim Kurulu Başkanı, Recep Havuz'un da Başkanvekili 
bulunduğu; 

Ok Kaynak Elektrodan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklan ise Şenol Güneş, Ahmet Cev
det Çakın, Cemil Kılıççı, Salih Lütfi Ayar, Mehmet Vural Ertürk, Hüseyin Cahit Karata oldu
ğu, şirketin 6.4.1987 tarihli imza sirkülerine göre Ahmet Cevdet Çakın ile Şenol Güneş'in müş
tereken imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili bulundukları; 6.4.1988 tarihli imza sirküle
rinde ise şirketi temsile Şenol Güneş ile diğer yönetim kurulu üyelerinden Cemil Kılıççı veya 
Salih Lütfi Ayar'dan birinin müşterek imzaları ile yetkili olduklannın anlaşıldığı, 

Ancak, AKFA Pazarlama ihracat ve ithalat A.Ş. ile yapılan protokolde, Ok Kaynakları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Şenol Güneş ve Ahmet Cevdet Çakın imzaları mevcut bulunduğu; 

4. Soruşturmanın intacı için, yurt dışından istenilen bilgilerin gelişine intizar edilmesi, 
delillerin toplanıp değerlendirilmesi, uzman incelemesine müracaat edilmesi, firarda bulunan 
bazı sorumlu şahısların aranılması gibi teknik sebeplerle soruşturmanın neticelenmesi 4 Ağus
tos 1989 tarihinde mümkün olduğu; soruşturmanın Makamca görevlendirilen Müfettişin ba
ğımsız inisiyatifiyle yürütüldüğü; 

5. izmit Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre, Odaca verilen ekspertiz raporunu, im
za karşılığında elden aldığı belirlenen Mustafa Lütfi Dinçer adlı şahsın kimliği 1411 karne nu
maralı gümrük komisyoncusu, 1946 Mecitözü doğumlu Naim oğlu ve Çorum ili Mecitözü ilçe
si Sandede Mah. Hane No.: 40, Cilt: 1, Sahife 132'de nüfusa kayıtlı olduğu; adı geçenin kim
liğine dair bu bilgilerin Müfettişlikçe alınan ifadesi sırasında, ibraz ettiği kimlik belgesine ve 
beyanına göre tespit edildiği; 

Bu şahsın, sahte kimlik kullandığı hususunda, herhangi bir bilgi, duyum ve delil bulun
madığı; 

— 37 — 



T.B.M.M. B : 34 16 . 11 . 1989 O : 2 

6. thraç konusu kaynak elektrodlannın nakliyesinin Limanoğlu Nakliyat ve Turizm Şir
ketine ait 4 TIR kamyonu ile yapıldığı; 

Soruşturma ana temasının, kaynak elektrodlannın vasfı ve kalitesi hakkında olduğu, olayla 
ilgili iddialarda, eşyanın mevridine hiç gitmediği veya manifestosuna göre noksan yüklendiği 
şeklinde bir husus bulunmadığı, rapordaki delillerin de bunu teyit eder mahiyette olduğu: 

Bu sebeple, nakliyatçı firmanın suç konusu bir fiiline rastlanılmadığından, bu şirket hak
kında bir işlem yapılmadığı; 

7. Alıcı Bernhard Appel Cö. firmasının Türk Ortağı Hacı Emin Turan'ın kimliği ve ha
len hangi ülkede ne iş yaptığının tespit edilemediği; 

Suç unsuru hususların Türkiye'de ika edilen muamelelerden oluştuğu, adı geçenlerin, yurt 
dışındaki faaliyetleri ve ihraç edilen eşyanın B. Almanya'da tabi olacağı ithal işlemlerinin ta
mamen bu ülkenin mer'i mevzuatı ile alakalı bulunduğu; 

Adı geçenin olaydaki rolünün, soruşturma raporunda ve belgelerde aynen yer almış oldu
ğu, sorumluluğunun tayininin tamamen adlî merciin takdirine mevdu bulunduğu; 

Bu şahsın başka bir hayalî ihracat olayına karıştığı hakkında bir bilgi ve duyum mevcut 
olmadığı, 

8. İzmit Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ali Sait Güler, basında neşrolunan yazılar 
üzerine (ki fiili ihracattan sonraki tarihlerdedir). 19.7.1988'de, mensup olduğu Oda Genel Sek-
reterliği'ne bir dilekçe vererek, yapılan işlem hakkında Odaca soruşturma açılarak konunun 
incelenmesini talep ettiği, adı geçenin bu tahrikiyle, Odaca inceleme yapıldığı ve neticede bu 
konudaki Yönetim Kurulu Kararında; "hazırlanan ekspertiz raporunun basında iddia edildiği 
gibi kalite raporu niteliğinde değil, sadece ihraç malının cinsini ifade ettiği ve bu işlemin doğru 
ve usulüne uygun olarak tespit edildiği" sonucuna varıldığı, 

Buna karşılık; ekspertiz raporunun gümrük idaresine verilen gümrük çıkış beyannamele
rine ekli örneklerinde Ali Sait Güler tarafından imza ve mühürle onanmış, "eşyanın faturası
na uygunluğuna dair bir ilave not mevcut olduğu bu ilave notun Oda arşivindeki ekspertiz ra
poru nüshasında mevcut bulunmadığı, 

Sözü edilen kararı veren Oda Yönetim Kurulunun, bu kararı verirken mezkûr keyfiyetden 
haberdar bulunmadığı, Ali Sait Güler'in uyarısının yukarıda belirtildiği şekilde Oda Genel Sek-
reterliği'ne muhatap olup, gümrük idaresine müteveccih bir uyarısının söz konusu bulunmadığı, 

9. AKFA Pazarlama thracat ve İthalat A.Ş.'nin olaydan önce, Bernhard Appel Co. fir
masına 31.5.1988 ve 1.6.1988 tarihlerinde planya bıçağı ihracı için (İzmit Gümrüğünden) 15 
adet gümrük çıkış beyannamesi tescil ettirdiği fakat bilahare vazgeçtiği hususunun doğru olduğu; 

Bu hususun da soruşturma raporu münderacatında ele alınarak değerlendirildiği ve bü
tün bu delillerin de planya bıçaklarının gerçek bir üretime dayanmadığını hayalî olarak mütalâ 
edildiği; 

10. AKFA Pazarlama thracat ve İthalat A.Ş. ile Ok Kaynak Elektrotları Sanayi ve Tica
ret A.Ş.'nin bu güne kadar gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalat tutarı konusunda Müfettişlikçe 
herhangi bir bilgi elde olunamadığı, 
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Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünde yaptırılan inceleme sonucunda ise; 
1.1.1989-30.10.1989 tarihleri arasında AKFA Pazarlama İhracat ve tthalat A.Ş/nin 1 946 433 
ABD Dolarlık ihracatın bulunmasına karşın, bu dönemde ithalatının olmadığı; Ok Kaynak 
Elektrotlan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise aym dönemde bilgisayar kayıtlarında yer almadığı 
belirlenmiş olup, konuyla ilgili kesin rakamların alınması yolunda gerekli çalışmaların sürdü
rüldüğü hususunu; 

Bilgilerine arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

— ^ — — • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

16 . 11 . 1989 Perşembe 

Saat : }5.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA ' 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 

ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

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

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

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

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

6. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
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helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

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

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

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

11. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M, Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedillerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

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

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

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

15. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 



kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

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

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

19. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölıhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

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

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

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

23. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devredıiliş amacı dışında kuUamldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

24. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 
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25. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin Ve 32 arkadaşının, Hakkâri ili Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tiariihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü bal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Medis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.^ 
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10. — Ankara Milletvekili Kâmil Âteşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

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

12. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 
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23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

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

25. -7 Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

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

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

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

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

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

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

32. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramıik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi (6/80) 

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

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

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

36. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 vılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı diil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik v& Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
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37. -# Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84; 

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

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

40. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından ısözM soru önergesi 

(6/106) (1) * • 
41. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 

yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

49. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
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50. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Türk Kadınını ^Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

52. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarianmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 



63. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak tli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola-
* ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 
85. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar

kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

86. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, mâç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor- Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

88. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Bge Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

89. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis* 
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına Miskin Başbakandan sözlü soru önergt/sj 
(6/250) (1) 
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90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırıtoası amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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

93. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

113. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına İlişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 



— 13 — . 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı Üi Eldiıvan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

Iİ5. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

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

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

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

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

121. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yûreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılrnayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

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

125. — Hatay Milletvekili öner Miski'nih, üniversite öğrencileri için, çıkanla-
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) ' 
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126. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkim Devlet Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/160) 

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

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

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

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

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

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

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

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

135. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dunliu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

137. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 



• — 1 5 — 

138. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

154; — İzmir Milletvekili Fuat Kıieı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişikin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

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

156. — İzmir Milletvekili Fuat Kıieı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişikin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

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

158. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

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

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

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

162. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişikin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/2J0) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

189. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 
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190. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçüer'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şebiı Stadyumunun ne zaman çimlendinileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/275) 

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

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

217. — penizli Milletvekili Adnan Keskindin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztür Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/343) (1) 
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218! — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



— 23 — 

243. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

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

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

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

. 249. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü, hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

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

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

254. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
ili Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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255. — Kocaeli Milletvekili' Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

273. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 

1 Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 
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305. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı, iddialara ilişkiü 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

307. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve İ988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

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

309. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname g4re-
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamiıanmaJdan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

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

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

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

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

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

316. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur. 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda, görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

317. — Mardin Milletvekili , Mehmot Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432J (1) 

318. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talknatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kaıdını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4?3) (1) 
-«sac***--

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

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

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

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

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

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

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

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

327. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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328. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

339 — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözJü soru önergesi 
(6/452) (1) 
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340. — Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

349. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi1 (6/438) 

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

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

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

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

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

356. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

357. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri BaJkanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 375. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

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

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

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

38,0. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kesikin'm, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

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

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

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

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

387. — Niğde M illet vekil i Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) . f ? ^ 

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

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

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

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

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

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

395. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersıin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çellik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

397,- — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgeslînde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

399. — EsUdişöhir Milletvekili Zeki Ünal'ın* amatör spor kulüplerine de yardım ya-
püip yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

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

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

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

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

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

407. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataüay'ın, Siirt İM Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) ı(l) 

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

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

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

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

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

41'3. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğhı'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

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

415. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11,1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın pplsçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) <1) 

41'6, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak ilçe merkezimde bazı. vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

41<8. — istanbul Milletvekili Mustafa Sari'güTün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

430. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiğli iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) 0 ) 

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

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

434. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'ın özelleş
tirilmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

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

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanırldan sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

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

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

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

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

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

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

443. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

444. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

459i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 
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460. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

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

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

464 — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açıknayacağırta ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü s®ru önergesi 
(6/505) 

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

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

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

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

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

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

471. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 
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472. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

482. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca, Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük

seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 
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2. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

3. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir Uçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989) 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 5. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağdı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ye Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (fi) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

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

7. — Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 
7.11.1989) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

\>*<m' ••*»• 

(34 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 280) 

Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1 /623) 

T.C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 10 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/ 101 - 2310/04108 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
11.9.1989 tarihinde kararlaştırılan «Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

' , Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1 Eylül 1938 tarihinde yürüdüğe girmiş bulunan 3456 sayılı Noterlik Kanunu 
üzerinde zaman süreci içinde 4166, 4782, 5928 ve 7263 sayılı kanunlarla değişiıkik 
yapılmasına rağmen, bu Kanun, her alanda sürekli [bir şekilde ' gelişen sosyal ihti
yaçlarımıza cevap vermekten uzak kalmış, bunun üzerine konu 'bütünüyle ele alına
rak gerek noterlerin durumunun ıslahı ve gerek noterlik işlemlerinin düzenlenmesi için 
18 Ocak 19721arli'hinde 1512 sayılı. Noterlik Kanunu kabul edilmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanunu onyedıi yılı aşkın bir süreden beri uygulanmaktadır. 
Bu Kanunun kabulünden sonra noterlik hizmetlerinin bir meslek olarak yürütül
mesi, işlerin büyük ölçüde düzelmesine neden olmuş ve geçmiş yıllarla mukayese edil
meyecek düzeyde baş/an elde edilmiştir. Bununla beralber, 1512 sayılı Kanunda da bir 
takım aksaklıkların ve boşlukların bulunduğu tespit edilmiş ve hazırlanan bu tasarıy
la bu boşlukların ve aksaklıkların giderikhesline çalışılmıştır. 

Getirilen yemi düzenlemeler; noterlerin sınıflandırılmasına, noterliklere atama 
usulüne, istifa, yolu ile noterlikten ayrılanların atama isteğine, vazgeçme hakkına, ve-

\ 
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(kâlet döneminde alınacalk yıol ödeneğine, harca ve damga vergüsine tabi değeri belirli 
bir miktardan fazla olan işlemler ile (bu işlemlerden elde edilen her çeşit ücret ve no
ter hissesinin ortak cari hesaba yatırılmasına, iadesi gereken tebligat ücretlerine, no
ter aidatına, harç, vergli ve resim bedellerimin yatırılmasına, noterliklerin denetimine, 
noterlerin görevlerine son verilmesine aiıttir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 1512 sayılı Noterlik Kanununa, «Noterin sınıfı ve as
garî hizmet süresi» başlığını taşıyan 4 a maddesi eklenmektedir. 

' '. 
Noterlik Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca noterlikler, dört yılda bir Adalet 

Bakanlığı tarafından sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar noterin sınıfına dair 
Kanunda ayrı bir düzenleme olmadığından, özellikle atamalarla ilgili hükümlerin uy
gulanmasında noterin, sınıfına, kıdemine, terfüne zorunlu olarak etki yapmakta bu 
da bazı haksızlıklara ve Kanunun getirdiği atama ilkelerine aykırı sonuçların doğma-
sına neden olabilmektedir. 

Şöyle ki; Kanunun 'atamaları düzenleyen 24-27 ne i maddeleri hükümlerine göre, 
bir noter atandığı üçüncü sınıf bir noterlikte göreve başladıktan ancak dört sene son
ra iklinci sınıf bir noterliğe atanabilmekte, keza 'ikinci sınıf noterliğe atanıp göreve 
başladıktan ancak dört sene sonra da birinci sınıf bir noterliğe atanabilmektedir.. Bu 
zorunluk, Noterlik Kanununun birinci ve ikinci sınıf noterliklere terfian atamayla 
ilgili 27 nci (maddesinde yer alan, ...... bulunduğu noterlikte dört yıllık hizmet süresini 
doldurmamış bulunan noterlerin atanma isteği nazara alınmaz» hükmünden kaynak
lanmaktadır. Bütün bunlardan çıkan sonuç, üçüncü sınıf bir noterlikte mesleğe başla
yan noterin, birinci sınıf noterliğe gelebilmesi için en az (3 üncü sınıfta 4 yıl + 2 nci 
sınıfta 4 yıl) 8 yıl hizmet vermiş olması gerekti iğidir. Noterliklerin sınıfının hiç değiş
memesi halinde bu sonucun aksamadan yürümesi mümkün ise de; Noterlik Kanu
nunun 4 üncü maddesi uyarınca noterliklerin sınıflarında her dört yılda bir yapılan 
değişiklikler nedeniyle, bir noterin bulunduğu üçüncü sınıf noterliğin, göreve başla
masından hemen sonra ikindi sınıfa yüksellti'lmesi halinde ikinci sınıf noter sıfatını 
kazanacağından bu noterlikte dört yıllık hizmet süresini tamamladığında meslekî kı
demi henüz dört yıl iken birindi sınıf bir noterliğe atanabilecektir. Aynı Sarihlerde 
mesleğe giren, hatta daha da kıdemli olan ve ancak bulunduğu noterliğin iş ve gellir 
yoğunluğunun daha az olmasından dolayı, ikinci sınıfa yükseltilmediği için üçüncü 
sınıf kalan diğer bir noter ise, dört yılını tamamladığında ancak »ikinci sınıf bir no
terliğe atanabülecelktirL Böylece aynı durumdaki iki noterden birisi sınıflandırma sis
temi yüzünden/terfide emsalinden (4) yıl ve bir sınıf ileri gidebilecektir. 

Diğer taraftan, Noterlik Kanununun 27 nci maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre, 
adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kâğıdında yukarı sınıfa atan
maya yeteneği bulunmadığı belirtlilen noterlerin atanma talebinin nazara alınmaması 
gerekmektedir. 

Noterlik Kanuriunun yürürlükteki hükümlerine göre noterliğin sınıfındaki değiş
me o noterliği ypneten noteri de aynı şekilde etkilediğinden, adalet müfettişi tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi t (S. Sayısı : 280)' 
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yukarı sınıftaki bir noterliğe ehil olmadığı belirtilen bir noterin bulunduğu noterliğin 
sınıfının yükseltilmesi halinde, noterin sınıfı da yükselebilmekte ve böylelikle adalet 
müfettişinin noter hakkında verdiği olumsuz sicil etkisiz kilınabilmektedir. 

Örneğin; üçüncü sınıf (A) noterliğinde dört yıllık asgarî hizmet süresinin sonun
da, sicilinin olumsuz olması nedeniyle ikinci sınıf (B) noterliğine terfian atanamayan 
hir noter, diyelimki bir ay sonra yapılan sınıflandırmada bulunduğu (A) noterliği ikincti 
sınıfa yükseltilmiş ilse, ikinci sınıf bir noter olarak aynı sınıf (B) noterliğine naklen 
atanabilecektir. Başka 'bir deyişle sicilli nedeniyle bir ay önce atanamadığı noterliğe, 
sicilde değişiklik olmadığı halde sınıflandırmanın etkisiyle atanabilir olacaktır. 

Açıklanan bu sakıncaların giderilebilmesii için 1512 sayılı 'Noterlik Kanununa, 
noterliklerin sınıflandırılmasıyla ilgili dördüncü maddeden sonraya eklenen 4 a mad
desiyle, noterliklerin dışında noterler de sınıflandırılmalkta ve buna göre noterler üç 
sınıfa ayrılmaktadır. Noterin, her sınıfta asgarî hizmet süresi 4 yıl olarak öngörül
mektedir. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, adalet müfettişi tara
fından yapılan son teftişte olumlu sicil alma şartına bağlı tutulmaktadır. Ayrıca no
terliklerin sınıflanıdınlmasının noterin sınıfına tesir etmemesi ilkesi getirilmekte ve 
noterin sınıfının yükseltilmesinin esasları, çeşitli durumlara göre düzenlenmektedir. 

Madde 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun atarna usulüne ilişkin 27 nci mad
desinde yapılan değişiklikle, Kanuna eklenen 4 a maddesiyle getirilen noter ile noter
liklerin sınıfının ayrılması ilkesi esas alınarak, bulunduğu noterlikte iki yıl hizmet 
süresini bitiren birinci sınıf noterin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliğe; ikinci sı
nıf noterin ikinci ve üçüncü sınıf noterliğe atanması mümkün kılınmak suretiyle ata
malarda esneklik ve, kolaylık bağlanmıştır. 

Ayrıca uygulamada, bir noterliğe atama yapılırken kıdem ve yeterlik itibariyle 
eşit durumda olan istekliler arasında tercih nedeni olarak Kanunda gösterilen esas
ların da eşitliği bozmadığı zaman zaman görüldüğünden, bu aksaklığın giderilmesi 
için maddenin ikinci fıkrasına, hukuk fakültesi mezuniyet tarihindeki öncelik şartı 
ve bunda da eşitlik hallinde ad çekme ilkesinin uygulanacağı hükme eklenmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile noterlik Kanununun noterliğin kapatılması, veya istifa 
yolu ile noterlikten ayrılanların atanma isteğine ilişkin 29 uncu maddesi bütünü ile 
değiş'tirilmliştir. 

Yeni düzenleme ile atama tasarruf unun iptali nedeniyle açıkta kalan noterlerin 
kendi sınıfından boşalacak veya ilk açılacak noterliğe bütün isteklilere tercihan atan
masının esaslarına kesinlik ve açıklık getirilmiştir. Ayrıca, 2 yıllık hizmet süresini ta
mamladıktan sonra veya tamamlamadan noterlik mesleğinden ayrılanların yeniden 
mesleğe atanmalarında esas alınacak şartlar, Kanunun 24 ve 27 nci maddelerinin 
esprisine uygun olarak yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri esas alına
rak, noterlik mesleğinden ilki defa istifa etmek suretiyle ayrılanların, bir daha noter
liğe atanamayacakları ve istifa yolu ile ayrılanların altı ay geçmeden atama talebin
de 'bulunamayacakları hususunda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280') 
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Madde 4. — Bu madde ile göreve başlama, vazgeçme ve istifa etmiş sayılmaya 
ilişkin 30 uncu maddede yapılan değişiklikle, vazgeçme ve vazgeçme hakkının sayısı 
ile ilgili mevcut hükümlere açıklık getirilmek suretiyle uygulamadaki tereddütlerin gi
derilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5 . — Bu madde ile Noterlik Kanununun, boşalan noterliklerin vekâleten 
yönetimi ile ilgili 33 üncü maddesinin (ikinci fıkrası ile son fıikrası değiştirilmiştir. 

Noterlik Kanununda noterin görevden alınmasına ilişkin açık hükümler bulun
masınla rağmen noter vdkilinin görevden alınabileceğine dair bir açıklık bulunmamakta-
dır. Yapılan değişiklikle noter vekilinin atandıktan sonra yetersiz olduğunun denetime 
yetkili olan adalet müfettişi, Cumhuriyet savcısı veya Türkiye Noterler Birliğince belir
lenmesi halinde noter vekilinin değişitirildbilmesine imkân verilmiştir. 

Ayrıca, noter vekili tarafından bizzat yapılan işlemlerden alınan yol ödeneğinin no : 

terlik geliri Olduğunun tereddüte yer vermeyecek şekilde anlaşılması sağlanmıştır. Di
ğer personelin daire dışında yapltığı işlemlerden alacağı yol ödeneği ise bu hükmün dı
şında tutulmuştun". 

Madde 6. — Altıncı maddeyle yapılan değişiklikte, mevcut 109 ve 110 uncu mad
delerdeki hususlar birleştirilmekte ve 109 uncu madde kapsamına giren noterlik işlem
lerini yapmak üzere noterliklerin bir takvim yılı için görevlendirilmesi ilkesi yerine, bir
den ziyade noterliklerin bulunduğu yerlerde görevli her noterin, söz konusu işlemler
den elde edecekleri geliri ortak hesiaiba yatırıp bölüşmeleri usulü getirilmekte ve böyle
likle, bir kısım noterlerin nöbetçli olmadığı yıllarda bazı işlemleri yapamamalarından 
doğan aksaklıklar giderilmektedir. 

Ayrıca, noterler arasında rekabet ortamı yaratmamak için#harçtan muaf olup 
sadece damga vergisine talbi olan işlemlerden elde edilen noterlik gelirlerinin de ortak 
hesaba dahil edilmesi sağlanmakta ve harç veya damga vergisine tabi değeri 250 000 
gösterge rakamının o yılki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak meb
lağı aşan noterlik işlemlerinden elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesi tutarının, no
ter odası yönetim kurulunca belirlenecek oranı alıkonulduktan sonra kalanının ortak 
hesaba yatırılması öngörülmektedir. 

•Diğer taraftan, mer'i 110 uncu maddedeki gelirlerin ortak hesaba yatırılması için 
öngörülen üç günlük süre çoğu zaman yetersiz kaldığından bu süre beş iş gününe yük
seltilmektedir. 

Bu madde ile Kanunun 109 ve 110 uncu maddelerinde yapılan değişikliğe uygun 
olarak Onuncu Kısım başlığı da değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile gelirlerin dağıtılmasına ilişkin 111 inci maddenin birin
ci fıkrası değiştirilmiş, 110 uncu maddenin 109 uncu madde ile birlikte yeniden tek bir 
madde halinde ele alınması ve harca tâbi değeri Kanunda belirtilen miktardan fazla * 
olan işlemlerin yapılmasından elde edilecek her çeşit ücret ile noter hissesi tutarının ta
mamının ortak cari hesaba! yatırılması yerine, belirli miktardan fazla olan işlemlerden 
elde edilen her çeşit ücret ye noter hissesi tutarının % 15'ine kadarının alıkonulması 
yönündeki değişikliğe uyum sağlanrnışjtır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 
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Madde 8. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinde yapılan değişik
likle noterlerin gelirlerinin para değerindeki değişmelerden mümkün olduğu kadar az 
etkilenmesini sağlamak için ücret tarifesinde gerekli görülen değişikliklerin iki yılda bir 
yerine her yıl yapılması esası getirilmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile Noterlik Kanununun kesin giderin alınmasına dair 115 
inci maddesi değiştirilmiş, makbuzların üç nüsha düzenlenmesi külfet ve masrafa ne
den olduğu için iki nüsha düzenlenımesi öngörülmüştür^ 

Madde 10. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 105 inci maddesine göre yapılan 
ticarî protesto işlemleri için, posta tebligat gideribrinin makbuz mukabilinde alına
rak yevmiye defterine işlenmesine rağmen bu işlemin çoğu kez dairede gerçekleştiril-
ımesi sonucu tebligat gideri olarak tahsil edilen paralar, noter uhdesinde kalmaktadır. 
Haksız bir biçimde sahiplenilen tebligat giderlerinin ilgilisine iadesıi amacıyla kanunun 
117 udi maddesi değiştirilmiş, ayrıca bu maddede yapılan değişiklikle ilgisine iadesi ge
reken fazla alınan üoret miktarı da memur maaş katsayısına bağlantılı bir biçimde ar
tan bir meblağ olarak belMenmi^tir. 

I 

Madde 11. — 11 inci madde ile Ndterlik Kanununun harç, vergi ve1.resim bedel
lerinin yatırılmasına dair 119 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş
tir. 

Yapılan değişiklikle maddenin bininci' fıkrasında yer alan «belediye» kelimesi, 
kontrato resmi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile kaldırıldığından metinden çı
karılmıştı^ 

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile de, melerlerin tahsil ettikleri 
vergi, resim ve harçlar için her ayın 15 inci ve sonuncu günlerini izleyen yedi iş günü 
içerisinde ilgili dairelere verecekleri beyannamelerin, ait oMuğu dönemlere ilişkin bü
tün işlemlerin müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu, uygulamada 
hiçbir yarar sağlamadığı gibi özellikle büyük noterliklerde bir donem içerisinde ya
pılan işlemlerin sayısı çok fazla olduğundan düzenlenen beyannamelerin sayfalarca sür
mesi nedeniyle ekimi teşkil eden makbuzlarla birlikte oluşan kaim evrakın vergi daire
leri, noterler ve Türkiye Noterler Biriliği için bir arşiv Sorunu doğurduğu ve ayrıca ge
reksiz külfet ve masrafa neden olduğu görülerek beyannameler sadeleştirilmiş ve mak
buz ekleme zorunluluğu kaldırılmıştır* 

Madde 12. — Onikinci madde ile Noterlik Kanununun noterliklerin teftişine dair 
122 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye ıbir fıkra eklenmiştir. 

122 nci maddenin ikinci fıkrasındaki değişiklikle teftişin Adalet Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Yönetmeliğine göre yapılacağı hükmü gelliırilmiştir. Kanuna eklenen 4/a mad
desinde noterlerin sınıfının yükseltilmesi esasları da hükme bağlandığından, bu fıkra
nın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

. Maddeye eklenen fıkra ile noterler üzerinde gözetim ve denetim görevi bulunan 
Türkiye Noterler Birliğine denetleme kurulu kurma imkânı tanınmıştır. 

Madde 13. — Bu madde ile Noterlik Kanununun 159 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ortak işlemlere 

ait gelir tutarının ortak hesaba yatırılacak kısmını, haklı ve kabul edilebilen bir engeli 
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olmaksızın süresi içinde yatırmayan noterlerin birinci defasında. 126 ncı madde
sinin (D) bendi uyarınca geçici olarak işten çıkarılmalarına dair müeyyide çok ağır ol
duğundan, bu durumlarda ilk defasında 126 ncı maddenin (B) bendi uyarınca kınama 
cezası verilmesi sağlanmıştır. Bu değişiklik sırasında suçun unsurunda da değişikliğe 
gidilmiş, sırf 109 uncu maddeye istinaden ortak hesaba süresi içerisinde paranın ya
tırılmaması, suçun işlenmesi için kâfi addedilmiştir. 

Maddede yapılan diğer değişikliklerle 109 uncu maddede yapılan değişikliğe pa
ralel olarak «görevli noter» kelimeleri çıkartılmış, ortak cari hesap numarasının No
terler Birliğine de bildirilmemesi hususu cezaya konu edilmiştir. 

,. Madde 14. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 176 ncı maddesine göre Türkiye 
Noterler Birliği Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanmaktadır. Bir
lik kongresi noter odaları genel .kurulları taraflından seçilen ikişer noter ile oda baş
kanlarından oluşmaktadır. 14 üncü madde ile kanunun 186'ncı maddesinin ikinci fık
rasının ilik cümlesi değiştirilmiş, oda genel kurulunun Nisan ayında toplanarak Birlik 
Kongresine iştirak edecek noterlerin seçimine, oda başkanlarının zamanında belirlen
mesine ve böylece kongresinin haziran ayının ilk haftası , içerisinde toplanmasına 
imkân sağlanmıştır. 

Madde 15. —: Bu madde ile Noterlik Kanununun göreve son vermeye ilişkin 196 
inci maddesi değiştiırilmişlfcir, 

Yapılan değişakilikle, fiilen uygulama imkânı bulunmayan bu maddeye işlerlik ka
zandırmak için adalet müfettişleri tarafından yapılan teftişler sonunda hakkında dü
zenlenen biribirini izleyen son iki hal kâğıdında meslekte yeterli olmadığı belirtilen no
terlerin son teftişten itibarjen en az altı ay hizmet görmesinden sonra yiaptınllacak 
üçüncü bir teftişte de adalet müfettişince meslekte yeterli olmadığının belirtilmesi ha
linde, Adalet Bakanlığınca görevine son verilmesine imkân 'verilmektedir. 

Madde 16. — Noterlik Kanununun 204 üncü maddesinde noterlerin Topluluk Si
gorta Primini ödememeleri halinde, ödeyinceye kadar işten el çek'tirilmeleri öngörülmek
te olup noter aidatını ödememelerinin bir müeyyidesi bulunmamaktadır. Bu madde
ye eklenen fıkraya göre, Türkiye' Noterler Birliğine noter aidatını yapılan tebligata ve 
verilen süreye rağmen ödemeyen noterler, Birliğin talebi üzerine aidat borçlarını öde
yinceye kadar Adalet Bakanlığınca işten el çektirilmektedir. 

Madde 17.—. Bu maddede' kaldırılan hükümler göisterillmektedir. 
2 nci madde ile noterlerin atama usulüne dair 27 nci madde değiştirilmiş, birinci 

sınıf noterliğe birinci sınıf, ikinci sınıf noterliğe ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterliğe ise 
üçüncü sınıf noterlerin atanacağı, üçüncü sınıf noterliğe atamalarda üçüncü sınıf no
terlerin noterlik belgesi sahibi ist&fclilere tercih edileceği hükme' bağlanmıştır. 

6 ncı madde ile yapılan düzenlemede iki madde birljeştirİrniş 110 uncu madde 
109 uncu madde de ele alınmıştır. 

Bu değişiklikler neticesi 28 ve 110 uncu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ayrıca, teklif üzerine atamaya dair 25 ve 26 ncı maddelerin uygulama imkânı bu

lunmadığı için bu maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde bulu
nan noterlerin sınıflarının belirlenmesindeki esaslar gösterilmektedir. Bu durumdaki 
noterlerin sınıfı, kazanimış. hakları saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yürüdüğe gir
diği tarihten önce hizmette geçirdikleri her dört yıl için bir sımf yükseltilmek suretiyle 
bel'idenecektıiır. Ancak, adalet müfettişleri tarafından yukarı sınıfa atanmaya yeteneği 
bulunmadığı yolunda hakkında olumsuz hal kâğıdı düzenlenen noterlerin, bu olumsuz 
hal kâğıtlarının düzenlendliği tarih ile önceki kanaat belirten hail kâğıtlarının düzenlen
diği tarihe kadar geçen süreleri sınıflarının belirlenmesinde nazara alınmayacaktır. 

Geçici Madde 2. — Madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde ınoterlik tarifesinde gerekli görülecek değişikliğin yapılması öngörülmektedir. 
Bu şeöcilde yapılacak tarife, Mart 1991 tarih'insdie noterlik tarifesinde yapılacak deği
şikliğe kadar geçerli olacaktır. 

Madde 18. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 19. — Bu madde yürütme maddesidür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu " 2 . 11 . 1989 
Esas No. : 1/623 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET MKOUSt BAŞKANLIĞINA 

Noterlik Klanununum Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Adalet Bakanlığı ve Türkiye. Noterler Birliği Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçil
mesi kabul edilmiş ve tasarı üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmış
tır. 

1. Tasarının 2 nci maddesi alp değiştirilen 15112 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki «ikinci» kelimesi «üçüncü» olarak düzeltilmiştir. 

2. Tasarının 3 üncü maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 29 uncu mad
desi değiştirilmektedir. 

Tasarının 2 nci madldtesi ile Noterlik Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmiş, bi
rinci sınıf, noterliğe birinci sımf noterin, ikinci sınıf noterliğe birinci ve ikindi sınıf no
terlerin, üçüncü sınıf noterliğe, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlerin atanabileceği, 
nakil yolu ile atamalarda, bir üst sınıftan olan noterin atama isteğinin diğerine tercih 
edileceği hükme bağlanmıştır. Bu değişikliğe göre bir noter kendi sınıfının altındaki 
bir noterliğe diğerlerine tercihan atanacaktır. 29 uncu madde değişikliğinde iki yıllık 
hizmet süresini doldurduktan sonra işitil a edJenierin ancak kendi sınıfından bir noter-
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lige atanmasından söz edildiği için 27 nci madde düzenlenmesine ters düşüldüğü gibi, 
iki yıllık hizmet süresini doldurmadan istifa eden noterin kendi sınıfının altındaki noter
liğe diğerlerine tercihan alınması hususu bir önceki fıkra ile çelişki yaratmaktadır. 

Bu çelişkiyi gidermek ve bulunduğu notjerlülfcte iki yılını doldumduk'tan sonra istifa 
eden noterin kendi sınıfından bir noterliğe veya tercihan fendi sınıfının 'altındaki bir 
noterliğe atanması, iki yılını doldurmadan istifa eden noterin ise kendi sınıfından başka 
istekli bulunması hallinde ancak kendi sınıfının altındaki bir noterliğe atanması hususu
na açıklık getirmek üzere maddenin ülkinci ve üçüncü 'fıkralarımda gerekli düzeml,eme 
yapılmıştır. 

3. Tasarının 4 üncü maddesi ile 1512 sayılı ıNoterlıik 'Kanununun 30 uncu madde
sinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü ve dördüncü fık
raları değiştirilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinde 1'512 sayılı Noterlik Kanununun yürürlükten kal
dırılan madde ve fıkraları sayılmıştır. Bu nedenle tasarının çerçeve 4 üncü maddesinde 
yer alan «ikinci fıkrasının sön cümlesi yürüdükten kaldırfmış ve» ibaresi tasarının 
17 nci maddesinde yer alacağı için madde metninden çıkarılmıştır. 

4. Tasarının 5 inci maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü madde
sinin ikinci fıkrası ile son fıkrası değiştirilmektedir. 

Noterin safi geliri, noterlik aıidatı ve noterliğin diğer giderleri çıktıktan sonra ka
lan gelindir. Safi gelirden giderlerin çıkartılması düşünülemeyeceğine göre son fıkra
nın redaksiyona tabi tutulmasında zaruret görülmüş, mer'i 33 üncü maddenin son fık
rasında olduğu gibi noterlik aidatının noterliğin gayrısafi gelirinden ayrı tutularak Tür
kiye Noterler Birliğine gönderilmesi husulsundalki uygulamayı sürdürtniek için, «no
terlik aidatı» fıkra metnine dahil edilmiştir. 

5. Tasarının 6 nci maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 10 uncu KıSım başlığı 
ve 109 uncu maddesi başlığı ile birlikte değişitirilknetkedir. 

109 uncu madde noterler arasında rekabeti önlemek amacına matuftur. 250 000 
rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ, bu amacı ber
taraf edici niteliktedir. Bu nedenle-109 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki «250 000» 
rakamı «50 000»e indirilmek suretiyle noterler arasında taksim edilecek gelirin çoğal 
tilması ve rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır. 

6. Tasarının 7 nci maddesi ile değiştirilen 15.112 sayılı Noterlik Kanununun 111 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «noterler» kelimesi «noterlere» şeklinde 
düzeltilmiştir. 

7. Tasarının 13 üncü maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 159 uncu mad
desinin I ve II numaralı fıkraları değişjtMlmektedir. 

159 uncu maddienin II numaralı fıkrasının (a) bendi ile 109 uncu maddedeki fiil
lerden sadece ortak cari hesabın açılması ve hesap numarasının Türkiye Noterler Bir
liğine Mdirifaesine dair görevin yenine getirilmemesi cezalamdırılimıştm 109 uncu mad
dede noter odası yönetim kuruluna bu hususların dışında birtakım görevler verilmiştir. 
Bu görevlerin yerine getirilmemesi 109 uncu maddeyi işlemez halle sokacaktır. 109 
uncu madde ile ndter odası yönetim kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla söz konusu bent yeniden düzenlenmiştir. 
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8. Tasarının 17 ncî maddesinde 15(12 sayılı Noterlik Kanununun yürürlükten kal
dırılanı madde ve fıkraları sayılmıştır. 

Bu nedenle tasarının çerçeve 4 üncü maddesinde yer alan «30 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının son cürnlesıi yürürlükten kaldırılmıştır» ibaresi bu madde kapsamına 
dahil edilmiştir. 

9. Tasarının geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri Mer'i Kanundaki geçici madde nu
maraları ıgöz önüne alınarak geçici madde 21 ve geçici madde 22 olarak düzeltilmiştir. 

10. Tasarının diğer maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Mehmet Pürdeleoğlu 

Hatay 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Abdülkadir Albayrak 

İstanbul 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 280) 



— 10 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa 4 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 4 a maddesi eklenmiştir. 

«Noterin sınıfı ve asgarî hizmet süresi 
MADDE 4.' a — Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe ata

narak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. 
Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgarî hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin so

nunda noterin sınıfının yükselebilmesi, adalet müfettişi tarafından hakkında düzenle
nen son hal kâğıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. 

Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez. 
Sınıfı yükseltilen bir noterlikte hizmet gören noter, sınıflandırmadan önceki sınıf

taki hizmet süresini doldurmamış ise, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren; bu tarihten 
önce adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kâğıdında yukarı sınıfa 
yükselmeye yeteneği olmadığının belirtilmiş olması halinde de olumlu kanaat belirten 
sonraki ilk hal kâğıdının düzenlendiği tarihten itibaren, bir üst sınıf hizmeti aynı no
terlikte yapmaya başlar». 

MADpE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm 
başlığı «Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atanma» olarak ve 27 nci maddesi 
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Birinci sınıf noterliğe birinci sınıf, ikinci sınıf noterliğe birinci veya 
ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterliğe birinpi, ikinci veya üçüncü sınıf noterler arasından, 
22 nci maddeye göre yapılan ilanları izleyen bir ay içinde başvuran isteklilerden birisi, 
Adalet Bakanı tarafından atanır. Noterlik belgesi sahiplerinin ikinci sınıf bir noterliğe 
atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sınıf noter isteklilerin bulunmamasına bağlıdır. 
İkinci ve üçüncü sınıf noterliklere atamada bir üst sınıftan olan noterlerin atanma is
teği diğer isteklilere tercih edilir. Bulunduğu noterlikte iki yılını doldurmamış bulunan 
noterlerin atanma isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken, aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri, kıdemde eşitlik 
halinde sicillerine göre yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte olanlar
dan Almanca, Fransızca, İngilizce veya İtalyanca.dillerinden en az birini bildiğini yö
netmelikte gösterilecek şekilde belgelendirenler diğer isteklilere, bu dillerden biri ile öğ
retim yapan yabancı hukuk fakültelerinden birini bitirmiş olanlar diğerlerine, hukuk 
doktoru olanlar hepsine tercih edilir. Buna göre de şartlar eşit olursa hukuk fakültesi 
mezuniyet tarihindeki önceliğe bakılır. Hukuk fakültesi mezuniyet tarihi da aynı ise 
atanacak olan ad çekilerek belirlenir». 

MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. * 

«Madde 29. — Boşalan veya yeniden açılan bir noterliğe yapılan >atama tasarru
funun yargı organı tarafından iptali halinde açıkta kalan noter, atanmadan önceki no-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Noterlik Kanununun'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun üçüncü kısım üçüncü bölüm 
başlığı «Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atanma» olarak ve 27 nici! maddesi 
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Birinci sınıf noterliğe bininci sınıf, ikmoi sınıf noterliğe birincil 
veya ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterliğe birinci, ikinci veya üçüncü sınıf noterler ara
sından, 22 nci maddeye göre yapılan umanları izleyen bir ay içinde başvuran istekliler
den birisi, Adalet Bakanı tarafından atanır. Noterlik belgesi sahiplerinin üçüncü sınıf 
bir noterliğe atanabilmesi, üçüncü veya daha üst sınıf noter isteklilerin bulunmaması
na bağlıdır. İkinci ve üçüncü sınıf noterliklere atamada bir üst sınıftan olan noter
lerin atama isteği diğer isteklilere" tercih edilir. Bulunduğu noterlikte iki yılını dol
durmamış bulunan noterlerin atanma isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken, aynı sımalftan noterlerin meslekteki kıdemleri, kıdemde eşitlik 
halinde sicillerine göre yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte olan
lardan Almanca, Fransızca, İngilizce veya İtalyanca dillerinden en a? birini1 bıidiğinıi 
yönetmelikte gösterilecek şekilde belgelendirenler diğer isteklilere'* bu dillerden biri ile 
öğretim yapan yabancı hukuk fakültelerinden birini bitirmiş olanlar diğerlerine, hu'kulk 
doktoru olanlar hepsine tercih edilir. Bun'a göre de şartlar eşit olursa hukuk fakültesi 
mezuniyet tarihindeki öncelüğe bakılır. Hulkuık fakültesi mezuniyet tarihi de aynı ise 
atanacak olan ad çekilerek belirlenir.» 

MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 29. — Boşalan veya yeniden açılan bir noterliğe yapılan atama tasar
rufunun yargı organı tarafından iptali hailinde açıkta kalan noter, atanmadan önceki 
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terlik görevine döner; önceki noterliğe başkası atanmış ise, kendi sınıfından boşalacak 
veya yeni açılacak ilk noterliğe diğer bütün isteklilere tercihan atanır. Bu suretle ata
nanların önceki noterlikte geçen hizmet süresi, yeni atandığı noterlikte geçmiş sayılır. 

Bulunduğu noterlikte iki yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra istifa yolu ile 
meslekten ayrılan bir noter, ilan üzerine 'başvurması halinde ve noter olma yeterliğini 
kaybetmediğini de belgelendirmesi şartı ile, ancak ayrıldığı tarihteki kendi sınıfından 
bir noterliğe 27 nci maddede belirtilen esas ve sıra çerçevesinde atanır» 

Bulunduğu noterlikte iki yıllık hizmet süresini doldurmadan istifa yolu ile mes
lekten ayrılan bir noterin ayrıldığı tarihteki kendi sınıfından 'bir noterliğe atanabilmesi, 
noter olma yeterliğini kaybetmediğini belgelendirmekle birlikte 24 ve 27 nci maddeler
de belirtilen başka isteklinin bulunmamasına bağlıdır. Ancak, müstafi noterin kendi 
sınıfının altındaki sınıftan bir noterliğe atanmak istemesi halinde, o noterliğe diğer is
teklilere tercihen atanır, Her iki durumdaki isteklilerin birden çok olması halinde, 27 
nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca tercih yapılır. 

istifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ayrıldığı tarihten itibaren altı ay geç
medikçe atanma talebinde bulunamaz. 

İkinci defa istifa yolu ile meslekten ayrılanlar, bir daha noterliğe atanamazlar. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden yararlanamazlar; bu kimseler, isti
fa, yoluyla noterlikten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki nitelik ve yeterliklere sahip 
olmadıkça yeniden noterliğe atanamazlar». 

MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkra
sının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir noterliğe atanan kişi, atama veya nakil kararının kendisine tebliğinden önce 
Bakanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına vereceği 'bir dilekçe ile isteminden vazgeçtiğini 
bildirebilir. Bu şekilde üç defa vazgeçenlerin daha sonraki atanma istekleri nazara 
alınmaz. Bunlar noterlik 'belgesi sahibi ise belgeleri iptal edilir. Atanma kararının teb
liğinden Önceki vazgeçmelerde yeniden ilan yapılmaksızın mevcut isteklilerden biri, 24, 
27 ve 29 uncu maddelerdeki esaslara göre o noterliğe atanır. 

Meslekte bulunanalar için yeni noterlikte işe başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin 
devir ve teslim işleminin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar». 

MADDE 5. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Noterlikte bu işi görecek kâtip 'bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının 
bildirmesi üzerine, adalet komisyonu tarafından atanacak yeterli 'bir adalet memuruna 
bu iş gördürülür. İşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi ha
linde vekil her zaman değiştirilebilir». 
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noterlik görevine döner; önceki noterliğe başkası atanmış ise, kendi sınıfından boşala
cak veya yeni açılacak ilk noterliğe diğer bütün isıtekffiere teroilhan atanır. Bu suretle 
atananların önceki noterlikte geçen hizmet süresi, yeni atandığı noterlikte geçmiş sa
yılır. 

Bulunduğu noterlikte 'iki yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra istifa yolu ile 
meslekten ayrılanı bir moter, ilan üzerine başvurması halinde ve noter olma yeterliğini 
kaybetmediğini de belgelendirmesi şartı ite, ayrıldığı tarihteki kend; Sınıfından1 veya 
alt sınıftan bir noterliğe 27 nci maddede belirtilen esas ve sıra çerçevesinde atanır. 

iBuhınduğu noterlikte iki yıllık hizmet süresini doldurmadan istifa yolu ile mes
lekten ayrılan bir noterin ayrıldığı tarihteki kendi sınıfından bir noterliğe atanabil
mesi, noter olm'a yeteıfğitıli kaybetimediğıini belgelendirmekle birlikte 24 ve 27 nci 
maddelerde belirtilen başka isteklinin bulunmamasına bağlıdır. Ancak, müstafi noter, 
istediği takdirde kendi sınıfınım altındaki sınıftan bir noterliğe 27 nci maddenin birinci 
fıkrasındaki esaslar çerçevesinde atanır. Her iki durumda isteklilerin birden çok ol
ması halinde, 27 nci maddenin ikffinci fıkrası hükmü uyarınca tercih yapılır. 

İstifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ayrıldığı tarihten itibaren altı ay geç
medikçe atanma talebimde bulunamaz. 

tkinci defa istifa yolu ile meslekten ayrılanlar, bir daha noterliğe atanamazlar. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden yararlanamazılar; bu kimseler, is
tifa yoluyla noterlikten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki nitelik ve yeterliklere sahip 
olmadıkça yenliden noterliğe atanamazlar.» 

MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir noteriğe atanan kişi, atama veya nakül kararının kendisine tebliğinden önce 
Bakanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına vereceği bir dilekçe ile isteminden vazgeçtiğini 
bildirebilir. Bu sekide üç defa vazgeçenlerdin daha sonraki atanma istekleri nazara 
alınmaz. Bunlar noterlik belgesi sahibi ise belgeleri iptal edilir. Atanma kararının teb
liğinden önceki vazgeçmelerde yeniden Man yapılmaksızın mevcut isteklilerden biri, 
24, 27 ve 29 uncu maddelerdeki esaslara göre o noterliğe atanır. 

Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin 
devir ve teslim işleminin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar.» 

MADDE 5. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının 
bildirmesi üzerine, adalet komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adalet memuruna 
bu iş gördürülür, işin yürütütoıesliınde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi 
halinde vekil her zaman değiştirebilir.» 
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«Vekilin daire dışında bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği dahil no
terliğin aylık safi gelirinden, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan son
ra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç müteakip ayın onbeşine 
kadar vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir». 

MADDE 6. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun Onuncu Kısım başlığı ve 109 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Gelirleri Dağıtılacak Olan İşlemler 

«Noterlikler ortak cari hesabı 
«Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik 

bulunması veya 'bir ilin belediye sınırları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı 
çevresinin yer alması halinde bu yerlerde her yıl, harç veya damga vergisine tabi değe
ri, 250 000 gösterge rakamının o yılın Bütçe Kanununda gösterilen memur maaş kat
sayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak meblağdan fazla olan noterlik işlemlerinin ya
pılmasından elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesi tutarının !% 15'ini aşmamak 
üzere Noter Odası Yönetim Kurulunca tespit edilecek oranı alıkonulduktan sonra ka
lanı işlemi yapan noterlikçe, millî bir 'bankada açtırılan (Noterlikler ortak cari hesabı) 
na en geç işlemin yapıldığı günü takibeden (5) iş günü içinde yatırılır. Noterlikler or
tak cari hesabı, takvim yılı başından önce o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda 
yönetim kurulunca açtırılır ve durum Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. 

Noterler, yukarıdaki fıkrada gösterilen noterlik işlemlerini, kanunî bir sebep ol
maksızın yapmaktan hiçbir surette kaçınamazlar». 

MADDE 7. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 111 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«109 uncu madde uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda 
bir o yerdeki ilgili noterler veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter Vekili varsa 
vekile," eşit miktarda ödenir. Ödemenin şekli oda genel kurulunun yıllık olağan toplan
tısında tespit edilir». 

MADDE 8. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tarifede gerekli görülecek değişiklikler her yıl Mart ayında yapılır. Yeni tarife 
yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır». 

MADDE 9. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 115. —Kesin giderin dökümü, işleme ait kâğıtların dairede kalan aslı ve 
Örnekleri ile ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen örnek
lerden birine yazılır ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 'bastırılacak seri numaralı özel 
makbuzdan iki nüsha düzenlenir. Gider dökümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gös
terilir. 
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«Vekün daire dışımda bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği dahil no
terliğin, aylık gayri safi gelirinden, noterlik aidatı vekilin ücreti ve noterliğin diğer 
giderleri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç 
müteakip ayın onbeşine kadar vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir.» 

MADDE 6. — 1512 sayılı Noterlik Kanununu'n onuncu kısım başlığı ve 109 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Gelirleri Dağıtılacak Olan İşlemler 

«Noterlikler ortak cari hesabı 
Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çök noterlik 

bulunması veya bir ilin bel'ediıye sınırları- içinde birden çok asiliye mahkemesi yargı 
çevresinin yer alması halinde bu yerlerde her yıl, harç veya damga vergisine tabi de
ğeri, 50 000 gösterge rakamının o yılın bütçe kanununda gösterilen rmemur maaş kaıt-

•v sayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak meblağdan fazla olan noterlik işlemlerinin 
yapümasından elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesi tutarının % 15'ini aşmamak 
üzere Noter Odası Yönetim Kurulunca tespit edilecek oranı alıkonulduktan sonra kala
nı işlemi yapan noterlikçe, millî bir bankada açtırılan (Noterlikler ortak cari hesabı) na 
en geç işlemin yapıildığı günü takibeden (5) iş günü içinde yatırılır. Noterlikler ortak 
cari hesabı, takvim yılı başından önce o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda 
yönetim kurulunca, açtırılır ve durum Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. 

Noterler, yukarıdaki fıkrada gösterilen noterlik işlemlerini, kanunî bir sebep ol
maksızın yapmaktan hiçbir surette kaçımamazlar.» 

MADDE 7. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 111 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştiriilrniışt'ir. 

«109 uncu madde uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda 
bir o yerdeki ilgili noterlere veya bu Kaanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa 
vekile, eşit miktarda ödenir. Ödemenin şekli' oda genel kurulunun yjJllık olağan top
lantısında tespit edilir.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Makbuzun birinci nüshası masrafı ödeyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası dairede 
saklanır». 

MADDE 10. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 117 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaşi şekilde değiştirilmiştir. 

«Noterler tarafından fazla ücret alındığı veya sarfına gerek kalmayan tebligat üc-
ıefi bulunduğu harçlara ait zamanaşımı süresi içinde anlaşılırsa, beher şahıstan fazla 
alınan kırk gösterge rakamının ücretin alındığı yılın Bütçe Kanununda gösterilen me
mur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı aşan ücretler Adalet Ba
kanlığı tarafından ilgilisine iade ettirilir ve Bakanlık, ödeme için notere yapılacak teb
ligattan Birliğe bilgi verir. Masrafı noter tarafından verilmek suretiyle yapılan tebliga
ta rağmen ilgilisi bir ay içinde parasını almaz veya fazla alınmış olan ücretten beher 
şahsa düşen kısmı yukarıda gösterilen miktar kadar veya daha az olursa, Türkiye No
terler Birliğine gönderilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu husustaki kararını 
İcra ve iflas Kanununun ilamların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine ge
tirtir». 

MADDE 11. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesinin birinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Noterler 118 inci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşağıda 
yazılı süre içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde 
yatırmakla yükümlüdürler». 

«'Beyannamelerin, ait oldukları döneme ilişkin vergi, resim ve harç tahsilatının 
ayrı ayrı toplamları ile bu dönemde yapılan işlemlerin birinci ve sonuncusunun yev
miye numarası da yazılmak suretiyle toplam sayısını gösterecek şekilde ve üç nüsha 
olarak düzenlenmesi zorunludur». 

MADDE 12. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Teftiş, Adalet Ba
kanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde gösterilen usul ve esaslara göre yapılır.» 

«Türkiye Noterler Birliği, gözetim ve denetim görevini, yetkili kılacağı birlik ve 
Noter Odalarının yönetim kurulu başkan veya üyeleri veya kuracağı denetleme kurulu 
marifetiyle yerine getirir.» 

MADDE 13. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 159 uncu maddesinin I ve II 
numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I. — 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ortak işlemlere ait gel T tuta
rının ortak hesaba yatırılacak 'kısmını süresi içinde yatırmayan noterler, birinci defa
sında 126 nci maddenin (B) bendi gereğince cezalandırılır ve cezalandırıknallam?a ko
nu olan işlemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi tutarının tamamı «alınarak ban
kadaki noterlikler ortak cari hesabına yatırılır. 
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MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 159 uncu maddesinin I ve II 
numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I. — 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ortak işlemlere ait gelir tuta
rının ortak hesaba yatırılacak kısmını süresi içinde yatırmayan noterler, birinci defa
sında 126 ncı maddenin (B) bendi gereğince cezalandırılır ve cezalandırılmalarına konu 
olan işlemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi tutarınm tamamı alınarak banka
daki Noterlikler ortak cari hesabına yatırılır. 
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II. — a) 109 uncu madde gereğince noterlikler ortak cari hesabının açtırılması 
ve hesap numarasının Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğine bildirilmesine 
ilişkin görevlerinde 'kusurları görülen Noter Odası yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
hakkında, fiillerinin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci madde
leri uygulanır. 

b) 109 uncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noter, (I) numaralı fıkra 
gereğince cezalandırılır.» 

MADDE 14. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 186 ncı maddesinin ikinci fık
rasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel kurul her sene Nisan ayı içinde toplanır». 

MADDE 15. — 1512 sayılı' Noterlik Kanununun 196 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 196. — Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi hariç olmak üzere, bu mad
dede yazılı yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya Adalet müfettişleri ta
rafından yapılan teftişler sonunda hakkında düzenlenen, birbirini izleyen son iki hal 
kâğıdında meslekte yeterli olmadığı belirtilmiş ve son teftişten itibaren en az altı ay 
hizmet gördükten sonra yaptırılacak üçüncü teftişte de Adalet Müfettişinin meslekte' 
yeterli olmadığı kesin kanısına varmış olması halinde Adalet Bakanlığınca görevine 
son verilir». ' 

MADDE 16. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 204 üncü maddesinin başlığı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Prim borcunu ve noter aidatını ödememenin sonucu» 

«Türkiye, Noterler Birliğine olan noter aidatı borcunu Birlikçe yapılan tebligata 
ve verilen süreye rağmen ödemeyen noterler, Birliğin talebi üzerine aidat borcunun 
tamamının faiziyle birlikte ödenmesine kadar Adalet Bakanlığınca işten el çektirilir. 
Yalnızca bu sebeplerden dolayı işten el çektirme halinde o dönemin noterlik aidatı ve 
vekilin ücreti ayrıldıktan sonra kalan safi noterlik geliri, vekil tarafından birikmiş aidat 
borcunun ödenmesinde kullanılır ve artan olursa bu miktar notere verilir». 

MADDE 17. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 25, 26, 28 ve 110 uncu mad
deleri ile 119 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde bu
lunan noterlerin sınıfı, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, hizmette geçirdikleri 
her dört yıl için bir sınıf yükseltilmek suretiyle 'belirlenir. Artan süreleri son belirle
nen sınıfında geçmiş sayılır. Ancak, Adalet müfettişleri tarafından haklarında düzenle
nen hal kâğıtlarında yukarı sınıfa atanmaya yeteneği bulunmadığı belirtilen noterlerin, 
bu olumsuz hal kâğıtlarının düzenlendiği tarih ile önceki kanaat belirten hal kâğıtla
rının düzenlendiği tarihe kadar geçen süreleri, sınıflarının 'belirlenmesinde nazara alın
maz. 
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II. — a) 109 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getir
meyen Noter Odası yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında fiillerinin derecesine 
göre Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri uygulanır. 

b) 109 uncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noter, (I) numaralı fık
ra gereğince cezalandırılır.» 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. . . , 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 25, 26, 28 ve 110 uncu madde
leri ile 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ve 119 uncu maddenin dör
düncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 21. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Geçici 21 inci madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2, — Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fı'krası ge
reği tarifede gerekli görülecek değişiklikler, Mart 1991 tarihinde yapılacak değişikliğe 
kadar geçerli olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay için
de yapılır. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

ûaştoakan 
T. Özal 

ıDevlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Baıkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
1. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Baıkanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Baıkanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
İ. $. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyi§leri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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GEÇİCİ MADDE 22. — Tasarının Geçidi 2 nci maddesi Geçici 22 nci madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. • . 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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