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gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

22. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELİA 
Deri Giyim Sanayii A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/94) 

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

24. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan ga
zeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 

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

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri-Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir mü
dür muavininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (6/109) 

————— • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, yaş sebze ve meyve ithalatı konusundaki gündem 
dış konuşmasına Devlet Bakanı Güneş Taner, 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftttoğlu'nun, Zonguldak'ta yerleşim bölgelerinde mey
dana gelen "tasman" olayına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı ibrahim 
özdemir, 

Cevap verdiler. 
1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları görüşmelerinde, bütçeler üzerinde söz almak iste

yen üyelerin, söz kayıt işlemlerine ve söz kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlere ilişkin 
Başbakanlık duyurusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gidecek olan: 
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Ba

kanı Güneş Taner'in, 
Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı İs

met özraslan'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 
Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in, (6/545), 
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Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, (6/627), 
Numaralı sözlü sorulannı geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 

verildikleri bildirildi. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/614) (S. Sayısı: 277), üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 

3512 Sayılı 1989 Malt Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının da 
(1/615) (S. Sayısı: 278), yapılan açık oylama sonucunda; 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/616) (S. Sayısı: 
284), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Daha evvel kabul edilen Danışma Kurulu kararı gereğince tasarının görüşülmesinin biti
mine kadar sürenin uzatılmasının oylaması sonucunda Genel Kurulda karar yetersayısı bulun
madığı anlaşıldığından, 

7 Aralık 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.00'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YtldtnmAva 
Kâtip Üye Katip Üye 

Ordu Çanakkale 
Ertuğnd Ozdemir Mümin Kahraman 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E, Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Burfa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

— — — — • ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın Milletvekillerinin, sa
londa bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, bir arkadaşımızın gündem dışı söz talebi vardır, onu yerine ge

tireceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'tn cevabı 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı ile ilgili konuşmak üzere, tçel Mil
letvekili Sayın tstemihan Talay; buyurun. 

M. İSTEMÎHAN TALAY (tçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde, her gün 
biraz daha derinleşen siyasal bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin aşılmasında, hepimize, somut 
ve önemli görevler düştüğü inancındayım, işte, bu düşüncelerimi açıklamak ve kamuoyundaki 
bazı gelişmeleri Yüce Meclisin bilgilerine sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının, görevini tam bir tarafsızlıkla yapması, Anaya
sanın emredici bir kuralıdır. Bu kuralın ihlaline veya bu kuralın ihlal edildiğine ilişkin somut 
bazı örneklerin ortaya çıkması, toplumda büyük huzursuzluklara yol açar. Çünkü, parlamen
ter demokratik sistemde Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, rejimin temel öğelerinden birisidir. 

Sayın Turgut özal'ın Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesiyle ilgin itirazlarımız herkes 
tarafından bilinmektedir. Üzerinde durduğumuz en önemli konu, Cumhurbaşkanlığı makamı
nın tarafsız olması idi. 9 Kasımdan bugüne kadar geçen sürede, Sayın özal, uygulamaları, tu
tum ve davranışlarıyla bu endişemizin ne kadar haklı ve doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Sayın Turgut özal, Sayın Başbakanın atanmasından başlayarak, Hükümetin kurulması 
ve Anavatan Partisi Genel Başkanının seçilmesi konularında bir parti başkanı gibi hareket et
miş ve açıkça, Anayasaya aykırı davranışlarda bulunmuştur. 

Sayın Turgut özal, Hükümetin doğrudan görev alanı içine giren konularda demeçler ve 
direktifler vermektedir. 
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Başkan Bush, Sayın Başbakanı değil, Sayın özal'ı telefonla aramaktadır. Amerikan ve 
Sovyet Büyükelçileri, Malta Zirvesi öncesinde Sayın Başbakanla ilişki kurmak yerine, Sayın 
Turgut özal'la görüşmeyi tercih etmektedirler. 

Sayın Turgut özal, Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı makamında çalışmak yerine, tahrik eder
cesine ve ısrarla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmayı yeğlemektedir. Bu durum karşı
sında, "Madem, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmayı bu kadar çok seviyorlardı, neden 
Cumhurbaşkanı oldular?" diye kamuoyu gerçekten merak etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek söylemeliyim ki, Sayın özal'in Cumhurbaşkanlığı maka
mına gelişinin üzerinden daha bir ay geçmeden, "Sayın Kenan Evren daha iyiydi" görüşü ka
muoyunda yaygınlaşmaya başlamış bulunmaktadır. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — O sizin görüşünüz. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Bizim görüşümüzün ne olduğunu herkes bilir. 
Bir darbe sonucu Cumhurbaşkanlığına gelen bir kişi için, bugün, bu yargılara ulaşılması, 

hem parlamenter demokrasimiz açısından, hem de Sayın özal açısından kaygı verici ve düşün
dürücü olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, olayları değerlendirmemiz, kesinlikle, bir kişisel hırs veya düşmanlı
ğa dayanmamaktadır. Burada daha da önemlisi, Parlamentoyu işlevsiz hale getirerek, Hükü
meti uzaktan kumandalı bir görünüme sokarak, "Ben, her istediğimi yaparım" şeklinde ka
muoyuna mesajlar vererek, Sayın Turgut özal, bindiği dalı kesmektedir. Bu gidişin parlamen
ter demokrasiyle ilgisi yoktur. Bunun, başkanlık sistemine de benzetilmesi yanlıştır. Bu gidiş, 
bir dikta ve tek adam hâkimiyetine yöneliştir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O, mazide kaldı, mazide... 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) — Eğer kamuoyu, Meclisi etkisiz, Hükümeti de yet

kisiz görmeye devam ederse, çözümü Parlamento dışında ve sokakta arayanlar güçlenecektir. 
Biz, demokrasiye inanan güçler olarak bu gelişmeye kesinlikle karşıyız. Biz, bu Parlamen

toyu ve bu Hükümeti, Sayın özal'in değil, milletin Parlamentosu ve Hükümeti olarak görmek 
istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Parlamento dışı güçleri engellemenin tek yolu; bu güçte ve bu inançta 
birleşmektir. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Meclisin Cumhurbaşkanı
nın gölgesi altında kalmasını engelleyecek tutumu derhal ortaya koyması gerekmektedir. Hü
kümet üyelerinin ve Sayın Başbakanın, yetki ve sorumluluklarına titizlikle ve kıskançlıkla sa
hip çıkmaları, artık zorunlu hale gelmiştir. 

Yüce Meclisin, her etkinin bir başka tepkiyi yaratacağının bilincinde olduğuna ve bu teh
likeli gidişe "dur" diyeceğine yürekten inanıyorum. Sayın özal'ın tarafsızlık çizgisine çekil
mesi amacıyla, yetkililerin gerekli girişimleri yapma zamanı, artık gelmiş, hatta geçmektedir. 
Durumun ciddiyetini Yüce Meclise arz eder, değerli heyetinize saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kâmran tnan; buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İçel 
Milletvekili Sayın tstemihan Talay'ın, bugün gündem dışı söz aldığını duyduğumda sevinmiş
tim. Çünkü, kendileri, milletlerarası gelişmeleri takip eden, Avrupa Konseyi içerisinde değerli 
çalışmalarını gördüğümüz bir arkadaşımızdır. 
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Bekliyordum ki, kendileri bugün bu kürsüye geldiklerinde, Doğu Avrupa'daki ve dünya
daki gelişmeler, Malta zirvesi, onu takip eden... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Millet, sizin gitmenizi bekliyor Sayın tnan. 
BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — 4 Aralık tarihli NATO zirvesi ve onun 

arkasındaki gelişmeler hakkında Yüce Meclise bilgi verecekler ve biz de kendilerini dinlemek
ten müstefit olacak ve zevk alacaktık... 

YAŞARTILMAZ (Ankara) — Bilgiyi Hükümet verecek... 
BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Fakat, üzülerek gördüm ki, sanki, 

dünyada ve Türkiye'de başka hiçbir mevzu yokmuş gibi, bu kere, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
nerede oturduğu ve çalıştığı meselesi gündeme geldi ve gündeme geliş anı da biraz talihsizlik
tir; çünkü, bizzat kendilerinin mensup olduğu, Anamuhalefet Partisinin Sayın Liderinin saygı 
ve memnuniyetle karşıladığımız dünkü manşetlerdeki beyanlarıyla tezat halindedir. Dün, bir, 
hakikatleri kabul, etme, diyalog havası, bugün ise başka bir hava... 

Sayın Talay çok gençtir; kendilerine bir noktayı hatırlatayım. Kendilerinin devamı olduğu 
siyasî partinin ilk zamanlarda planını yaptığı bu Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının şimdi 
önünde bulunan iki blokun yerine, birisi Başbakanlık, diğeri Cumhurbaşkanlığı olarak iki bü
yük bina düşünülmüştü; ancak, planın aynen tatbikinde binanın caddeye kadar inerek bugün
kü içişleri Bakanlığı binasının yıkılması gerekeceği düşüncesiyle küçültülmüş ve bu iki küçük 
blok haline getirilmiştir. 

Yine, Sayın Talay çok genç olmakla beraber bilir ki, 1960'ta bu Meclisi ilk defa Millî Bir
lik Komitesi girmiş, sonradan başkaları oturmuştur. Sayın Talay, yine altı seneden beri, aynı 
odada, başka bir Sayın Cumhurbaşkanının oturduğunu ve çalıştığını yaşamıştır. 

Neden ondan rahatsız olmadınız da, bugün demokratik usulle içinizden seçilmiş ve ifti
har etmeniz gereken bir parlamenter usulle gelen bir Cumhurbaşkanının yakınınızda bulun
masından rahatsız oluyorsunuz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu demok
rasiyle bağdaştırmak mümkün müdür? Altı yıldır Genel Sekreterlik bürosu aynıydı, çalışma 
odası aynıydı, başka bir pek muhterem Sayın Cumhurbaşkanı muntazaman çalışmaktaydı; haklı 
olarak, hiçbirinizden en ufak bir ses çıkmadı. Bugün millî iradeyle bu makama gelmiş ve geliş 
şekli itibariyle de.Meclise ve demokrasiye güç katan bir zatın, zaman zaman buraya gelip çalış
masının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları üzerinde ne gibi menfi etkilerini tespit bü
yüdünüz? Rahatsız olduğunuz husus nedir? Bunu lütfedin de sarih bir şekilde bize ifade buyu
run. 

Şimdi, "Meclisi etkisiz hale getirmek..." Bu, bizatihi kendi kendinize bir bühtan olur. Meclis 
sizsiniz. Hangi hareketle Meclisin etkisiz hale geldiğini söyler misiniz? Zatı âlinizin buraya çı
kıp da, bu kadar sarahatle ve demokratik bir şekilde konuşması etkisizlik midir? Hayır. Şimdi, 
gelin de biraz daha insaflı olarak bu meseleye yaklaşalım. 

Aslında, "gölgesinde çalışmak", "Meclisin, Cumhurbaşkanı gölgesinde..." Bu söz kulla
nılmaz. Demokrasiye çok inanmış genç bir sayın arkadaşımın böyle bir cümleyi Meclise layık 
ve haklı görmemesi gerekirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç kimsenin gölgesinde olmaz. 
Hiç kimsenin; ne anamuhalefetin, ne iktidarın, ne de başka bir gücün; yalnız, milletin irade
siyle hareket eden bir organdır. Bunu böylece benimsemek lazım. 
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EROL AÖAGtL (Ankara) — Polemik yapıyorsun: 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — "Parlamentoyu işlevsiz hale getir

mek..." Ee, her gün işlevimizi yapmıyor muyuz? Kanun çıkarmıyor muyuz? Oy vermiyor mu
sunuz? İstediğiniz konuları gündem dışı olarak bu kürsüye getirmiyor musunuz? Araştırmay
dı, soruşturmayıdı; yapılmıyor mu? 

Bakınız, aslında, üzülerek söyleyeyim; bizim noksan gördüğümüz işlevsizlik ve etkinsiz-
lik, biraz sizde. Gönül ister ki, daha dinamik, daha canlı, daha yapıcı, bu Meclise daha çok 
kan getirecek bir çalışmanız olsun. Bundan, çok seviniriz, size gayet açık söyleyeyim. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Kavga mı çıkaralım Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yani, bir parlâmentonun politik den

gesi çok önemlidir ve her işin, her yönüyle sadece iktidarla yürütülmesi hali... Aslında demok
rasinin rahatsız olması gereken nokta budur. Bu imkânı kullanın. Gelin de böyle yüce müesse
selere, bu şekilde ve bu vesilelerle söz atmak durumuna düşmeyin. 

Bakınız, bir seneyi aşkın bu mesele Türkiye gündeminde tutuldu; "Seçilir mi, seçilmez 
mi?" "Seçilemez" ve birçok terimler kullanıldı ki, burada tekrarından bile azap duyarım. So
nunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa uygun olarak, iradesini kullanıp seçimini yap
tı. Müessese işliyor. Ee, şimdi kapanmış bulunan bu gündem maddesini, bu şekilde, küçük bir 
pencereden, kapıdan girerek, oturma ve çalışma yeri bahanesiyle -bir de kanun teklifiniz ol
muş ki, doğrusu bunun mantığını dünyada anlamak mümkün değildir- böyle bir meseleyi aç
makta fayda yoktur. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Kapanmadı, kapanmadı... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bir noktada mutabık olmamız la

zım: Şahısları vurmak pahasına yüksek müesseseleri yaralamamak lazımdır. Şahısla, kendileri 
parti genel başkanı ve Başbakan bulunduğu süre içerisinde siyasî mücadele yapıldı; kendisi de 
kalktı, kendisini savundu, mukabilini yaptı. Kendileri, 31 Ekim tarihinden itibaren ve 9 Kasım
da andını bu kürsüden içmek suretiyle, bugün, bunun üstüne çıkmış bulunmaktadır. Bundan 
böyle, bu yüksek makamı işgal eden şahsa karşı, 56 milyon gibi, zatı filinizin de aynı şekilde 
saygı borcu vardır, insanları burada kabul etmekten rahatsız oluyorsanız, siz gittiniz de sizi 
kabul etmedi mi? Cumhuriyetin Başkanıdır; yani vatandaşlar gidecek de, cumhuriyetin kapısı 
kapalı mı tutulacak? Bunu mu istiyorsunuz?.. Mümkün değildin 

YAŞAR YILMAZ (Ankara)'— Yüzde 20'nin Cumhurbaşkanı. 
BAŞKAN — Sayın, Yaşar Yılmaz, lütfen, oturduğunuz yerden konuşmayınız. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Türkiye Cumhurbaşkanının yeri, Türk 

Devletinin her köşesidir; çünkü, Türk Devletinin başıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun 
bulunduğu yere forsun gitmesi hadisesi budur. Dünyada, 16 yıldızlı cumhurbaşkanlığı forsu
nun takip ettiği tek şahsiyet odur; her gittiği yer, Cumhurbaşkanlığı olur; bunun başka bir iza
hı yoktur. Onun için, bilhassa kendilerinin siyasî istikbaline ve dış çalışmalarına büyük ümitler 
bağladığımız ve demokrasiye bağlılığını da şahsen bildiğim bir genç arkadaşımın, mevzu yok
luğunda âdeta çırpınıyormuşçasına, böyle küçük bir pencereden bu kadar bir meseleyi dile ge
tirmesinden üzüntü duydum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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B) ÇEŞITU İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1989 Ayları Hesabı
na Aü Türkiye Büyük Millet Medisi Hesaplarım inceleme Komisyonu Raporu (5/49) (S. Sayısı: 291) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı inceleme Komisyonunun 291 sıra sayılı raporu vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Nisan 1989 başında bankada mevcut para 1 343 420 413 
Nisan-Mayıs-Haziran 1989 aylannda Ziraat Bankasının aldığı para 19 967 935 973 

Toplam 21311356 386 

Nisan-Mayıs-Haziran 1989 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 
para 18 470 083 560 

Temmuz 1989 başında bankada mevcut para 2 841 272 826 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1989 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Nisan 1989 da Ziraat Bankasındaki 1 343 420 413 liralık mevcudu ile Nisan-Mayıs-Haziran 
1989 aylarında Hazineden 19 967 935 973 TL alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
21 311 356 386 TL olduğu mevcuttan sarfolunan 18 470 083 560 TL tenzil edildikten sonra 
Temmuz 1989 başında bankadaki kasa mevcudunun 2 841 272 826 TL'dan ibaret olduğu say
manlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ' Başkanvekili 
Talât Zengin Mehmet Yaşar 

Malatya Ağrı 
Sözcü Kâtip Üye 

Muhittin Karaman Seçkin Fırat 
Gümüşhane Bolu 

Denetçi Üye 
Arif Ağaoğlu Orhan Şendağ 

Adıyaman Adana 
Üye Üye 

Tayfur Ün Mustafa Çakır 
Bilecik Giresun 

Üye Üye 
Ali Şahin H. Sabri Keskin 

Kahramanmaraş Kastamonu 
Üye Üye 

önol Sakar Gürbüz Yılmaz 
Manisa Ordu 

(1) 291 S. Saydı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Medisi Hesaplama İnceleme Komisyonu Raporu (5/50) (S. Sayısı: 292) (1) 

BAŞKAN — Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
292 sıra sayılı raporu vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Temmuz 1989 başında bankada mevcut para 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 aylarında Ziraat Bankasından 

aldığı para 

Toplam 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 aylannda Ziraat Bankasının 
harcadığı para 

Ekim 1989 başında bankada mevcut para 

2 841 272 826 

+ 31 688 823 536 

34 530 096 362 

— 32 864 186 499 

1 665 909 863 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül,1989 aylarına ait 
hesapları incelendi; ,, 

Temmuz 1989'da Ziraat Bankasındaki 2 841 272 826 TL'lık mevcudu ile Temmuz, Ağus
tos, Eylül 1989 aylannda Hazineden 31 688 823 536 TL alınarak bandaki hesaba yatırılan meblağ 
cem'an 34 530 096 362 TL olduğu mevcuttun sarfolunan 32 864 186 499 TL tenzil edildikten 
sonra Ekim 1989 başında bankadaki mevcudunun 1 665 909 863 TL'dan ibaret olduğu Say
manlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Kâtip Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 
Üye 

Orhan Şendağ 
Adana 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 
Üye 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Üye 
önol Sakar 

Manisa 

(1) 292 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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• Başkan 
Talât Zengin 

Malatya 
Sözcü 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Denetçi 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 
Üye 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — 926 Sayûı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansmm (S. Sayısı: 284) 7.12.1989 
Perşembe günkü birleşimin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü sorulara devam olunmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görü
şülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

öneri: 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının S in
ci sırasında yer alan ve Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü Birleşiminde görüşmeleri 
tamamlanamayan; 284 Sıra Sayılı, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 7.12.1989 Perşembe günkü Birleşimin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü so
rulara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Saytsı: 284) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

(1) 284 S. Sayılı Basmayazı 6.12.1989 tarihli 42 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı, maddelerine geçilmesi de kabul 

edilmişti. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

926 Sayılı Tttrk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 926 sayılı Kanununun 17 nci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 
"(g) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 3.7.197S tarihli ve 1923 sayılı Ka
nunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (0 ve (g) 
bentleri gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silah
lı Kuvvetler hizmetine alınmazlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge» Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 
"Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bent

leri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul 
edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"b) Uçuştan ayrılanlar: 

Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılırlar. An
cak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhî sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık 
sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak 
istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza-sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 2642 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30. — Subaylann normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbeler Normal Bekleme Süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
\arbay 
Albay 
Tuğgeneral/Tuğamiral 
Tümgeneral/Tümamiral 
Korgeneral/Koramiral 
Orgeneral/Oramiral 

1 Yıl 
3 Yü 
6 Yıl 
6 Yıl 
5 Yü 
3 Yü 
5 Yd 
4Yü 
3 Yü 
3 Yıl 
3 Yü 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin; (d) bendine aşağıdaki (6) numaralı 

alt bent eklenmiş ve (e) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"6. Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar." 
"(d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yazılı hal hariç olmak üzere öğrencilikle ilişkisi 

kesilenler, muvazaf subay veya astsubay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 6 ncı madde kabul edilmiş

tir. 
Yeni bir ek madde teklifi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 284 olan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
na aşağıdaki ek maddenin eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Fuat Erçetin Yaşar Yılmaz Halil Çulhaoğlu 
Edirne Ankara İzmir 

Kenan Süzer Cemal Şahin 
Tokat Çorum 

- 396 — 

file:///arbay


T.B.M.M. B : 43 7. 12 . 1989 0 : 1 

Madde 7. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 
"EK MADDE 23. — Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri 

derecenin ek göstergesini alırlar. Bunlardan, 19-02-1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunla 1 inci de
recenin 4 üncü kademesine yükselmiş.olup da dört yıl ve daha fazla süreli bir yükseköğrenim 
mezunu olanlara, yükseldikleri derece için öngörülen ek gösterge tavan rakamı uygulanır. Şu 
kadar ki bu tavan, general-amiraller için tespit olunan ek gösterge rakamlarının başlangıcını 
geçemez. Uygulama, 1-1-1984 tarihinden geçerli olarak yapılır. Hak sahiplerine geçmiş alacak
ları kanunun yayımını müteakip ödenir." 

önerilen ek maddenin gerekçesi: 
6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin (k) fıkrasında 

yer alan hüküm uyarınca; 2182 sayılı Kanundan yararlanarak, aylıklarını bir üst dereceden alan 
kamu görevlilerine, yükseldikleri derecelerin karşılığı olan ek gösterge rakamları uygulanma
makta, bu durumdaki personele sadece öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dere
celer için öngörülen ek göstergeler verilmekte idi. 

Ancak, 30-7-1989 tarih ve 20 237 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Danıştay İçtihatları 
Birleştirme Kurulunun 14-6-1989 tarih ve 1989/2 sayılı Kararında; 2182 sayılı Kanunun hüküm
lerine göre, bir üst dereceden aylık almakta olan görevlilere, bu derecenin karşılığı olan ek gös
terge rakamlarının uygulanacağı belirtilmiştir. 

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı yetkilileri, Danıştayın mezkûr kararına uya
rak, 6S7 sayılı Kanuna tabi personelden hak sahibi olanların müracaatlarına gerek olmadan, 
doğum tarihi sırasına göre intibaklarım yapıp, 1.1.1984 tarihinden geçerli alacaklarını maaş 
aldıkları bankalara göndereceklerini açıklamışlardır. 

önergemizle 926 sayılı Kanuna tabi personelin- de aynı haklardan yararlanmasına imkân 
sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha vardır. Gerekçesi ve metni daha önce okutu
lan önerge ile aynı olduğu için bu önergenin sadece teklif kısmını okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören 284 sıra sayılı 
tasarının 7*nci maddesine ek madde eklenmesine dair önergemiz aşağıda sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. -

Güneş Müftüoğlu Mehmet Gazioglu Şinast Al ün er 
Zonguldak Bursa Zonguldak 

Mehmet Korkmaz İbrahim Demir 
Kütahya Antalya 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞÎT ÜLKER (İstanbul) - ^ Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, konu bizce 

de malumdur ve üzerinde bir çalışmamız da vardır. 
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Bu bakımdan, burada yazılan gerekçeye dayanarak öyle bir maddeyi kabul etmek, başka 
mevcut bir sürü dengeleri bozacağından ve bunun, diğer dengeler hesaba katılarak yerine otur
tulması bakımından o çalışmaya ihtiyaç gösterdiği için buna şimdilik katılamıyorum, 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor. 
Bu durumda, önerge sahibine söz hakkı doğmaktadır. 
Konuşmak istiyor musunuz Sayın Şahin? 

, CEMAL ŞAHtN (Çorum) — önergemi açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; konuşmama 

başlamadan önce, hepinizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerimi şahsım adına dün açık
larken, bu konuya da ayrıca değinmiştim. Ayrıca, biraz önce Sayın Bakanımızı da dinlediğiniz 
gibi, ek madde teklifi kendiliğinden Yüce Meclisin huzuruna gelmiş değildir, Mayıs 1989 tari
hinde; yani yaklaşık yedi ay önce Sayın Bakanlığımızın da, harfi harfine uygun gördükleri bir 
gerekçeye dayalı olarak düzenlenmiş bir ek madde talebinden ibarettir. 

Bununla amacımız, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasına bağlı olarak çalı
şan subay ve astsubaylarımızın, emsalleri durumunda bulunan sivil personel durumuna geti
rilmelerinden ve devam eden mevcut bir mağduriyetin önlenmesinden ibarettir. 

Biliyorsunuz, Yüksek Dantştayımız 1989 Haziran ayında bir tevhidi içtihat kararı verdi. 
O tevhidi içtihat kararı gereğince, şu anda Emekli Sandığı, altı yıldan beri mağduriyetleri de
vam eden kişilerin, aylıklarına ilişkin farklarını, 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere adres
lerine gönderiyor; ancak, bu tevhidi içtihat kapsamına, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan 
subay ve astsubaylarımız -2182 sayılı Kanun çerçevesinde mütalaa edilmemeleri nedeniyle- alın
madıkları için bu ek madde teklifi gerekmiştir. 

Müstakil bir yasa yerine, zaten görüşülmekte olan bu yasa tasarısına, bu maddenin eklen
mesini -hukuka ve içtüzük hükümlerine aykırı olmadığına göre- yararlı görüyoruz. 

Sayın üyeler, Sayın Bakanımız, şimdi yanlış anlamadıysam, "bir çalışmaya gereksinme
miz var, hiyerarşiyi bozuyor" diyorlar. Düşünebiliyor musunuz, Mayıs ayından beri, aradan 
yedi ay geçmiş olmasına rağmen Sayın Bakanlığımız bu konuda hâlâ hazırlanamamış. Kaldı 
ki, bu yedi aylık bir olay da değildir, 1984 yılından beri devam eden bir mağduriyettir. 

özel görüşmelerimizde fikirlerimizi arz ettik, arkadaşlarla konunun çok büyük eleştirisi
ni yaptık, "Birinci dereceye gelmiş bir yarbaya, ben, neden general için öngörülen ekgösterge-
yi vereyim" deniliyor. O halde, bir yasa çıkaralım, 1 inci dereceye generallerimizden başka hiç 
kimseyi terfi ettirmeyelim; eğer gerekçesi buysa, yapılacak iş budur. Ama yasalarımız, kimle
rin 1 inci, 2 nci, 3 üncü dereceye terfi edeceklerine dair belli kurallar getiriyor ve gerek 657'ye 
tabi sivil personelimiz, gerekse 926 sayılı Yasaya tabi subay ve astsubaylarımız, zaten bu dere
celere muntazaman terfi ederek geliyorlar. 

Düşünebiliyor musunuz; aynı yüksekokulu bitirmiş, aynı eğitim sürecinden geçmiş insan
lardan sivil kökenli olanlar 1 inci dereceye geldiklerinde bulundukları derecenin ek göstergesi
ni alacaklar; ama subay ve astsubay oldukları için -sanki günahmış gibi- o dereceye gelmiş olan 
insanlar bulundukları derecenin ek göstergesini alamayacaklar. Bunun ne hukuk sisteminde, 
ne de mantık silsilesinde yeri vardır. 
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Sayın Bakanlığımızdan istirham ediyorum; gerekçe, bizim uydurduğumuz bir gerekçe de
ğildir. Bu bakanlığımızın da imzasından çıkmış, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Genelkur
may Başkanlığımıza sunulmuş bir yasa gerekçesine dayanmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizde ça
lışan personelimizin mağduriyetinin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bunun çıkarılması halinde 
büyük rahatlık ve ferahlık yaratacaktır; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, biraz önce okunan önergelere, Hükümet ve Komisyon katılmadılar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Şimdi, başka bir ek madde teklifi vardır; o önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 284 olan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına 
aşağıdaki Ek Maddenin eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Fuat Erçetin Yaşar Yılmaz Halil Çulhaoğlu 
Edirne Ankara tzmir 

Cemal Şahin Kenan Süzer 
Çorum Tokat 

MADDE 8. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE 24. — Astsubaylıktan subay olanlardan Ek VII sayılı cetvelin 2 nci derece 
son kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması yüzde dok
san ve daha yukarı olup da, son sicil notu olumlu bulunanlar Ek-VI sayılı cetveldeki 1 inci 
derecenin göstergelerine göre aylık alırlar. 

Astsubay 2 nci kıdemli başçavuşlardan 2 nci derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya 
hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve yukarı olup da, son sicil 
notu olumlu bulunanlar, 2 nci derecede aylık almaya hak kazandıkları göstergeden düşük ol
mamak kaydıyla Ek-VI sayılı cetveldeki 1 inci derecenin göstergelerine göre aylık alırlar. 

Bu personeller, yükseldikleri derecenin ek göstergesini alırlar." 
önerilen ek maddenin gerekçesi: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla yürürlük

ten kaldırılan ancak 243u sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 37 nci 
maddesiyle, yükselinebilecek derece ve kademeleri, hizmetteki verime göre bir üst dereceye yük
seltecek genel bir hüküm getirilmiştir. Bu hükme göre lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mes
lekî veya tekniköğrenimi bitirerek devlet memuru olan bir şahıs, 2 nci derece 4 üncü kademeye 
yükselmeye hak kazandığında son altı yıllık sicili 90 ve daha yukarı olmak ve son sicil notu 
olumlu bulunmak şartıyla, kadro şartı aranmaksızın 1 inci derece 1 inci kademeye yükseltile
cek ve o derecenin ek göstergesinden faydalanacaktır. 

Bilindiği üzere, astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ile astsubaylar, lise veya dengi okul
lar üstü bir yıllık meslekî ve tekniköğrenimi bitiren devlet memurları ile aynı tahsil seviyesinde 
olup, bunlara emsal teşkil etmektedirler. Bu itibarla önergemizle, aynı tahsil seviyesindeki ka
mu görevlilerinin memuriyet statüleri bakımından paralellik sağlanması amaçlanmıştır. Ast
subaylıktan subaylığa geçirilenler ile astsubaylara 6S7 sayılı Kanunun 243 sayılı Kanun HUk-
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münde Kararname ile yeniden düzenlenen 37 nci maddesinde öngörülen şartlarla 1 inci dere
ceye yükselme ve bu derecenin ek göstergesinden faydalanma imkânı sağlayacak bir düzenle
me yapmaya önerimiz fırsat verecektir. 

önerimizle kamu personelleri arasında meydana gelen eşitsizliği gidermek ve personelle
rin moral gücünü yükseltmektir. 

BAŞKAN — Madde metni ve gerekçesi aynı olan diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören 284 sıra sayılı 
tasarının 7 nci maddesine ek madde eklenmesine dair önergemiz aşağıda sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Mehmet Gazioğlu Güneş Müftüoğlu Şinasi Altıner 
Bursa Zonguldak Zonguldak 

tbrahim Demir Mehmet Korkmaz 
Antalya Kütahya 

BAŞKAN — Sayın Şahin, Sayın Müftüoğlu; aşağı yukarı bütün mahiyeti ve hedefi aynı 
olan biraz önceki önergeleriniz kabul edilmediğine göre, bu önergeleriniz de aynı gayeye matuf 
olmasına binaen, önergeyi geri çekiyor musunuz, yoksa muameleye koyayım mı? Çünkü o, ka
bul edilmemişti. Muameleye koyayım mı? 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Zabıtlara geçmesi bakımından, muameleye koyunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, önergelere katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞÎT ÜLKER (tstanbul) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (İstanbul) — Efendim, sayın heye

tin bilgileri olması için müsaadenizle arz edeyim. 
Bizim, daha önce kanun hükmünde kararname olmak üzere, yaptığımız teklif aynı konu

yu kapsar; ancak, o teklifle ilgili, Hükümette birtakım görüşler beyan edilmiştir. Bunların den
gelenmesi için bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olmuştur. O bakımdan, biz bunu geliştirip, gene 
getirip Yüce Meclise arz edeceğiz. Onun için, şimdi katılamıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan önergeye de Hükümet ve Komisyon katılmamışlar
dır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

7 nci maddeyi -ek geçici 53 üncü maddeyle- okutuyorum: 

MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 
EK GEÇÎCÎ MADDE 53. — Tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral ve orgene

ral - oramiral rütbelerine ait yıl kontenjanları, 1993 yılından itibaren (1993 dahil), üç yıllık rüt
be bekleme süresine göre belirlenir ve 54 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, 49 uncu mad
dede yazılı esaslar dahilinde uygulanır. 
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Yukarıda sayılan rütbelere ait kontenjanlarda, 1993 ve 1994 yıllarında ortaya çıkacak kon
tenjan açıkları, lüzumu kadar tümgeneral - tümamiral, korgeneral -koramiral ve orgeneral -
oramiralin görev sürelerinin, 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri hükümleri
ne göre uzatılması suretiyle kapatılır. Ancak bu fıkra hükmüne göre görev süresi uzatılanlar, 
49 uncu maddenin birinci fıkrasnın (d) ve 0) bentlerinde yazılı miktarların dışında tutulur. 

BAŞKAN — Ek geçici 53 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGlL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan ka

nun tasarısının tümü üzerinde, dün, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklarken, 
belirttiğim bir konuyu yanıtlarken Sayın Bakanın, söylediğim bazı şeyleri, kendilerinin, benim 
yerime yanlış algılatmasından dolayı Genel Kurula arz ettiği bir konuda, sizlere kendi söyle
diklerimi bir kere daha izah etmek için bu madde üzerinde söz aldım. 

Şimdi, bu madde ve tasarının ana amacı nedir? Genelkurmay Başkanlığı Makamına, yaş, 
63-64 civarında olan bir orgeneralin göreve atanarak, 4 yıl bu görevde kalması... Sayın Baka
nın burada izah ettiği şekliyle de, görevin devamlılığı ve uzun vadeli projelerin realize edilme
sinde etkinlik sağlanabilmesi için o makamda 4 yıl bir kişinin bulunmasının, 1-2 yıl bulunma
sından çok daha yararlı olduğu doğrultusunda idi. Benim izahım ise, bu yararın o makamı 
4 yıl birine ulufe olarak dağıtmak için yapıldığı tarzında idi. Benim ifadem ise, tutanaklarda 
vardır, aynen şöyle; tutanakları tekrar açtım okudum. Genelkurmay Başkanlığı makamının iki 
veya dört yıl süreyle aynı kişi tarafından işgal edilmesi beni fazla ilgilendirmiyor; bu, olsa da 
olur, olmasa da olur. Çünkü, Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı makamına gel
meden evvel, altı yıl süreyle orgenerallik yapıyor ve altı yıl süre zarfında da Askerî Şûranın 
üyesidir; zaten o projelere aşinadır. Eğer, bir uzun vadeli projenin başlatılıp bitirilmesi söz ko
nusu ise, onbeş onaltı sene dahi yetmiyor; bir uzun vadeli projenin başlayıp bitmesi (TAPÎKS) 
örneğini vermiştim; ama bu gerekçeye dayanarak, siz esasen, dört yıl görevde, aynı rütbede 
kalması gereken tümgenerallerin, korgenerallerin süresini üç yıla indiriyorsunuz. Bugünkü uy
gulamada siz, esas verimi, karargâhta ve kıtada ikişer yıl kalmaları suretiyle alıyorsunuz; yani, 
bir general iki yıl kıtada, iki yıl da karargâhta kalıyor. Şimdi, siz bunu üç yıla indirince ya 
bir yıl kıtada, iki yıl karargâhta kalacak veya bir yıl karargâhta, iki yıl kıtada kalacak... Hangi
sini bir yıl yaparsa, burada esas verim düşecektir, hatta sıfıra inecektir. Bir yıl süreyle karar
gâhta çalışan bir generalin, ister (J) Başkanlığında, ister Daire Başkanlığında bulunsun, ora
daki projelerin bırakın kapsamına girmeyi, onu etkilemesi veya ona katkıda bulunması, ismen 
dahi nüfuz etmesi mümkün değildir. Kıtada ise, -bana inanın- onun stratejik planlarını uygu
layacak zamanı dahi bulamaz; bir yıl süre içerisinde belki bir kere bile tatbikata çıkamaz. 

îşte, siz esas, iki yıl.da olsa, dört yıl da olsa, fazla fark etmeyecek bir makamı, dört yıl 
süre görevde tutabilmek için, dört yıl görevde kaldığı takdirde, daha fazla randıman vereceğine 
inandığımız tümgeneral, korgeneral, hatta ordu komutanlıkları seviyesindeki orgenerallerin bek
leme sürelerini üç yıla indiriyorsunuz. Benim dün izah etmeye çalıştığım da bu idi. Yani, birisi, 
olsa da olur olmasa da olur; iki yıl da olsa olur, üç yıl da olsa olur, dört yıl da olsa olur; ama 
öbürü olmazsa sakıncası daha büyüktür. 

Demin, Genel Kurul, S inci maddeyle, rütbelerde bekleme sürelerini kabul etti. Gerekçede 
söylendiği şekliyle, sürenin üç yıl olmasıyla, eskiden gelmekte olan rütbelerin farklı terfi süre
lerinden doğacak sıkışıklık önlenecektir. 
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Tekrar ediyorum; gerekçede yazılmayan asıl amaç, Genelkurmay Başkanlığı makamına, 
63 yaşında bir kişinin gelmesini sağlamaktır. Genelkurmay Başkanlığı makamında kalınacak 
yaş haddi 67 olunca, dört yıl süreyle görevde kalması sağlanmış olmaktadır. Bunu sağlamak 
için feda ettiğiniz ise, esas o rütbeye kadar çok emek verdiğiniz, hem devlet olarak, hem kişi 
olarak kendisinin, çok büyük süzgeçlerden de geçerek gelmiş kişilerin görevlerini tam yapama
masına neden olmak... Kazanmaya çalıştığınızla feda ettiğiniz arasındaki oranlamada, bence, 
feda ettiğiniz çok daha büyüktür. 

Bu mahzuru söylemiştim. Bunu tavzih etmek ve bu maddenin benim kanaatime göre, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin üst kademelerinde önümüzdeki dönemde yarardan ziyade, verimliliği dü
şürücü bir madde olarak gelişeceği endişesini belirtiyor, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ek geçici madde 53 üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Ek geçici madde 53'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Ek geçici madde 54'ü okutuyorum: 

EK GEÇtCt MADDE 54. — Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan 
az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kaynaklardan muvaz
zaf subay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 54 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Ek geçici madde 54'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi, ek geçici madde 53 ve Ek geçici madde 54'le beraber oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tümgeneral - tümamiral, kor

general - koramiral ve orgeneral - oramiral rütbelerinde bulunanlar, bulundukları rütbede dört 
yıllık rütbe bekleme süresine tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Eylül 1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü oylanmadan evvel oyunun rengini belli etmek isteyen?. Yok. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Efendim, tasarıda kabul edilen 1 inci 

maddeyle ilgili olarak, aşağıdaki hususların okul yönetmeliklerindeki giriş koşullarına uyma
yan haller olup olmadıklarının, zabıtlara geçmesi bakımından, Sayın Bakanımız tarafından 
açıklanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama, 1 inci madde geceli çok oldu; o hususta söylemediniz. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Ama, tümü üzerinde... 
BAŞKAN — Ama, tümü oylamaya konuyor. \ani, bunun sorusu olmaz. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Hayır, tümü üzerinde oylama yapıl

madan önce söz hakkımız vardır. 
BAŞKAN — Reyinizin rengini bildirmek için, lehinde veya aleyhinde söz hakkınız vardır. 

Onu bildirmeniz lazım. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Suallerim şunlardır: 
Bunların uygun hallerden olup olmadığının cevaplanmasını istiyorum. 
1. Namaz kılmak, 
2. Oruç tutmak, 
3. Diyanet işleri Başkanlığı ve diğer devlet kurumlarının yayınlarını bulundurmak ve 

okumak, 
4. Camiye ve mescide gitmek veya odalarında namaz kılmak, 
5. Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği kişilerin vaazlarını ve kasetlerini dinle

mek veya bulundurmak, 
6. Kişinin ailesinin mesleği ve kılık kıyafeti, Silahlı Kuvvetler mensubu çocuğu için, giriş 

koşuluna uymayan sebeplerden midir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bizim İçtüzüğümüz bu işlere müsaade etmiyor; ama arkadaş 

"Lehte-aleyhte konuşacağım" diyerekten söz aldı. Buna cevap vermek durumunda değilsiniz 
veyahut yazılı da cevap verebilirsiniz. Sonra, bunun bir usulü vardır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yasa ile alakası yok bunların. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Efendim, Atatürk ilkelerine aykırı. 
BAŞKAN — Arkadaşımız bunu bir sual halinde sorarsa... 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın arkadaşımın 

bu suallerini yazılı cevaplandırırım. 
Sanmıyorum, aslında, bunların olduğunu... 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Hayır, bunlar yasayla ilgili... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Ama... 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta

sarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Gündemin "Sözlü sorular" kısmına geçiyoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açı-
hı bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sözlü sorular" kısmının 1 inci sırasındaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle hakkında dava -açılan bir firmaya vergi 
iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi arkadaşımız daha önce de bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

2. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, kamu konutlartmn tahsis gayesine ve kira bedelle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, kamu konutlarının 
tahsis gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Moğultay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmeştir. 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988yıllarındaki taşkınlar nedeniyle 
Hatay iline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taş
kınların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Cengiz AÜtnkaya'nm cevabı (6/23) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Hırfanoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini saygı 
ile arz ederim. 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

1. 1987 yılı Mart ayı başlarında, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri arasında bulu
nan Amik Ovası sel ve taşkınlar nedeniyle tabiî afete uğramış ve bu afetten dolayı büyük zarar
lar meydana gelmiştir. Çok verimli tarım alanlarına sahip olan bu ovada bu tür afetlere karşı 
ne gibi önlemler alınmış veya hangi önlemler düşünülmüş olup, zarara uğrayan köylü ve çiftçi
mize ne gibi yardımlar yapılmıştır? 

2. Yine bu yıl ocak ayı sonlarında, Reyhanlı tlçesi Varışlı Köyü ile Antakya Merkeze bağlı 
3 köyde, Asi Nehri'nin taşması sonucu araziler su altında kalmıştır. Bu taşkın sonucu ne kadar 
zarar meydana gelmiş ve bundan böyle taşkının önlenmesi için ne gibi önlemler alınması düşü
nülmüştür? Taşkın koruma konusunda teknik çalışmalar yapılmakta mıdır? Zarara uğrayan 
vatandaşlarımıza ne gibi yardımlar öngörülmüştür? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, Hatay Milletvekili Sayın Turhan Hırfanoğlu'nun sorularını, okuyarak 
cevaplandırmaya çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
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"1987 yılı Mart ayı başlarında, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri arasında bulunan 
Amik Ovası, sel ve taşkınlar nedeniyle tabiî afete uğramış ve bu afetten dolayı büyük zararlar 
meydana gelmiştir. Çok verimli tarım alanlarına sahip olan bu ovada, bu tür afetlere karşı ne 
gibi önlemler alınmış veya hangi önlemler düşünülmüş olup, zarara uğrayan köylü ve çiftçimi
ze ne gibi yardımlar yapılmıştır? 

Yine bu yıl, ocak ayı sonlarında Reyhanlı tlçesi Varışlı Köyü ile Antakya Merkeze bağlı 
üç köyde, Asi Nehrinin taşması sonucu araziler su altında kalmıştır. 

Bu taşkın sonucu ne kadar zarar meydana gelmiş ve bundan böyle taşkının önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alınması düşünülmüştür? Taşkın koruma konusunda teknik çalışmalar yapıl
makta mıdır? 

Zarara uğrayan vatandaşlarımıza, ne gibi yardımlar öngörülmüştür?" 
Cevabımız: 1987 yılı başlarında, Hatay tline yağan yüksek frekanslı yağmurlar, Amik Ova

sında bulunan Asi, Afrin ve Karasu Irmaklarında taşkınlar meydana getirmiş ve bunun sonu
cunda, "Eski Amik Gölü aynası" olarak tabir edilen arazinin, büyük ölçüde sular altında kal
masına neden olmuştur. Bunun üzerine, konu, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünce yakın ta
kibe alınmıştır. Acil önlemler ile orta ve uzun vadeli olarak iki ana bölümden oluşan çözüm 
önerileri ışığında hazırlanan uygulama planlarına göre, hemen çalışmalara başlanmıştır. 

Bugüne kadar yapılan ve devam eden işler olarak: Acil konularda; 
Asi Irmağından kaynaklanan taşkınların önlenmesi maksadıyla, ırmağın taşkın kanalın

daki kazı işleri ile su alma yapısına ilişkin inşaat çalışmaları tamamlanarak işletmeye açılmış, 
Afrin Kanalının yaklaşık 13 600 metrelik kısmında yatak genişletme işi gerçekleştirilmiş, 
Muratpaşa Kanalı ile Karasu Kanalının tamamında temizlik ve onarım çalışmaları tamam

lanmış, 
Maden Boyu Deresi üzerindeki 1 kilometrelik kanal temizliği ve ıslah çalışmaları bitiril

miş, Kaymakam, Uzunköy, Harin kanallarıyla (eski) Afrin yatağı ve Topboğazı-Antakya ara
sındaki yan dereler temizlenmiştir. 

Orta ve uzun vadeli tedbirler olarak da, 1985 yılında tamamlanan Amik Ovasının taşkın 
zararlarından korunmasını içeren "Orta Ceyhan Menzelet Projesi Planlama Raporu" kapsa
mında; 1987 yılındaki Amik Ovası taşkınlarından sonra, bu proje içinde bulunan taşkın kısmı, 
proje dışına çıkarılarak, ayrı olarak projelendirilmiştir. Bununla ilgili olarak, Afrin Çayı men-
baında, Afrin ve Musabey Barajlarının yapımı planlanmıştır. Sabunsuyu kolu üzerindeki Mu-
sabey Barajı planlama raporu 1990 yılında, Afrin Barajı planlama raporu ise 1991 yılında ta
mamlanacaktır. Bu arada, taşkın önleme ve sulama amaçlı Reyhanlı Barajına ait planlamanın 
ön inceleme çalışmalarına başlanmıştır. 

Yine, Amik Ovası taşkınlarını azaltacak olan Küçük Asi Nehrinin derinleştirme ve geniş- -
letme projesine ilişkin işler büyük ölçüde yapılmış olup, en kısa sürede tamamlanmasına çalı
şılacaktır. 

Amik Ovası Sulama Projesinin, Orta Ceyhan Menzelet Projesi Planlama Raporu kapsa
mındaki bölümünün su kaynağını teşkil eden Menzelet Barajı inşaatı, bu proje içinde birinci 
merhale olarak halen devam etmektedir. Projenin ikinci merhalesi ise, Menzelet Barajı mansa-
bındaki Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilecek olan Kılavuzlu Barajı ile Kahramanmaraş, Sağ
lık, İslahiye, Gaziantep ve Amik Ovalarındaki toplam 178 bin hektar arazinin sulanmasını amaç
lamaktadır. 
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Kılavuzlu Barajı kati proje çalışmaları da 1990 yılında sonuçlandırılacaktır. 25 kilometre 
isale kanalının kati projesi hazırlanmış olup, sulama ve drenaj şebekesine ait projenin hazır
lanması işi ihale safhasındadır. Reyhanlı Barajının gerçekleşmesi halinde Orta Ceyhan Menze-
let Projesi Planlama Raporunun revizyonu gerekeceğinden, ihale işlemi bu revizyondan sonra 
yapılacaktır. 

Amik Ovasındaki 1988 yılı taşkınında Karasu, Afrin, Muratpaşa ve Madenboyu dereleri 
taşmamıştır. Sadece Asi nehrinin komşu ülke ile sınır teşkil eden kısmında taşkın meydana gel
miştir. Nehrin bu kısmının ıslahı ise, komşu ülkeyle birlikte bir planlama ve proje çalışmasını 
gerektirdiğinden, şimdilik işlem yapılamamaktadır. Buna bağlı olarak, diğer tedbirler tama
men alınsa dahi, sözü edilen ortak proje gerçekleştirilemediği sürece, buradaki taşkınlar tama
men önlenemeyecektir. Bu arada, Asi Nehri üzerinde Suriye ile ortaklaşa bir baraj yapımı için 
teşebbüse geçilmiştir. Bunun yanında yurt dışından getirilen yeni makine parkı sayesinde, ova
daki hafriyat ve temizlik işleri de etkili olarak yürütülmektedir. 

Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 yılında meydana gelen taşkınlar nede
niyle 8 849 çiftçi vatandaşımızın 220 466 dekar arazisinde hasar tespiti yapmıştır. 8 557 çiftçiye 
ait tarımsal ürün ile ekilişlerinin yüzde 40'ı ve üzerindeki kısmının zarar gördüğü belirlenmiş 
olup, bu belirlemelere göre hak sahibi olan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi ve ver
gi borçlarının da silinmesi için düzenlenen hasar tespit cetvelleri ilgili kuruluşlara intikal etti
rilmiş; 5254 sayılı Kanuna göre, 150 ton pamuk tohumluğu bölge çiftçilerine dağıtılmış, küçük 
ve muhtaç çiftçilere 19 milyon Türk Lirası para yardımı ile birlikte, Afet İşleri Fonundan 8 
milyon Türk Lirası çeşitli ihtiyaçlar için harcanmış, Hazineden arazi kiralayan çiftçilerin 1987 
yılı kira bedelleriyle, kira ve ecr-i misilden doğan geçmiş yıllara ait borçları ertelenmiştir. 

1988 yılında ise, Hatay Merkez, Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa ve Altınözü ilçelerindeki taş
kın ve selden yaklaşık 48 bin dekar alanın zarar görmesinden dolayı, Altınözü tlçesi dışındaki 
diğer ilçelerde, ürünleri yüzde 40 ve daha fazla zarar gören üreticilerin Ziraat Bankasına olan 
borçları ertelenmiştir. Vergi borçlarının terkini için de, ilgili vergi dairelerine durumları bildi
rilmiştir. 

Yüce Heyetinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hırfanoğlu; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, so

rumuza, gecikmiş de olsa bir cevap aldığımız için Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
Bu soru önergesini, iki yıl kadar önce vermiştik; aradan bu kadar süre geçti. Amik Ova

sında o günden bugüne kadar sel ve taşkın olmadı; çünkü, maalesef, büyük bir kuraklık var. 
Bu kuraklık nedeniyle Amik Ovası ikinci talihsizliğini yaşıyor. Yağmurlar fazla olduğu zaman 
120 bin dönüm arazi sel ve taşkın altında kalır, ekilmiş buğdaylar biçilemez, buğday ekilme-
mişse pamuk ekimine de gidilemez. İki seneden beri çok büyük kuraklık nedeniyle, Amik Ova
sında sulama imkânı da olmadığı için, burada yaşayan ve 120 bin dönüm civarındaki araziyi 
eken çiftçilerimiz, perişan ve mağdur olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 ve 1988 yıllarında meydana gelen sel ve taşkınlarda, Amik Ova
sında, Kırıkhan ve Reyhanlı hudutları civarında kalan bölgelerde çiftçilerimiz çok büyük za
rarlar görmüşlerdir. 

Sayın Bakanımız, acil, orta ve uzun vadeli önlemlerden bahsetti; bazı önlemlerin alındığı
nı ben de biliyorum; teşekkür ederim; ancak, bu önlemler yeterli değil. Orada, kesinlikle 
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yeni drenaj kanallarının açılması ve Asi, Karasu ve Afrin eski kanallarının yeniden bir temizlik 
ve taramadan geçirilmesi şarttır. 

Sayın Bakanımız, bir de zarar eden çiftçilerimizin zararlarının tespit edildiğini ve birta
kım yardımlar yapıldığım söylediler. Sayın Bakanım, bildiğim kadarıyla bu üreticilerimizin Zi
raat Bankasına olan borçları kesinlikle ertelenmemiştir. Küçük çapta tohumluk yardımları ya
pılmıştır, onlar da tatmin edici olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Amik Ovası, Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu bir böl
gedir. Buraya devletimiz tarafından yapılacak her türlü yardımın karşılığı, mutlaka, millî eko
nomiye yansıyacaktır. Bu nedenle, Amik Ovasının sel ve taşkınlardan korunması yönünden alı
nacak tedbirler kadar, sulama yönünden de birtakım önlemler alınmasında yarar görmekte
yim. Menzelet Projesi yetiştirildiği takdirde belki bu problem ortadan kalkacaktır; ancak, Tah-
taköprü Barajına bağlanması düşünülen Menzelet Projesine de yeteri kadar ödenek ayrıldığını 
sanmıyorum; geçen sene çok az bir ödenek ayrılmıştı, bu sene de o kadar olacağını sanıyorum. 

Yeteri kadar tatminkâr değil; ama yine de Sayın Bakana bu sorumuza gecikmiş de olsa 
cevap verdiği için teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hırfanoglu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Tekirdağ Mületveküi Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğince 1987 hasat döneminde sattn alman ayçiçeği ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeye
ceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından sorusu vardır. 

Soru sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

5. — Ankara Mületveküi Kâmil AteşoğuUan 'nuı, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son ve-
rüip de büahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük haklarının verümediği iddiasına üişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — S inci sırada, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın AteşoğuUan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Antalya Mületveküi Hasan Namal'm, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazüarınm Antalya Valüiğince yıkttrtldığt iddiasına üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Antalya Milletvekili Sayın Hasan Namal'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Hasan Namal?.. Yok. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Hatay Mületveküi Öner Miski'nin, ABD üeyapüan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının geciklirüme nedenine Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 
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BAŞKAN — 7 nci sırada, Hatay Milletvekili öner Miski'nin,. Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Miski izinli olduğundan soru ertelenmiştir. 

8. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, isçilerin kıdem tazminatlarından vergi kesileceği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Bakan?,. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Soru sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

10. —Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah gönderildiği iddiası
na ilişkin Millî Savunma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/63) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in, Millî Savun
ma Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

11. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gün tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Görevli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. İlgili Bakan burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiştir. 

13. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Ydmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu gö
revlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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14. — Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesince ger
çekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Bursa Milletvekili Sayın BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988yılı Mart ayında yapılan do
çentlik yabancı dil sınavına ilişkin Mült Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Gazioğlu'nun, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Burada. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, eğilim ve kültür faaliyetlerinde meyda
na geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Bursa Milletvekili Sayın Gazioğlu'nun Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Burada. 
Sayın Kültür ve Turizm Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Gazioğlu'nun Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Ankara Milletvekili Rıza Yumaz'ın, Aydtnlıkevler Körler ilkokulunun yönetici kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Turk-Is Yapı Kooperatifime Ankara 100 üncü Yû 
Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kurumunca müteahhit firmaya yapılan ödeme
ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, TurkKadmtnt Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — 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) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin izinli oldukları için, soru ertelenmiştir. 

23. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan malların alı
mı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Milli Savunma Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Millî Savunma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kamer?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sual düşmüştür. 

24. —içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkardan gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/136) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
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Başbakan adına cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiştir. 

25. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakv işletmeleri Genel Müdürlüğü Yö
netim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Ekinci'nin sorusu vardır. 
Sayın Ekinci izinli oldukları için, soru ertelenmiştir. 

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner 'in, Türkiye Demir ve Çelik isletmeleri Genel Müdür
lüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür muavininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nede
nine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (6/109) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, demir-çelik 
işletmeleri mevzuunda Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Haziran 1988 ayı içinde Türkiye Demir Çelik işletmeleri (TDÇÎ) Genel Müdürlüğünde, 
233 sayılı KİT Yasasının verdiği yetkiler içinde sözleşmeli olarak 3 yıldan beri istihdam edilen; 

a) Bir genel müdür yaratmasının, 
b) Bir tsdemir Müessese Müdür Muavininin sözleşmeleri hiçbir gerekçe gösterilmeden feh-

sedilerek işsiz bırakılmışlardır. 
1. Bu kişilerin mezkûr kurumda 20-25 yıldan beri başarı ile' çalıştıkları ve üst seviyelere 

kadar yükseldikleri bilindiği halde sözleşmelerinin feshedilerek görevlerine son verilmesinde; 
a) Hukukî mesnet nedir? 
b) Bu şahıslar, bugüne kadar ceza ve disiplin kovuşturmasına tabi tutulmuşlar mıdır? 
c) Politik bir yan tutma var mıdır? 
d) önceden kendileri herhangi bir yazılı ikaz almışlar mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Zon

guldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalı
şan ve zikredilen genel müdür muavini ve daire başkanıyla ilgili sorduğu soruya verebileceği
miz cevap şudur: Bu kişiler, görülen lüzum üzerine ve hizmetlerinden yeterince istifade edile
mediği için görevlerinden alınmışlardır. Kendilerine kanunî süre içerisinde -bir ay evvelden- söz
leşmenin yenilenmeyeceği bildirildiği takdirde, bu süre sonunda otomatik olarak sözleşmeleri 
feshedilmiş olur. Şayet, bir ay evvel bu karar alınmazsa, yine otomatik olarak sözleşmeleri bir 
yıl daha devam eder. Bu konuda kendilerinin de bilgileri vardır. v 

Yapılan işlemlerde kanuna, hukuka aykırı herhangi bir durum yoktur, olsaydı, zaten yargı 
yoluna başvurulurdu. Bu yola da gidilmediğine göre, işlem, yasalara uygun olarak yapılmıştır. 
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Arz ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Altıner. 
ŞÎNASÎ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adı geçen teşek

külde bir genel müdür yardımcısının ve bir de müessese müdür muavininin hesapları kesilmiş
tir. Sayın Bakanın açıkladığı gibi, hadise yasaldır. Yasal olup olmadığı üzerinde durmuyorum; 
ama işin bir de sosyal ve insanî boyutu vardır. 

Adı geçen bu iki arkadaştan bir tanesi, bir sıra mühendisi olarak işe başlamış ve 26 sene 
boyunca her siyasî iktidar dönemi içinde genel müdür muavinliğine kadar yükselmiş, hatta 
genel müdür boşluklarında genel müdürlüğe vekâlet ettirilmiştir, hem de hesabının kesildiği 
zamanki ilgili bakanlık tarafından. 

Bu arkadaş 26 sene çalışarak emekliliğe hak kazanmıştır. Diğeri de 22 sene aynı şekilde 
çalışmış ve 22 nci senenin sonunda müessese müdür muavini olmuştur. İdare, bu kişilerle ça
lışmak mecburiyetinde değildir; bu doğrudur. Bakanın, bu seviyelere kadar geldiler diye, bu 
kişileri görevlerinde tutma zorunluluğu yoktur; ancak, bir husus vardır. İkinci kişinin emekli
liğe hak kazanmasına 3 yıl vardır. "Uzmanlık ve müşavirlik kadroları" dediğiniz kadrolara, 
çalışmak istemediğiniz, aktif pozisyonlardaki kişileri kaydırabiliyorsunuz. Bu iki kişi, bundan 
istisna tutulmuş ve hesapları kesilmiştir. Gayet tabiî, idare, bu makamlarda tutmak, aktif gö
revlerde çalıştırmak zorunda değildir; ama işin sosyal boyutu açısından, bunlar, ücreti bir miktar 
düşürülerek, tabiri caizse "kızak kademe" dediğimiz yerde belli bir süre tutulur, bu arada gu
ruru da zedelendiğinden, hiç olmazsa özel sektörde bir iş bulabilmesi için bir geçiş dönemi 
hazırlanırdı. Bu yapılmamıştır; bu, işin insanî boyutudur. 

Gerçi, bu arkadaşlar sabahleyin kendilerini dışarıda bulmuşlar, ertesi gün de özel sektör
de görev almışlardır; ama ikinci arkadaşımızın 22 senesi heba olmuştur. Bu konuda idarelerin 
dikkatli davranmaları lazım. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Pek muhterem arkadaşlar, sizin de tespit ettiğiniz gibi, pek çok arkadaşımız Genel Kurul

da bulunmamaktadır. Partilerimizin grup başkanvekilleriyle konuşup bu hususta anlaşmaya 
varılmıştır. 

Bu sebeple, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarını görüşmek için, 12 Aralık 1989 Salı günü saat 9.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.46 
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GÜNDEMI 
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U 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türikiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1989 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Raporu (5/49) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 5.12.1989) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığınım Temmuz, Ağustos, Eylül 
1989 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/50) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 5.12.1989) 

1 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal 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) 

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

4. — 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, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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5. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

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

7. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

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

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

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

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

!2. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

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

16. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 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) 

17. — istanbul 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) 

18. — 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) 

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

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

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

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

23. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 



— 4 — 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — 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 taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

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

5. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'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) 

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

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

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

9. — 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) 

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

11. — 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) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir,, 
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13. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

16. — 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) 

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

18. — 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) 

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

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

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

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

26. — 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 
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27. — 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) 

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

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

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. —̂ 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) 

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

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 
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40. — 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) 

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

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

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

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

45. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama ilçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

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

48. — 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) 

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

50. — 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) 

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

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

53. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs,ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız, alarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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54. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tüne bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

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

56. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

57. — 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) 

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

59. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergı̂ si 
(6/250) (1) 

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

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

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

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

64. — 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) 

65. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazj köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

66. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

67. — 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) 
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68. — 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) 

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

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

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

72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 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). 

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

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

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

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

77. — 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) 

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

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

80. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'ndn 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) 

81. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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82. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü ^oru önergesi (6/151) 

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

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

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

86. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karaheıkir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağiuk ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

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

90. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

91. —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) 

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

93. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdai'm, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

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

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

96. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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97. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

98. — 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) 

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

100. — 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) 

101. — 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) 

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

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

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

105. — 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) 

106. — 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) 

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

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

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

110. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından tözlü soru önergesi 
M/113) 
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111. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner*in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

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

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

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

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

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

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

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

120. — 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 som önergesi (6/306) (1) 

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

122. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edüen enjektörlcru ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü som önergesi (6/196) 

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

124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Barbakandan sözlü som önergesi (6/198) 

125. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'iıi, «Tarsus'un, şimdüik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/318) (1) 
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126. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

128. — 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) 

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

130. — 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) 

131. — 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) 

132. — 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) 

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

134. — 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) (1) 

135. — 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) 

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

137. — 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) 

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

139. — 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) 
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140. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

141. — 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) 

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

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

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

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

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

147. — 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) 

148. — 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) 

149. — 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) 

150. — 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) 

151. — 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) 

152. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

153. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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154. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

156. — 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) 

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

158. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

159. _ İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

160. — 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) 

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

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

163. — 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) 

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

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

166. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

167. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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168. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

170. — 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) 

171. — 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) 

172. — 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) 

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

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

175. —Kahramanmaraş Milletveküi. 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) 

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

177. _ Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çiınlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

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

180. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

181. — Samsun Milletvekili İrfan 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) 
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182. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

183. — 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) 

184̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli 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) 

185. — 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) 

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

187. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin Tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

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

189. - - 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) 

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

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

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

193. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına w 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesıi (6/284) 

194. — 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) 

(43 Üncü Birleşim) 
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195. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

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

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

201. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü tlçesinde geker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından, sözlü soru önergesi (6/292) 

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü, tlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına iEşkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

204. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3.'»8) (1) 

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

206. — 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) 

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

208. — 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) 
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209. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi üe Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

211. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
itibar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

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

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

216. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
îli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

218. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Baka 
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

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

220. — 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) 
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221. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'In, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

223. — 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) 

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

225. — 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) 

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

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

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

229. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

230. — 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) 

231. — 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) 

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

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

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

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 
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236. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

239. — 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) 

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

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

242. —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) 

243. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

245. — 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) 

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

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

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

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

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



251. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

252. — 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) 

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

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

255. — İzmir 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) 

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

257. — 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) 

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

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

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

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

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

263. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önerfeesi (6/415) (1) 

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

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

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

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

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

269. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalar inin 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) 

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

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

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

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

274. —- Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahalli idareler kontrolörlerine 
denetini özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

275. — izmir 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) 

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

277. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur II 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) 

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

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

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

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

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

283. — 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) 

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

285. — 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) 

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

287. —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 önergesii (6/443) (1) 

288. — 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) 

289. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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290. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

292. — 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) 

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

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

295. — 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) 

296. — 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) 

297. — 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) 

298. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 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) 

299. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

300. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Ernlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

301. — 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) 

302. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ye. özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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303i— Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

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

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

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

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

312. — 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) / 

313. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

314. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullamlan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

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

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

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



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

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

320. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan'ın, «on beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

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

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

323. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

^oru önergesi (6/484) (1) 

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

325. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

326. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

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

328. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçüer'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) 

329. — 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) 

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

331. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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332. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

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

335. — 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) 

336. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye v,e Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

339 — 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) 

340. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

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

344. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen «olaya ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

345. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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346. — İzmir Milletvekili Neccar Türtkcan'm, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

347. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

348. — 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) 

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

350. — 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) 

351. — 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) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

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

354. ~~ İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

355. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - ÇelÜk iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

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

35s. — Diyarbakır Miılletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili 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) 

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

360. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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361. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

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

364. — Kars Milıletvekil'i Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

365. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

367. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Bas/bakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

368. — Diyarbakır Milletvekili Fuat» Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

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

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

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

373. — 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) 

374. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 
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375. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sumak tlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

377. — İstanbul Miüetvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

378. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Milli Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihimde Diyarbakır tü 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

387. — Bursa Milletvelkili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

389. — îçel Milletvekili M. îstemlihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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390. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddlia edilen Iran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

391. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 

392. — Hatay Milletvekili Al'i Uyar'ın, işyerlerinin tehlike dereoe'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

393. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'm özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

394. — 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) 

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

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

397i — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

398. — 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) 

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

400. — 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) 

401. — 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) 

402. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ispanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

403. — 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) 

404. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 
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405. — 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) 

406. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

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

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

409. — 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) 

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

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

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

413. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Takat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 0 ) 

414. — 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) 

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

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

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

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

(43 üncü Birleşim) 
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419. — 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) 

420. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

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

422. — 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) 

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

424. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia «dilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

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

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

427. — 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) 

428. — 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) 

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

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

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

432. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 
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433. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

434. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

435. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki bazı okulların güvenlik nedeniyle kapatılmak istendiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/618) (1) 

436. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

437. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

438. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

439. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

440. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

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

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

443. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

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

446. — izmir 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) 
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447. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

448. — tstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

449. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

450. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

451. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van tli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

452. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale tli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

453. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli tli Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

454. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

455. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

456. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630ı) (1) 

457. — 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) 

458. — 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) 
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459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/531) 

460. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

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

462. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınım Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

463. — Balıkesir Milletvekili i. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine seVkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

464. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

465. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

466. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

467. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

468. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

469. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

470. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642)(l) 



— 38 — 

471. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Aflalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir* 
ligi ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

472. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Denetleme 
Kurulunca denetlenen kuruluşlarla ilgili olarak gereği için Hükümete gönderilen ra
porlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

473. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hava sahamızın Su
riye jetleri tarafından ihlal edilmesi ve bir uçağımızın düşürülmesi olayına ilişkin Mil
lî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) (1) 

474. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

475. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun tli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

476.. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

477. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

479. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

480. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

481. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

482. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 
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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 Uave Edilme
sine İlişkin 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) 

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

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

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

5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi: 15.11.1989) 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Saydı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

7. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) {Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 4.12.1989) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, 
Mayıs, Haziran 1989 Ayları Hesabına Ait Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis

yonu Raporu (5 /49 ) 

T.B.M.M. Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/49 
Karar No. : 2 29 . 11 . 1989 

Sayı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nisan 1989 'başında 'bankada mevcut para 1 343 420 413 

Nisan - Mayıs - Haziran 1989 aylarında Ziraat Bankasının aldığı 
para + 19 967 935 973 

Toplam 21 311 356 386 

Nisan - Mayıs - Haziran 1989 aylarında Ziraat Bankasının har
cadığı para — 18 470 083 560 

Temrnuz 1989 'başında bankada mevcut para 2 841 272 826 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan - Mayıs - Haziran 1989 ay
larına ait hesapları incelendi; 

Nisan 1989 da Ziraat Bankasındaki 1 343 420 413 liralık mevcudu ille Nisan - Ma
yıs - Haziran 1989 aylarında Hazineden 19 967 935 973 TL. alınarak bankadaki hesa
ba yatırılan meblağ cem'an 21 311 356 386 TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 
18 470 083 560 TL. tenzil edildikten sonra Temmuz 1989 başında bankadaki kasa 
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mevcudunun 2 841 272 826 TL. dan ibaret olduğu saymanlıktaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun 'bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üîaere Yülksıelk Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Talât Zengin 

Malatya 

Sözcü 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Denetçi 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üya 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Önol Sakar 

Manisa 

Başkan/vekilli 
Mehmet Yaşar 

Ağrı 

Kâtip Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Orhan Şendağ 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 291) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının, Tem
muz, Ağustos, Eylül 1989 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Raporu (5 /50 ) 

T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/50 
Karar No. : 3 29 . 11 . 1989 

Sayı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECIİSI BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1989 başında bankada mevcut para 2 841 272 826 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 aylarında Ziraat Bankasının 
alıdığı para •+ 311 688 823 536 

Toplam 34 530 096 362 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 ayılarında Ziraaıt Bankasının 
harcadığı para — 32 864 186 499 

Ekim 1989 başında bankada mevcut para 1 665 909 863 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığımın. Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 ay
larına ait hesapları incelendi; 

Temmuz 1989'da Ziraat 'Bankasındaki 2 841 272 82'6 TL. İrk mevcudu ile Tem
muz, Ağustos, Eylül 1989 aylarında Hazineden 31 688 823 536 TL. alınarak bankadaiki 
hesa'ba yatırılan möblağ öem'an 34 530 096 362 TL. olduğu mevcuttan sarfolunan 
32 864 186 499 TL. tenzil edildikten sonra Ekim 1989 başında bankadaki mevcudunun 
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1 665 909 863 TL. dan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine 
uyıgun bulunduğu görölmüşltlür,, 

Genel Kurullıuın bigisine arz edilmek üzere Yüksek ©aşikanlığa sunulur. 

Başkan 
Talât Zengin 

Malatya 

Sözcü 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Denetçi 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

"* 

Üye. 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Başkanvekili 
Mehmet Yaşar 

Ağrı 

Kâtip Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Orhan Sendağ 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
Önol Sakar 

Manisa: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı /: 292) 


