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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Türk ailelerinin Bulgaristan' 
da kalan çocuklarının iadesi için yapılan gi
rişimlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1253) 

2. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, 
Belediye İlişkileri Fonlar Dairesi Başkanlığı 
kanalıyla belediyelere yapılan yardımlara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakam 
İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1259) 
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3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Hatay İli Vakıflar Köyü ile 
ilgili tanıtıcı program yapılmamasının nedeni
ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1264) 225:226 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, seçimlerle ilgili bazı yasakların kaldı
rılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Sayfa 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı ce
vabı (7/1267) 226:227 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, eski Başbakan Adnan Menderes ile Dış
işleri eski Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Ma
liye eski Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşları-
nın ailelerine teslim edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1268) 227: 

228 
6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Suriye Devleti tarafından 
Türk işçilerinin paralarına el konulduğu iddia
sına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1270) 228:229 

7. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu'nun bakanlıktaki bir sekreterin 
neden olduğu skandalin sonucuna ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1272) 229:230 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum ve ilçelerindeki sağlık 
merkezlerinin personel ihtiyacına ilişkin so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/1283) 230 
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Sayfa 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal--

bantoğlu'nun, Erzurum tüne bağlı ilçelerin 
hastane ve sağlık merkezlerindeki noksanlık
ların tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Sağ 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın' 
in yazılı cevabı (7/1287) 230:231 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, noterlerin gelirlerine ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
yazılı cevabi (7/1291) 231:233 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Oltu İlçesi adliye 
lojmanı ihalesinin geciktirilme nedenine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat El
dem'in yazılı cevabı (7/1292) 23 3:234 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Başbakanın Sovyetler Bir
liğine yaptığı resmî ziyarete ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1297) 234:235 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Atina Gazeteciler Birliğin
ce ülkemiz aleyhine hazırlandığı iddia edilen 
bir yayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1299) 235 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, genel işsizliği gidermek için 
alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı 
(7/1308) 235:237 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, müteahhitlerin idarelere ait 
ihalelere % 1 5 - 2 0 tenzilatla katılmalarına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1311) 237 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğiu'nun, Erzurum ve Kars yöresinde 
yaptırılan deprem konutları arasındaki mali
yet farklarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/1314) 237:239 
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Sayfa 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum'un bazı ilçelerinde 
ihale edilen ziraat hizmet binaları inşaatla
rına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/1315) 239:241 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, müteahhit hakedişlerinin tak
sitle ödenmesinin hukukî dayanağına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1318) 241 

19. — Sinop Milletvekili H. Barış Can' 
in, Gebze - İzmit arasındaki otoyoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1321) 242 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İlinde yeniden yapılacak olan vi
layet binasına ait projeye ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1323) 242:243 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, harita müteahhitliği karneleri 
iptal edilen tekniker ve fen memurlarının 
haklarının iade edilmesine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
m yazılı cevabı (7/1326) 244 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Üçüncü Cumhurbaşkanı Mer
hum Celâl Bayar'ın cenaze törenine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1327) 244:245 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, çocuk mahkemelerinin kurulmasıyla 
ilgili olarak yapılan çalışmalara ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
yazılı cevabı (7/1332) 245:246 , 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Hatay İlimizin Suriye Dev
leti'tarafından kendi hudutları içinde göste
rildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1335) 246:247 
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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak üç 
oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Hazım Kutay, son günlerde 
TBMM'nin ve üyelerinin manevî şahsiyetine yönelik 
iddialar konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 ar
kadaşının, hayalî ihracat iddilarınm gerçek boyutları 
ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/26) ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 arka
daşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları ile 
AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin (10/27) 

Önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Mec
lis araştırması önergelerinin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açık
landı. 

Bazı milletvekillerine izin verilmesi ile, 
Ankara Milletvekili Necdet Calp'a ödenek ve yol

luğunun verilmesine ilişkin; 
Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 

ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediyelerine tanı
nan imar planı yapma veya tadil etme yetkilerinin 

Tezkere 
1. — Or&u Milletvekili Şükrü Yürür'ün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1135) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.9.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.1986) 

2. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir-
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1986) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere İlişkin Millî 

kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan iddiala
rın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/25) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içerisinde 
15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî harekât 
hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/15) üzerine, Genel Kurulun 2.9.1986 
tarihli 2 nci Birleşimde açılması kabul edilen genel 
görüşme tamamlandı. 

Afyon Milletvekili Şükrü Yüzbaşıoğlu'na kınama 
cezası verildi. 

TBMM 2.9.1986 günlü 2 nci birleşiminde alınan 
karar gereğince, 24 Eylül 1986 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat 20.43'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Kırklareli 

Mehmet Üner Cemal, özbilen 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli çevre yolu yapımının durdurulma nedenine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

5. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.9.1986) 

6. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Folatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.9.1986) 

G E L E N K A Ğ I T L A R 
8 . 9 . 1986 Pazartesi 
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7. — Ağrı Mıilletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahıkı'in, 

küçük sanayiciler lehine alınacak tedbiırlere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

2. — Kayseri Mıilletvekili Muzaffer Yıldınm'ın, 
Kayseri ili Develi İlçesi içme suyuna pis suların ka
rıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, iiş-
kence ile ilgili bazı iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/133-8) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.9.1986) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ka
patılan Cumhuriyet Halk Partisinin doküman, evrak 
ve arşivine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

5. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İlinde master planları dahilinde ve haricinde kiraya 
verilen yerlerle, önizin verilen yerlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1340) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

6. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
bir gazete sahibinin çok sayıda işçiyi işten çıkardığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1986) 

24 . 9 . 1986 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/794) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1986) 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 5682 

Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Kanunla 
Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/360) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1986) 

2. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/361) 

(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.9.1986) 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

inceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı, Kütüphane - Dokümantasyon ve Ter
cüme, Basımevi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, Sos
yal Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mal 
•Saymanlığı, ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve 
Ona Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İç
tüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı 
Denetimle İlgili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.9.1986) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1986) 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1986) 

4. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Ortado
ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.9.1986) 

5. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.9.1986) 

6. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YIBI-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19,9.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.9.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi" (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.9.1986) 

3. — İçel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, Anka
ra'nın hava kirliliğini önlemek için gerçekleştirilecek 
kömür ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1986) 

4. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı 
olaylara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.9.1986) 

5. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Bursa Ka
racabey İlçesinde düzenlenen Atatürkçülük konfe
ransına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.9.1986) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.9.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 'Sayın m'Itetvdk'Meninin salonda 'bulunduk
larını yüksek sesle ıbelirtmeleninıi rica, ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri görüşmelere ge-
çebiknemıiz dçin yeterli çoğunluğumuz yoktur. Yök-

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, dış po
litika konusunda çalışma yapan kuruluşlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor ve Dışişleri bakanla
rından yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.9.1986) 

8. — Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin, 
fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.9.1986) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İzmir İli Kınık İlçesi P.T.T. Müdürünün 
görevden alınma nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.9,1986) 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Uyum 
Yapı Kooperatifine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1986) 

11. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Melet 
Irmağındaki balık neslinin korunması için alınacak 
önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.9.1986) 

lamaya katılan sayın milletvek'Meriflin .sayılarına gö
re, kısa bir ara versek de, Başkanlıkça çoğunluğu 
'bulabilmemizin mümkün olmadığı görülmüştür. 

Bu nedenle, gündemde •bulunan konuları sırasıy
la görüşmek için, 25 Eylül 1986 Perşembe günü saat 
15.00'ıte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.20ı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli) Yavuz Kaymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 inoi Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 
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IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Türk ailelerinin Bulgaristan'da kalan ço
cuklarının iadesi için yapılan girişimlere ilişkin soru
su , ve Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1253). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Hükümetimizin parçalannıış ailelerin 

Bulgaristan'da kalan, çocuklarımın Bulgar Hükümetin
den istenmesi hususunda aşağıdaki sorularımın Dışiş
leri Balkanı Sayın Vahit Halefoğlu ıtarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması 'hususunda delaletinizi say
gı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Parçalanmış ailelerin 39 Türk çocuğunun Bul-
garietan'dan istendiği Bakanlık sözcüsü tarafından 
ifade edildiği halde niçin akıbetleri belirtilmemiştir? 

2. Tespit edilen 39 Türk çocuğu kimlerin elinde 
ve nasıl yaşamaktadırlar? 

3. Soydaşlarımıza reva görülen Bulgar zulmü 
'karşısında Cumhuriyet Hükümetimizin Balkan dev
letleri nezdinde ne gibi girişimleri olmuştur? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 
Sayı : SİDE-581 , 

Konu : Soru önergesi Hk. 
19 . 9 . 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve j 

7/1253-6550/25304 sayılı yazısı. I 
Hatay milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun, 

Türk asıllı ailelerin Bulgaristan'da kalan çocukları 
hakkında vermiş olduğu yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim, 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı I 

Anne ve bahaları Türkiye'de bulunan Bulgaris- I 
ton'da kalmış Türk asıllı çocukların iadesi için Bul
gar makamları nezdinde muhtelif girişimlerde bulu
nulmuştur. Ayrıca konu uluslararası planda da ta
kip edilerek çeşitli forumlarda gündeme getirilmiş
tir. Soydaşlarımızın hakkı iade olunana kadar gerek 

VE CEVAPLAR 

ikili planda gerek çok taraflı düzeyde kararlı tutu
mumuz sürdürülecektir. 

Bilindiği gibi, Bulgaristan kapalı hir rejime -sahip 
'bulunmaktadır. Buradaki soydaşlarımızın durumu ve 
akıbetleri hakkında çok sınırlı bilgi alınabilmektedir. 
Sofya Büyükelçiliğimiz görevlilerinin soydaşlarımızın 
yoğun bir şekilde bulundukları bölgelere yapmak is
tedikleri gezi talepleri ise geri çevrilmekte veya sıkı 
takip altında mahdut yerlere inhisar ettirilmektedir. 
Bu durumda Bulgaristan'da bulunan Türk asıllı ço
cukların akıbeti hakkında doğrudan bilgi elde edi-
nileım emektedir. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımıza uygulanan baskı
lar tüm "ilgili ülkeler ve insan hakları ile ilgili kuru
luşlar nezdinde dile getirilmektedir. 

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un ülke
mize yönelik dialog çağrısı ise ihtiyatla değerlendi
rilmektedir. Türkiye, Bulgaristan'da yaşayan soydaş
larımızın meselelerinin öncelikle ele alınabileceği bir 
dialoğun iki ülke arasında iyi komşuluk ve işbirliği 
ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini 
savunmaktadır. Bu litibarla, Jivkov'un dialog çağ
rısı, bu insanî sorunun taraflarca öncelikle çözüme 
kavuşturulmasını içerdiği talkdirde tarafımızdan mem
nuniyetle karşılanacaktır. 

2. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, Belediye 
İlişkileri Fonlar Dairesi Başkanlığı kanalıyla beledi
yelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı ceva
bı (7/1259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Bayındır

lık ve iskân Bakanı Sayın İsmail Safa Giray tarafın
dan cevaplandırılmasını bilgilerinizle rica ederim. 

18 . 7 . 1986 
Arif Toprak 

Niğde 

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nezdindeki Be
lediye ilişkileri Fonlar Daire Başkanlığı kanalı ile 
tüm Türkiye'deki belediyelere bugüne kadar yapılmış 
olan yardımların miktarını, 

2. Bu yardımların hangi kıstaslara göre yapıldı
ğını ve adilen yapılıp yapılmadığını. 
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T.C. 
Bakanlığı 

Bayındırlık ve iskân 11 . 9 . 1986 
Araştırma, Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı : A-08/td. Büro Md. 8/618 

Konu : Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın yazılı 
soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T. B. M. M. Genel Sekreterliği, Kanunlar ve 

Kararlar Daire Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md. nün 
1 Eylül 1986 tarih ve 7/1259-6537/25464 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Arif Toprak tarafından Bakan
lığımıza yöneltilen; Belediye İlişkileri ve Fonlar Dai
resi Başkanlığı kanalıyla belediyelere yapılan yardım
lara ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplan aşağıda 
sunulmuştur. 

1. Bakanlığımızca, belediyelerin görev alanında 
olan ve imar uygulamaları nedeniyle yapacakları dü
zenleme ve kamulaştırma işleri için, Akaryakıt Tüke
tim Fonu, Genel Bütçe vergi gelirlerinden oluşan Ma
hallî idareler Fonu ve bütçemizden sağlanan ödenek
lerle proje karşılığında ve katkı niteliğinde ödenek 
tahsis edilmektedir. 

Talepleri Bakanlığımıza intikal eden ve projeleri 
uygun görülen 1 127 belediyeye, 1986 yılı içinde, 
8 Eylül 1986 tarihi itibariyle sağlanan nakit durumu
na göre 13 526 700 000 TL. ödenek gönderilmiştir. 

2. Belediyelerin 1980 yılı nüfuslarına ve aşağıda 
belirtilen kriterlere göre; 

TL. 

tik 3 000 nüfusa kadar kişi başına 
Sonra gelen 7 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen 10 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen 10 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen 20 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen 20 000 nüfusa kadar kişi 

başına -
Sonra gelen 40 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen 40 000 nüfusa kadar kişi 

başına 
Sonra gelen diğer nüfusa kadar kişi 

başına 

2 000 

900 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

TL. 

a) Kasaba belediyelerine minimum 5 000 000 
b) İlçe belediyelerine minimum 10 000 000 
c) il Merkezi belediyelerine minimum 30 000 000 

olmak üzere ödenek tahsis edilmektedir. 
3030 sayılı Kanun kapsamında kalan Ankara, is

tanbul ve izmir Belediyeleri bu kriterlerin dışında tu
tulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

I. Safa Giray 
Bayındırlık ve iskân 

Bakam 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, Hatay İli Vakıflar Köyü ile ilgili tanıtıcı 
program yapılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'daki çalış

malarında işaret ettikleri Ermeni meselesinin ve pro-, 
pagandasının yanlışlığını işaret edeceğine inanarak eş
siz Atatürk'ün milletine son armağanı Hatay'da bu
lunan Vakıflar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi 
saygıyla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Eşsiz Atatürk'ün milletine son armağanı Ha
tay'da bulunan Vakıflar Köyü, muhtarı dahil, erme
ni vatandaşlarımızın toplu tek köyüdür. Hür ve de
mokrat Türkiye'de Misakı Millî hudutlarımız içinde 
yaşayan tüm vatandaşlarımızın eşit haklarla müreffeh 
yaşadığının en büyük delili değil midir? Bu delil tele
vizyonda bir program ile dünyaya niçin tanıtılma-
maktadır? 

Böyle bir program yaptırmayı düşünür müsünüz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.9.1986 

Sayı : 04-012-1/02948 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.9.1986 tarih ve 7/1264-6576/25542 sayılı 

yazınız. 
ilgide belirtilen yazı ekinde alınan Hatay Millet

vekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun yazılı soru 
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önergesine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alınan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakam 

T. C. 
Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

8.9.1986 
(Haber Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : 3000/4442 
Konu : Soru önergesi 

Devlet Bakanlığına 
(Sn. A. Mesut Yılmaz) 

İlgi : 3.9.1986 tarih ve 04-012-1/02925 sayılı yazı
nız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay Üyesi M. 
Murat Sökmenoğlu'nun Hatay İli Vakıflar Köyü ile 
ilgili tanıtıcı bir program hazırlanmasını öngören ya
zılı soru önergesi dikkatle incelenmiştir. 

Ermeni meselesi ve Türkiye aleyhindeki Ermeni 
propagandasının yanlışlığını ortaya koyacak ve Er
meni vatandaşların Misak-ı Millî sınırları içerisinde' 
bütün vatandaşlarımızla eşit haklara sahip olarak mü
reffeh yaşadığını belgeleyecek bu olaya konunun ak
tüel hale geleceği bir ortamda Türk dış politikası il
keleri çerçevesinde TRT yayınlarında yer verilecek
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Tunca Toskay 
TRT Genel Müdürü 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batümlu'nun, se
çimlerle ilgili bazı yasakların kaldırılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/1267) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan aşağıda yazılı sorumun cevabını 

Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının temini hususunu yüksek makam
larına arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul 
40 yıldır ülkemizde demokrasi mücâdelesi devam 

etmektedir. Demokrasinin ve sosyal adaletin yerleş
mesinde millet olarak elele vermek yerine, zaman za
man çeşitli kamplara bu güzide Türk milletini böl-

24 . 9 . 1986 0 : 1 

mek suretiyle acı günler yaşamış olan Türk toplumu 
mücadelede yılmadan devam etmektedir. 

28 Eylülde yapılacak olan seçimlerin demokrasiye 
ve sosyal adalete uygun olabilmesi için yasaksız bir 
Türkiye olması gerekmektedir. Devlete ve millete gö
nülden hizmet verenler için yasak devam eden bir ül
kede nasıl bir adil seçim olacaktır? Yasaklılar nasıl 
oy kullanacaklardır? Yüce Türk milletinin huzur 
içinde sandık başına gitmesi için yasaklar kalkacak 
mıdır? Bu sorularımın cevabını Hükümet Başkanı 
olarak tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ve ta
lep ederim. 

Saygılarımla. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22.9.1986 

Sayı : 04-012-1/02971 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.9.1986 tarih 7/1267-6583/26435 sayılı yazı

nız. 
İlgide belirtilen yazı ekinde alınan İstanbul Mil

letvekili Sabit Batümlu'nun yazılı soru önergesine ce
vap metni ekte sunulmuştur 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı . • 
Malûmları olduğu üzere, Anayasanın Geçici 4 

üncü maddesinde; bu madde kapsamına girenlerin, 
belirtilen süreler içinde, 

— Siyasî parti kuramayacakları, 
— Siyasî partilere üye olamayacakları, 
— Bu partiler tarafından veya bağımsız olarak 

milletvekili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçim
lerde aday gösterilemeyecekleri ve aday olamayacak
ları, 

— Siyasî partilerle herhangi bir şekilde bağlantı 
kuramayacakları, 

— Siyasî partilerde fahri olarak herhangi bir gö
rev alamayacakları, hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, Anayasanın söz konusu maddesi 
kapsamına girenler bakımından getirilen yasaklar için
de, bunların milletvekili genel ve ara seçimlerinde, 
mahallî seçimlerde oy kullanamayacaklarına dair en
gelleyici hüküm bulunmamaktadır. 

Bununla beraber, Anayasanın Geçici 16 ncı mad
desinde; Anayasanın halkoylamasına dair oy verme 
kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma 
yeterliği bulunduğu halde hukukî veya fiilî herhangi 
bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayan-
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ların, bu oylamayı takip eden beş yıl içinde yapıla
cak genel ve ara seçimler ile mahallî seçimlere ve di
ğer halkoylamasına katılamayacağı, seçimlerde aday 
olamayacakları ifade olunmuştur. 

Diğer taraftan, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7 
nci maddesinde, izinli bulunsalar dahi, silah altındaki 
erler, onbaşılar ve kıta çavuşlarını^ askeri öğrencile
rin, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu ola
rak bulunanların oy kullanamayacakları, 8 inci mad
desinde ise; kısıtlılar ile kamu hizmetlerinden yasaklı 
olanların seçmen olamayacakları hükmü yer almakta
dır. 

Bu itibarla, yazılı soruya konu teşkil eden kişile
rin; Anayasanın Geçici 16 nci ve 298 sayılı Kanunun 
7 ve 8 inci maddelerinde yer alan ve seçme yeterlili
ğinin kaybedilmesi sonucunu yaratan durumda bu
lunmamaları kaydıyla, 28 Eylül 1986 tarihinde yapı
lacak ara seçimde oy kullanmalarına bir engel olma
dığı düşünülmektedir. 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Es
ki Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri eski Baka
nı Fotin Rüştü Zorlu ve Maliye eski Bakanı Hasan 
Polatkan'ın naaşlarmın ailelerine teslim edilip edilme
yeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/1268) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sayın Başkan aşağıda yüksek Başkanlığınıza sun
muş olduğum sorumun cevabının Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının temini hususunu yüksek makamlarına arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

Ülkemizde çok partili dönem 1946 yıllarında baş
latılmıştır. 40 yıldan beri demokrasi mücadelesi ve 
sosyal adalet mücadelesi sürdürülmektedir. Demokra
si uğrunda 1960 yılında üç güzide Türk evladını bu 
yüce millet şehit vermiştir. Türk devletinin o gün 
hükümetini teşkil eden Başbakan rahmetli sayın Ad
nan. Menderes, Dışişleri Bakanı Sayın Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Sayın Hasan Polatkan ol
mak üzere üç şehit verilmiş ve günümüzde de müca
dele sürdürülmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde de
mokrasi mücadelesi sürdürülürken politik ve siyasî 
yasaklamalar yoktur. 

Yukarıda isimleri yazılı demokrasi şehitlerimizin 
acılan bu yüce milletin kalplerinde derin bir yara ola

rak devam etmektedir. Bu nedenlerin biraz da olsa 
rahatlamasını temin bakımından rahmetlilerin naaş
ları sayın aile efradına teslim edilecek midir? Ayrıca 
teslim edilecekse şan ve şereflerine uygun bir Devlet 
cenaze töreni Hükümetinizce yapılacak mıdır? Bu ko
nudaki görüş ve düşüncelerinizin yazılı olarak tarafı
ma bildirilmesini arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 22.9.1986 
Sayı : 04-012-1/02969 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.9.1986 tarih 7/1268-6584/26436 sayılı ya
zınız. 

İlgide belirtilen yazı ekinde aünan İstanbul Millet
vekili Sabit Batumlu'nun yazılı soru önergesine ce
vap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 

Malûmları olduğu üzere, Yüksek Adalet Divanın
ca ölüm cezasına mahkûm edilen ve bu cezalan 
16.9.1961 tarihinde İmralı Adasında infaz olunan Ad
nan Menderes Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın 
naaşları halen İmralı Adasında bulunmaktadır. 

Söz konusu naaşların nakli hususunda adı geçen
lerin aileleri ve vekilleri tarafından Adalet Bakanlığına 
müteaddit müracaat vuku bulmuştur. Bu cümleden 
olmak üzere; 

a) Eski Başbakan Adnan Menderes ile Eski Dış
işleri Bakanı Fatin Rütşü Zorlu'nun İmralı Adasında 
bulunan naaşlarmın kendilerine verilmesi, kanunî mi
rasçıları adına umumî vekilleri Avukat Orhan Cemal 
Fersoy'un Adalet Bakanlığına 16.8.1967 günlü dilekçe-
siyle talep olunmuştur. 

b) Öte yandan, Eski Maliye Bakanı Hasan Po
latkan'ın eş'i Mutahhere Polatkan da Adalet Bakan
lığına çektiği 17.8.1967 tarihli tel ile aynı konuda ta
lepte bulunmuştur. 

Talep sahiplerine «Ölülerin Bir Yerden Diğer Yere 
Nakline Dair Talimatname» hükümlerine riayet edil
mek şartıyla naaşların naklinde sakınca bulunmadığı
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 6.7.1967 
tarihli ve 5108 sayılı yazıları muvacehesinde, Tali
matname hükümlerinin yerine getirilmesi ve nakle ait 
hazırlıkların kendileri tarafından tamamlanması ve na
kil işlemlerinin yapılması sırasında temsilci veya ve
killerinin bulundurulmasını istedikleri takdirde, bila-
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here tespit olunacak nakil gününün kendilerine duyu
rulması için isim ve adreslerinin bildirilmesi istenmiş
tir. 

Bu tebligat üzerine, müracaat sahipleri Adalet Ba
kanlığına gönderdikleri 27.10.1967 tarihli dilekçeleriy-
le, naaşlarının naklî sırasında ailelerini temsilen bulu
nacak kimselerin isimlerini bildirmişler ve ayrıca naaş-
ların naklinde ve başka bir mezarlığa defninde sıhhi 
yönden mahzur olmadığına dair Mudanya Hükümet 
Tabipliğinden verilmiş 22.9.1967 tarihli belgeyi ibraz 
etmişlerdir. 

Bunun üzerine keyfiyet gereğinin yapılması bakı
mından Adalet Bakanlığının 31.10.1967 tarihli ve 
37649 sayılı yazısıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirilmiştir. 

Ancak müracaat sahiplerinin umumî mezarlıklara 
nakil ve defin ile ilgili müteakip işlemlere tevessül et
medikleri anlaşılmıştır. 

c) Bilahere, Avukat İbrahim Saffet Omay 
5.5.1981 tarihli dilekçesiyle Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğine müracaat ederek söz konusu naaş
larm, ailelerine teslim edilmesini istemiş bunun üzeri
ne Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince, 29 
Mayıs 1981 tarihli ve 1430 - 33027/23771 sayılı yazı 
ile, Adalet Bakanlığından yapılan işlemler hakkında 
bilgi ve Bakanlığın düşüncesinin istenmesi üzerine, 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine ve Baş
bakanlığına 3.7.1981 tarih ve 1.48.256 sayılı yazısıyla 
sunulmuştur. 

d) Müteakiben Başbakanlığın Adalet Bakanlığına 
yazmış olduğu 2.9.1983 gün ve 08.M.G.VE.MİL.İŞL. 
D : 02680 sayılı yazısında, söz konusu naaşların naklî 
keyfiyetinin Bakanlıkları koordinatörlüğünde İçişleri 
Bakanlığınca müştereken incelenmesinin istenmesi üze
rine, yapılan toplantıda; İçişleri Bakanlığı temsilcileri, 
naaşların ilgili Belediyece mezarlık ittihaz olunan yer
lere naklinde bir mahzur görülmediği, ancak, Eyüpsul-, 
tan'a ve Fatih Camii mezarlığına nakli hususunun 1593 
sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 211 inci mad
desine göre, ölülerin mezarlık ittihaz olunan yerlerden 
başka bir yere defnedilebilmesi için, «Fevkalade hal ve 
şartı» nın bulunması gerektiğinden bu şartın tespiti yö
nünden ve konunun önemine binaen Genelkurmay 
Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve MİT 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla oluşacak 
bir çalışma grubunca tezekkür edilmesinde kesin lü
zum bulunduğunu ifade etmişler, keyfiyet bir zabıtla 
tespit edilmiş, ayrıca, naaşların yürürlükteki esaslara 
riayet edilmek suretiyle naklinde herhangi bir sakınca 

bulunmadığı, nakil sözkonusu olduğu takdirde gere
ken işlemlerin yapılabileceği hususu, söz konusu za
bıtla beraber Başbakanlığa 14.9.1983 tarihli ve 
1.48.256.1967 sayılı yazısıyla sunulmuştur. 

Bu yazı üzerine, Başbakanlığın 22.9.1983 tarihli 
ve 08 MG. VE. MİL. İŞL. D : 02778 sayılı olup, ge
reğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına ve bilgi için
de Adalet Bakanlığına gönderilen yazılarında, naaş
ların nakli sırasında alınacak tertip ve tedbirlerin tes
pit edilerek Başbakanlığa bildirilmesi istenmiştir. 

İçişleri Bakanlığının Başbakanlığa takdim kıldığı 
30.9.1983 tarihli ve 202364 sayılı yazılarında; naaşla
rın, Eyüpsultan'a ve Fatih Camii Mezarlığına naklo
lunmalarının mahzurlu görüldüğü, naaşların gerekli 
kanunî işlemlerin tamamlanmasından sonra umumî 
mezarlıklardan birine naklinin uygun mütalaa olundu
ğu, ancak nakil işlemlerinin 6 Kasım 1983 tarihinde 
yapılacak Milletvekili Genel Seçimi dönemine rast
laması halinde ortaya çıkabilecek mahzurlar yönün
den nakil işlemlerinin 6 Kasım 1983 tarihinden sonra 
yapılmasının uygun olup olmadığı hususunun Başba
kanlığın takdirlerine vabeste bulunduğu; görüşlerinin . 
muvafık mütalaa edilmesi halinde nakil sırasında alı
nacak tertip ve tedbirlerin tespiti bakımından naaşların 
doğum yerlerinde kendi ailelerine teslim edilip edil
meyeceğinin, aile kabristanlarına defnedilip edilme
yeceğinin bilinmesine ihtiyaç hâsıl olduğu ifade edil
miştir. 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye Devleti tarafından Türk işçilerinin 
paralarına el konulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazdı cevabı 
(7[1270) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Hatay Suriye hududunda Türk işçisinin alın te

rini gasp eden komşumuz Suriye Devletinin haksız 
tutumu hakkında aşağıdaki sorularımın Dışişleri Ba
kanı Sayın Vahit Halef oğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile rica 
ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Üç gündür Hatay'ın Cilvegözü ile Suriye sı
nır kapısı Babıl - Hava'da Türk işçilerinin paralarına 
el konulmak suretiyle alın terinin gasp edildiği doğru 
mudur? Doğru ise, ne gibi tedbir alınmıştır? 

2. Suriye Devleti işçilerimizin bin dolardan faz- . 
lası dövizlerine el koyup diğer kısmını dönüşlerinde 
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Suriye Lirası olarak ödemeyi taahhüt etmesi hangi hu
kuka sığar? 

3. Suriye'nin uygulaması devletlerarası hukuka 
sığar mı? .Devletlerarası hukuka sığmayan bu uygula
maların arkasında ne gibi bir oyun sergilenmektedir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı: Side/577 
19 . 9 . 1986 

Konu: Soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve 7/1270 
- 6591/25609 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğİu'-
nun Suriye tarafından Türk işçilerinin paralarına el 
konulması hakkında tevdi etmiş olduğu yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere gruplar ha
linde Ürdün ve Suriye üzerinden ülkemize gelen Suudi 
Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızdan ilk grubjm 
Suriye'ye girerken beraberlerinde getirdikleri parala
ra bu ülkeye girişte beyanda bulunmadıkları gerekçe
si ile Suriye'den çıkışlarında mahallî makamlarca el 
konulduğu doğrudur. Suriye mahallî mevzuatına gö
re, ülkeye giren yabancılar, yanlarında bulundurduk
ları paraları beyan etmeye mecburdurlar. Aksi halde 
bu paraların müsadere edilmesi yoluna gidilmektedir. 
Sözkonusu mevzuat hükümleri uzun süre önce ya
yınlanan kanunlara dayanmakta, ancak bu yıla kadar 
uygulama alanına konulmamakta idi. 

Olayın öğrenilmesini müteakip paraların iadesi 
için Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğu
muz tarafından ilgili Suriye makamları nezdinde ge
rekli teşebbüslerde bulunulmuş, ayrıca Arikara'daki 
Suriye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına davet oluna
rak hiç bir ard niyet taşımayan işçilerimizin mağdu
riyetlerinin önlenmesi istenmiştir. 

Diğer taraftan, Suriye yoluyla ülkemize gelecek 
vatandaşlarımızın bu konuda uyarılmaları amacıyla 
arap ülkelerindeki Büyükelçiliklerimize talimat gön
derilmiş, Türkiye içerisinde de aydınlatıcı açıklama ya
pılmıştır. 

Suriye makamları nezdinde yapılan hu ısrarlı gi
rişimler sonucunda, Suriye Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı, Ağustos ayı başında Suriye Merkez Bankasına 
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vatandaşlarımızın paralarının iadesi için gerekli tali
matı vermiştir. Bu sonucun alınmasını müteakip Ba
kanlığımca hak sahibi vatandaşlarımıza ellerindeki 
belgelerle Şam'daki Merkez Bankasına başvurmaları 
bildirilmiş ayrıca TRT kanalıyla bu konuda duyuru 
yapılmıştır. 

Konunun yakından takibine devam olunmaktadır. 

7. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun bakanlıktaki bir sekreterin neden olduğu skan
dalin sonucuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halef oğlu'nun yazılı cevabı (7/1272) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

1. Dışişlerinde sekreterinizle (Nevin Seyhan'la) il
gili olarak patlak veren ve basına yansıyan skandal 
olay hakkında Dışişleri Bakanlığı ne gibi bir işlemde 
bulunmuştur? 

2. Sakıncalı ilişkilerin sekiz yıl gibi uzun bir süre 
devam ettiği ileri sürüldüğüne göre idarenin bundan 
haberi olmamış mıdır? Olmuşsa bir soruşturma niçin 
açtırmamıştır? İdarenin haberi olmamışsa bu bir ih
mal değil midir? 

3. Bu tür olayların tekerrür etmemesi için ne gibi 
tedbirler aldınız veya almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı: Side/584 
19 . 9 . 1986 

Konu: Soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1 Eylül 1986 tarih ve 7/1272 - 6595/25620 
sayılı yazıları. 

Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun bir Bakanlığımız görevlisi hakkında vermiş 
olduğu yazılı soru yönergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Bakanlığımız tdarî Memurlarından Nevin Sey
han'ın Özel hayatı ile ilgili olarak ortaya çıkan ve 
adliyeye intikal eden durumla ilgili olarak. Bakanlı
ğımızca da gerekli idarî soruşturma yapılmaktadır. 

Bu konuda mesele mahkemeye intikal etmeden ön
ce Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiş ve 
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meslek hayatı boyunca Nevin Seyhan'ın gerek meslekî 
çalışması, gerek özel hayatı hakkında amirlerince her
hangi bir olumsuz bilgi veya-şikâyet Bakanlığımızın 
ilgili servislerine intikal etmemiştir. 

Mesele adlî makamlara intikal ettiği cihetle, yasa
larımız gereğince bu konuda herhangi bir mütalaa ser-
dedilemeyeceği ve mahkeme kararının beklenmesinin 
uygun olacağı takdir buyrulacaktır. 

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatında çalışan bütün me
murların yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun ha
reket etmelerini sağlayacak teftiş ve denetim meka
nizmaları, diğer bakanlıklarda olduğu gibi Dışişleri 
Bakanlığında da mevcuttur ve müessir bir şekilde ça
lışmaktadır. Münferit ve yargı mercilerince henüz 
hükme bağlanmamış bir olayın yasalara saygılı, disip
linli ve feragatla çalışan Dışişleri camiasına teşmil 
edilemeyeceği açıktır. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum ve ilçelerindeki sağlık merkezlerinin personel 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'in yazdı cevabı (7/1283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İli ve ilçelerindeki sağlık mer
kezleri ile köy - kasabalardaki sağlık evlerinin sağlık 
personelinden eksik olanlar ne zaman tamamlana
caktır? 

Soru 2. Sağlık evlerinden hâlâ ebe gönderilmemiş 
olanların ebe ve hemşireleri ne zaman tamamlanacak
tır? (örneğin Oltu inci Köyü ebe ister.) 

Soru 3. Erzurum İli içinde, 

a) Şehitler Mahallesinde, 

b) Yeni Şehirde ve 

c) 200 Evler (Gez Mahallesi) de birer sağlık oca
ğına acilen ihtiyaç olduğundan bunlar 1987 yılı yapım 
programına konamaz mı? 

ilgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önerge cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanı 

Soru 1. Erzurum ili ve ilçelerindeki sağlık mer
kezleri ile köy - kasabalardaki sağlık evlerinin sağlık 
personelinden eksik olanlar ne zaman tamamlanacak
tır? 

Soru 2. Sağlık evlerinden hâlâ ebe gönderilme
miş olanların ebe ve hemşireleri ne zaman tamamla
nacaktır? (Örneğin Oltu înci Köyü ebe ister.) 

Cevap 1, 2. Erzurum ili ve ilçelerindeki sağlık 
merkezleri ile köy ve kasabalardaki sağlık evlerinde 
eksik olan sağlık personeli (tabip - ebe - hemşire) il 
emrine yapılmış olan tayinler ile sağlık personelinin 
ülke düzeyinde dengeli dağılım prensipleri içerisinde 
yeni yapılacak atamalarla karşılanacaktır. 

Soru 3. Erzurum ili içinde, 
a) Şehitler Mahallesinde, 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 22 . 9 . 1986 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM 9239/829 
Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 1.9.1986 tarih ve K. K. D. Bşk. 7/1283 -
6621/25798 sayılı yazınız. 

b) Yeni Şehirde ve 
c) 200 Evler (Gez Mahallesi) de birer sağlık oca

ğına acilen ihtiyaç olduğundan bunlar 1987 yılı ya
pım programına konamaz mı? 

Cevap 3. 11 ve ilçe merkezlerinde bulunan sağ
lık ocaklarının durumlarında yeniden düzenlemeler 
yapılmakta olduğundan Erzurum ilinde sözü edilen 
mahallelerde sağlık ocağı yapımı cihetine gidileme
miştir. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum İline bağlı ilçelerin hastane ve sağlık 
merkezlerindeki noksanlıkların tamamlanmasına iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın yazdı cevabı (7/1287) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Oltu İlçesi Hastanesinin aşa
ğıdaki eksik - noksan işlerini ne zaman tamamlata
caksınız? 

a) Hastaneye bir röntgen makinesi istenir. 
b) Hastane kalorifer tesisatı yetersiz. Tesisat ola- I 

râk yeterli duruma getirilmesi istenir. 
c) Acil servis araçları istenir. I 
d) Döner sermayeye ihtiyaç var.. I 
Soru 2. Erzurum ilçeleri hastane veya sağlık mer

kezlerindeki araç ve gereç ve doktor ve personel ek- 1 
sik ve noksanları için bir denetleme yaptırıp gerekli 
tamamlamayı yaptırır mısınız? I 

TC. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı I 
Hukuk Müşavirliği J 

Sayı: HM 9239/830 
22 . 9 . 1986 J 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi-: 1.9.1986 tarih ve K. K. D. Bşk. 7/1287 - 6626/ | 

25803 sayılı yazınız. I 
îlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili Sa

yın Hilmi Nalbantoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önerge cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Soru 1. Erzurum Oltu İlçesi Hastanesinin aşağı
daki eksik - noksan işlerini ne zaman tamamlatacak
sınız? 

a) Hastaneye bir röntgen makinesi istenir. 
b) Hastane kalorifer tesisatı yetersiz. Tesisat ola

rak yeterli duruma getirilmesi istenir. 
c) Acil servis araçları istenir. 
d) Döner sermayeye ihtiyaç var. 
Cevap 1. a) Yeni alınan röntgen cihazları teslim 

alındığında adı geçen devlet hastanesine tahsis yapı
lacaktır. 
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b) Oltu Devlet Hastanesi kalorifer tesisatı Bakan
lığımız teknik elemanlarınca tetkik edilmiş, mevcut 
kalorifer tesisatında bir sorun bulunmadığı görülmüş
tür. Ancak kullanılan kömürün kalorisinin düşük ol
ması dolayısıyla yeterli verim elde edilemediği tespit 
edilmiş ve gerekli talimat ilgili sağlık kurumuna ve
rilmiştir. 

c) Acil Servis Araçları bir program dahilinde 
karşılanacaktır. 

d) Döner sermaye ihtiyaçları yeni bir sisteme bağ
lanacak ve karşılanacaktır. 

Soru 2. Erzurum ilçeleri hastane veya sağlık mer
kezlerindeki araç ve gereç ve doktor ve personel ek
sik ve noksanları için bir denetleme yaptırıp gerekli 
tamamlamayı yaptırır mısınız? 

Cevap 2. Bakanlığımız Teftiş Kurulu periyodik 
olarak ülke düzeyinde sağlık kuruluşlarımızı teftiş ve 
murakabe etmektedir. Gerek teftiş sonucu belirlenecek 
eksiklikler ve gerekse Sağlık Müdürlüklerince Bakan
lığımıza intikal ettirilen ihtiyaç taleplerinin yerine ge
tirilmesine çalışılacaktır. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, noterlerin gelirlerine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (711291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanınca yazılı ola

rak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Noterlerin gelirleri çok değişik olup bu 
değişik gelirler noterler arasında sosyal adaletsizlik ya
ratmıyor mu? 

Soru 2. Bu noter muamele gelirleri bir fonda top
lanamaz mı? 

Soru 3. Sonra da bu fon gelirinden noterlere .sos
yal adalet ilkesine uygun düşecek şekilde aylık gelir 
ile bölge, iklim koşulu, iş hacmi gibi koşullan da dü
şünerek sosyal yardım ve prim ödemesi şeklinde öde
me yapılamaz mı? 

Soru 4. Fonda toplanan noter gelirlerinden bir 
kısmı ile de noterlerin bulunduğu il, ilçe ve semtlerde 
noterlik binaları ile, noter ve noterlik personeli için 
lojman ve ayrıca kreş, yazlık dinlenme tesisleri yaptırı-
lamazmı? 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 1021 
15 . 9 . 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 1 Eylül 1986 
tarih ve 7/1291 - 6630/25807 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan 
ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği so
ruların cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 

Bilindiği üzere, noterlikler 1552 sayılı Noterlik Ka
nunu hükümlerine göre kurulup idare olunan ve gö
revleri bu Kanunla açıklanan kuruluşlardır. 

SÖz konusu Kanun hükümlerine göre; 
a) Kendisine has bazı hususlar dışında noterlik

ler, Devlet dairesi gibi yönetilmekte ve noter ile per
soneli de Devlet memuruna benzer statülere tabi bu
lunmaktadır. 

b) Kanunî şartların tahakkuku halinde, ihtiyaç 
duyulan yerlerde yeni noterliklerin açılması, bu yer
lere veya boşalacak başka noterliklere noter atanması 
Bakanlığımca yapılmaktadır. Noterlik hizmetinin ka
nuna uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla noterlik- -
ler Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları aracı
lığıyla Bakanlığımın sürekli gözetimi ve denetimi al
tında tutulmakta, başka bir deyişle sıkı bir idarî vesa
yet altında bulundurulmaktadır. Ayrıca gelir vergisi 
yönünden Maliye ve Gümrük Bakanlığının, işçi çalıştı
ran işyeri olması bakımından Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşların denetimine 
tabidir. Görüldüğü gibi, noterlikler böylece, hizme
tin en mükemmel bir şekilde yürütülmesi ve suiistimal
lere meydan verilmemesi bakımından diğer Devlet 
daireleri gibi bir denetime tabi tutulmaktadır. 

c) Noterlerin Devlet bütçesinden veya başka bir 
bütçe veya fondan maaş veya aylık, ücret almaları söz 
konusu değildir. 
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Noterlerin gayrısafi gelirleri, yaptıkları işlemler se
bebiyle noterlik ücret tarifesine göre iş sahiplerinden 
aldıkları ücretler ile tahsil edecekleri harç ve vergi 
üzerinden kendilerine ödenecek noterler hissesinden 
meydana gelmektedir. 

Daire kirası, ısıtma ve aydınlatma parası, perso
nel ücretleri, sigorta primleri ve noterlik işlemlerinin 
gerektirdiği diğer masrafların bu gayrısafi gelirden kar
şılanmaktadır. 

Ayrıca, noterler, hem kendileri hem de personelle- , 
ri tarafından bir işin yapılmaması veya hatalı yahut 
eksik yapılmasından dolayı, zarar görmüş olanlara 
karşı hukuken sorumlu olup sorumluluğa Devletin 
herhangi bir surette katılması söz konusu bulunmadı
ğından doğacak zararların da noterlik gelirinden kar
şılanması gerekmektedir. 

Masraflar çıktıktan sonra kalan safi gelir üzerin
den noterin gelir vergisini de hazineye ödeyeceği kuş
kusuzdur. 

Diğer taraftan, noterlerin yapacakları işlemlerin her 
biri için alacakları ücret, tarifeyle belirlenmiş ise de, 
yaptıkları işin sayıca artması, gelirin de yükselmesini 
sağlayacaktır. Bu bakımdan noterler, dairelerine ge
len işlerin sayısı çok fazla olsa bile, tamamının aynı 
gün çıkartılması için normalin çok üstünde bir gayret 
göstermekte ve bu suretle hizmette verimlilik en yük
sek düzeye ulaşmaktadır. 

d) Belirtilen bu durumlara göre, noterlerin gelir
lerinin, toplumda önemli bir yeri olan noterlik hiz
metinin mükemmel bir şekilde yürütülmesinin gerek
tirdiği asgarî giderleri, noterlik personelinin ücretle
rinin iş mevzuatı hükümlerine göre ve düzenli olarak 
ödenmesi için gerekli masrafı, noterin sosyal düzeyi
ne uygun bir yaşam sürdürebilmesi için gereken ve 
ayrıca hukukî sorumluluğun gerektirdiği asgarî mik
tarı karşılayabilecek düzeyde bulunması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Bu sebeple, noterlik' ücret tarifesinin günün eko
nomik şartlarına uydurulması amacıyla, Kanun uya
rınca iki yılda bir gerekli görülecek değişikliklere ta
bi tutulması, noterliklerin ticarî işletme olarak nite
lendirilmesini gerektirmez. 

Diğer taraftan, 1512 sayılı Kanuna göre noterlik
ler, iş ve gelir durumları ile o yerin nüfusu esas alına
rak, dört sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma, be
lirtilen kanunî esaslara göre dört yılda bir Bakanlı
ğımca gerçekleştirilmektedir. 

Bunlardan, dördüncü sınıf noterliklerin, iş ve buna 
bağlı gelirleri, müstakil bir noter tarafından yönetil-
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meye yeter düzeyde olmadığından, kâtip sınıfından 
Adalet memurları tarafından yönetilmesi esası geti
rilmiştir. 

Hukuk Fakültesi mezunu müstakil noter tarafın
dan yönetim, üçüncü sınıf noterliklerle başlamakta
dır. En az sayıda işe sahip ve dolayısıyla sorumluluk 
riski düşük olan üçüncü sınıf noterlikte mesleğe giren 
noterlerin, işleri daha yoğun olan ikinci ve birinci sı
nıf noterlerden daha düşük gelir elde edecekleri ve 
bu gelir farkının, yaptıkları işin niteliğinin ağırlığı ve 
sayısı ile orantılı olacağı kuşkusuzdur. 

Bu itibarla, yaptıkları emsal işlemlerden, aynı üc
ret tarifesine göre aynı miktar ücret alan birinci, ikin
ci ve üçüncü sınıf noterlerin, yıllık gayrısafi gelirleri 
arasında, iş yoğunluğuna bağlı olarak farklılık bulun
ması, mantıkî ve normal olup, hiç bir surette adalet
sizlik teşkil etmemektedir. 

Ayrıca, iş yoğunluğu ve gelir fazlalığı görülen yer
lerde, yeni noterlikler kurulması suretiyle denge sağ
lanmaktadır. 

Diğer taraftan, Noterlik Kanununun 166 ncı mad
desi hükmü uyarınca, noterler arasında birlik ve yar
dımlaşmayı sağlamak, üyelerinin ev sahibi olmaları, 
çocuklarının tahsillerini iyi şartlarda yapabilmeleri ve-
sair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda 
tedbir almakla Türkiye Noterler Birliği görevlendi
rilmiştir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, noterlerin gelirleri 
halen yürürlükte bulunan mevzuat gereği, iş yoğunlu
ğu ve noterliğin sınıfı ile ilgili bulunduğundan, her
hangi bir adaletsizliğin söz konusu olmadığı ve noter 
gelirlerinin mevcut mevzuat çerçevesinde bir fonda 
toplanmasının ve noterler arasında eşit olarak dağı
tılmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesi adliye lojmanı ihalesinin 
geciktirilme nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

I 1. Erzurum - Oltu ilçesinde yaptırılacak olan 
I Adliye Lojmanı ihalesi neden geciktiriliyor? 
I 2. Oltu'da mahkeme kapasitesi, burada Hükü

met Konağı haricinde, ayrı bir Adalet Sarayı yapıl
masını gerektirmekte midir? Gerektiriyor ise, hangi 
yıl programına almayı düşünülüyor? 

3. Erzurum'un ilçelerinde mahkeme kadro ve 
dava kapasitesi ayrı bir adliye sarayı yapılmasını ge
rektirir duruma gelmiş olanlarda adliye sarayı ve 

I adliye lojmanları ne zaman yaptırılacaktır? 

I T.C. 
İ Adalet Bakanlığı 15.9.1986 
I Bakan : 1020 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
! İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 1 Eylül 
I 1986 tarih ve 7/1292-6631/25808 sayılı yazınız. 
j İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde ah-
j nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
I tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
j soruların cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
İ Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

M. Necat Eldem 
j Adalet Bakanı 

| Sayın 
i Hilmi Nalbantoğlu 
j Erzurum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 

1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
ödenek yetersizliği gerekçesiyle yeni işlere «ihale ta
limatı» verilmesi durdurulduğundan, 1986 Yılı Yatı
rım Programına 86G00080 proje numarasıyla alınan 
Erzurum İli Oltu İlçesi 6 daireli adliye lojmanı ya
pım işine Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ihale 
talimatı henüz verilememiştir. 

2. Oltu'da müstakil adliye binası yapımı 10 yıl
lık «Master Planı» çalışmalarında 1987 Yılı Yatırım 
Programına alınmışsa da, müstakil adliye binası ya
pımı için bugüne kadar uygun bir arsa bulunmadı
ğından 1987 Yılı Yatırım Programına teklif edileme
miştir. 

3. a) Bakanlığımla Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı arasında varılan mutabaka
ta göre, genel olarak ağır ceza teşkilatı bulunmayan 

I ilçelerde adalet daireleri hükümet konakları içerisin-
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de mütalaa olunmakta, müstakil adalet binası yap-
tınlamamaktadır. Hükümet konaklarının yapımı ise, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca planlanmaktadır. 

Bu itibarla, Erzurum'a bağlı ilçelerde yeni hükü
met konağı yapımı planlandığında ihtiyaç programı
na göre adalet dairesine de yeterli yer ayrılması için 
Bakanlığımca Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde 
girişimde bulunulacaktır. 

b) Oltu İlçesi haricinde Erzurum'a bağlı diğer 
ilçelerin tamamında adliye lojmanları hizmete açıl
mıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoglu'nun, Başbakanın Sovyetler Birliğine yaptığı 
resmî ziyarete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7(1297) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başbakanımızın Sovyetler Birliği'ne yaptığı 

resmî ziyaretle ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından 
yazılı cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı 
ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
• Hatay 

1. Her şeyin inceden inceye çok önceden hesap
landığı devlet ve hükümet başkanlarının resmî ziya
retlerinden olan Sovyetler Birliği'ni ziyarette nasıl 
oluyor da Sayın Başbakanımızın, Sovyetler Birliği 
lideri Sayın M. Gorbaçev ile görüşmesi temin edile
memiştir? Temin edilmemişse niçin ziyaret ertelen
memiştir? Bu olayın sorumluları kimlerdir? 

2. Dışişleri Bakanlığımız daha önceden seyaha
tin ertelenmesi ve daha uygun bir tarihte yapılmasını 
Sayın Başbakanımıza bildirmemiş midir, böyle bir 
telkin söz konusu mudur, değil midir? 

3. Daha evvel mutabakat olmuşsa niçin görüş
me gerçekleşmemiştir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 19.9.1986 
Sayı : SİDE/579 

Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve 

7/1297-6639/25833 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun Sayın Başbakanımızın Sovyetler Birliği 

ziyareti hakkında vermiş olduğu yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Başbakan Turgut Özal'ın 28 Temmuz - 1 
Ağustos tarihleri arasında gerçekleş'tirdiğ'i Sovyetler 
'Birliği ziyareti başarıyla -sonuçlanmıştır. Bu ziyaret 
sırasında farklı siyasî rejirn ve ideolojilere sahip ve 
ayrı ittifaklara mensup komşu ülkeler arasında kar
şılıklı toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karış
mama ilkeleri çerçevesinde somut ve verimli bir iş
birliği tesisinin mümkün olabileceği bir kere daha 
tespit edilmiştir. Bu ziyareti, çeşitli alanlarda elde 
edilen neticeler ve tarafların ikili ilişkilerini geliştir
me arzuları yönünden dcğerlendirım'âk daha isabetli 
bir yaklaşım olacaktır. Nitekim ziyaret sırasında 
ekonomik İşbirliğinin geliştirilmesi yönünde önemli 
mesafeler alınmış, bu arada Sovyet doğal gazının önü
müzdeki ilkbaharda Türkiye'ye ulaştırılması, Türk 
müteahhitlik firmalarına Sovyetler Birliği'nde iş im
kânı sağlanması hususlarında mutabakata varılmış
tır., Ayrıca planlama ve- turizm alanında İki anlaş
ma imzalanmış, uluslararası konularda verimli -görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 

iSayın Başbakan Sovyetler Birliği'ni ziyareti sıra
sında Yüksek Sovyet PreZidium Başkanı Gromyko 
tarafından kabul edilmiş ve Başbakan RiZkov ile iki 
defa uzun görüşme yapmıştır. Ben de meslekdaşım 
Sovyet Dışişleri Bakanı Schvardnadze ile faydalı gö
rüşmelerde bulundum. Sovyet tarafı ile gerçekleştiri
len üst düzeydeki bu görüşmeler çok yararlı olmuş
tur. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekre
teri Gorbactıev'in o tarihte Sovyetler Birliği'nin do
ğusuna yaptığı bir Ziyaret nedeniyle Başbakanımızın 
Moskova'da iken kendisi ile görüşmesi mümkün ola
mamıştır. Gorbachev'in Moiskova'ya döndükten son
ra Sayın Başbakana önerdiği görüşme tarihi Başba
kanımızın Ankara'dakı önceden tespit edilmiş prog
ramı nedeniyle tarafımızdan kabul edilmemiştir. 

Bakanlığımızca bu ziyaretin gerçekleştirilmeme
si yolunda Başbakanlığa herhangi bir telkinde bulu
nulmamıştır. Zira Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Gorbachev ile randevu talebimiz 
Sovyet mühataplarımızca olumlu karşılanmış, müspet 
mütalaa ile üst makamlara arz edileceği tarafımıza 
bildirilmiş ve ziyaret gerçekleşinceye kadar bu gö 
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rüşmenin tahakkuk e'demeyeceği yolunda bize her
hangi (bir bilgi intikal ettirilmemiştir. 
Bu görüşmenin belirttiğim nedenlerle gerçekleş

memiş olmasına olağandışı bir anlam vermek ve bu 
durumun tatminkâr bir şekilde gelişmekte olan 
Türk - Sovyet ilişkilerini gölgeleyebileceği izlenimi
ni uyandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye 
dış münasebetlerinde uzun vadeli menfaatlerini dik
kate alan ve duygusal yaklaşımlara itibar etmeyen 
bir politika takip etmektedir. Türk - Sovyet ilişki
lerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. 

13. >— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Atina Gazeteciler Birliğince ülkemiz 
aleyhine hazırlandığı iddia edilen bir yayına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı 
cevabı (7/1299) (1) 

TBMM Başkanlığına 
Dünya kamuoyuna turizm propagandası adı al

tında Türk düşmanlığını kışkırtan, Türkiye'nin sal
dırgan bir Devlet olduğu imajını vurgulayan Atina 
Gazeteciler Birliğinin profesyonelce hazırladığı 
«Threat in the Aegean» (Eğedeki Tehdit) adlı ya
yın karşısında aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delaletinizi saygıyla rica ede
rimi. 

iMurat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Eğedeki Tehdit adlı yayının Türkiye'ye gelen 
turistlere devamlj dağıtılması hakkında ne gibi ted
bir almaktasınız? 

2. Bu yayın Eğenin tartışmasız Yunan egemen
liği altında olduğunu bütün dünyaya açıkça ilan 
ederken, Cumhuriyet Hükümetimiz bu yayınlar kar
şısında ne gibi tedbir almıştır? 

3. 'Bu hususta Basın Yayın Genel Müdürlüğün
ce ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

TJC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 4-012-1/02966 22 . 9 . 1986 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.9.1986 tarih, 7/1299-6648/25914 sayılı ya

zınız. 

NOT : (1) Soru önergesinin cevabına ekli ki
tap yayınlanmamıştır, (7/1299) esas numaralı dosya
sındadır. 
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ilgide belirtilen yazı ekinde alınan Hatay Millet
vekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun yazılı soru 
önergesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Devlet Balkanı 

1. Ege'ye 'ilişkin gerçekleri yansıtmak ve Ege 
üzerindeki Yunan iddialarının geçersizliğini dünya 
kamuoyuna duyurmak üzere, istanbul Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından 1984 yılında «The Aegean Real'i-
ties» adlı bir broşür bastırılmıştır. Broşür, yurt dı
şındaki ve yurdumuzu ziyaret eden hedef kitlelere 
dağıtılmıştır. 

2. Sayın Sökmenoğlu'nun soru önergesinde zikredi
len «Ege'deki Tehdit» adlı broşür istanbul Gazeteciler 
Cemiyeitinin işte bu yayına cevap olarak çıkarılmış 
bir broşürdür. 

3. Bu çerçevede : 

a) Mezkûr Yunan broşürünün turistlere dağıtıl
ması, tarafımızdan Türkiye lehinde esasen yaratıl
mış bulunan havanın giderilmesi maksadına matuf 
olup, Yunanlıların bunda başarıya ulaşmamaları için 
çeşitli alanlardaki yayın faaliyetlerimiz sürdürülme
ye devam edilmektedir. 

b) Mezkûr Yunan yayını, Ege'nin Yunan ege
menliği altında bulunduğunu vurgulamaktan ziyade, 
Ege'deki varlığının Tüıik tehdidi altında olduğunu 
anlatmaya matuftur. Bu Yunan tezi de, diğerleri gibi 
Tüıik propagandası tarafından karşılanmaya devam 
etmektedir. 

c) Ege'ye ilişkin millî siyasetimiz çeşitli veçhe
lin itibariyle ilgili makamlarımızca ya da bunların 
koordine çalışmalarıyla uygulamaya sokulmaktadır. 
Bu çerçevede, yersiz Yunan propagandalarının karşı
lanması çalışmaları içinde Basın - Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğü de kendi yerini, kuruluş 
kanununa uygun bir çerçevede almaktadır, örneğin 
Genel Müdürlük; Newspot, Türkis'h Review vesair 
sürekli ve özel yayınlarla bu alandaki faaliyet
lerini sürdürmektedir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, genel işsizliği gidermek için alınacak önlemlere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti-
tiz'in yazılı cevabı (7/1308) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Tınaz Ti

tiz tarafından yazılı olaralk yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saiygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Genel işisizliği gidenmelk için beceri 
kursları il'e kendimizi oyalamıyor muyuz? 

Soru 2. Genel işsizliği gidermek için: 
Türk'iye'miizde- bölgelere göre devlet eliyle; 
a) (Bahçıvanlık okulları ve sebze çiftlikleri, 
Ib) Veteriner okulları ve hayvan üretme çiftlik

leri, 
c) Tarım türetme çiftülklerti (Devlet üretme çift

likleri var.) yaygınlaştırılabilir.. Kurulamaz mı? ı(Et 
ve Balık Kurumu ve Toprak Malh'suUeri Ofisi ile 
entegre edilerek)1 

d) Küçük sanayii sitelerinde çıraklık okulları, 
e) 'Meslekî teknik liseler yanında döner serma

yeli birer iş atölye üniteleri geliştirilemez mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 07.59.02.07/938 10 . 9 . 1986 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgi : 1.9.1986 gün ve 7/1308-6693-26279 sayılı 

yazınız. 
«Genel işsizliği gidermek için alınacak önlemler» 

konusunda, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun ilgi yazıları ekinde intikal eden soru 
önergesi incelenerek:, görüşlerimiz aşağıda belirtil-
mişttir: 

Soru 1. Genel işsizliği gidermek için beceri kurs
ları ile kendimizi oyalamıyor muyuz? 

Cevap 1. Bilindiği üzere, istihdamın geliştiril
mesi Hükümetimiz tarafından müstakil bir proje ola
rak ele alınmış ve bu amaçla başkanlığımda bir ku
rul oluşturulmuştur. 

Bu kurul tarafından yapılan çalışmalar sonunda 
istihdamın geliştirilmesi için çok yönlü tedbirlerin sü
rekli olaralk alınması zarureti ortaya çıkmış ve bu 
amaçla hazırlanan 17 anaprojeden biri olan «Be
ceri Kazandırma Yolu tle işsizlere îş Bulunması 
Projesi» Başbakanlığın 12.11.1985 gün ve 18 No. lu 
genelgeleriyle uygulamaya konulmuştur. 

ıBu proje ile işsizlere beceri kazandırmak sure
tiyle daha kolay iş bulmaları veya kendi işlerini 

kurmaları ya da boş zamanlarını değerlendirerek ge
lirlerini artırmaları amaçlanmıştır. Bu yapılırken, hiç
bir beceriye sahip olmayanlara istihdam imkânı sağ
lamanın mümkün olmayacağı düşüncesinden hareket 
edilmiştir. Nitekim bu düşüncemin doğruluğunu gös
termek ve pratikte meydana çıkalblilecek sorunları 
tespit ettip gidermek amacıyla uygulanan pilot, pro
je, beceri Me istihdam arasındaki çok silki bağlantı
yı ortaya çıkarmış ve kurslara devam edip bitiren
lerin hemen hepsi bir iş bulabilmiştir. 

' Soru 2. Genel 'işsizliği gidermek için Türkiye' 
m'izde bölgelere göre devlet eliyle; 

a) Bahçıvanlık okulları ve sebze çiftlikleri, 
b) Veteriner okulları ve hayvan üretme çiftlik

leri, 
c) Tarım üretme çiftlikleri, 
Yaygınlaştırılıp kurulamaz mı? 
d) Küçük sanayi sitelerinde çıraklık okulları, 
e) Meslekî teknik liseler yanında döner serma

yeli birer iş atölye üniteleri geliştirilemez mi? 

•Cevap - a,b,e) Bireylere çeşitli alanlarda beceri 
kazandırılarak: (bahçıvanlık, hayvan yetiştiriciliği 
vb.) istihdamlarının sağlanmaisı esasen Baikanlığımıri 
koordinatörlüğünde yürütülmekte olan beceri kazan
dırma programları kapsamı içerisindedir. Ancak, 
Devlet dliyl'e üretme çiftlikleri Vb. Kuruluşlar oluş
turularak bu hizmetlerin yürütülmesi ve böylece is
tihdamın geliştirilmesinin Hükümet politikamız çer
çevesinde uygulama imkânı bulunmamaktadır. 

Devlet eliyle doğrudan istihdam yaratılması bir
çok ülkede denenmiş ve nihaî sonuçları itibariyle 
kalıcı bir istihdama yol açmadığı, bir nevi devle
tin sübvansiyonu ile yaşatıîabilen gayrı ekonomik gi
rişimler olaralk kaldığı anlaşılmıştır. 

Bunun yerine, fertlerin önlerindeki engellerin kal
dırılarak ve teşvik edilerek yatırım yapmaları; bü
yük yatırımlar yapamayacak düzeyde olanların ise 
küçük ve orta büyüklükte işler kurmaları ve niha
yet bunun dışındakilerin de kendi hesaplarına çalı
şacakları çok küçük girişimlerde bulunmasını ana-
prensip olarak benimsemiş bu prensip uyarınca faa
liyete geçmiş bulunuyoruz. 

Cevap - d) illerimizde yürütülen istihdama yö
nelik beceri kazandırma kurs çalışmalarının yanı 
sıra; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle 
çıraklık eğitimi de yapılmakta ve bununla ilgili ku
ruluşlar oluşturulmaktadır. 
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Cevap - e) Millî Eğitim Gençlik ve .Spor Ba
kanlığına bağlı «Meslekî Teknik Liseler»de döner 
sermayeli atölyeler mevcut olup halen faaliyetlerıini 
sürdürmektedir. 

öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek üretim 
şartları içerisinde geliştirmeyi amaçlayan bu döner 
sermayeli atölyelerin, istihdamın geliştirilmesinde 
etkili ibir unsur olacağı düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

• M. Tınaz Titiz 
Devlet 'Bakanı 

15. <— \Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, .müteahhitlerin idarelere ait ihalelere % 15-20 
tenzilatla katılmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı 
(711311) 

Hariciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îsıkân Ba
kanı tarafından yazalı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbaotoğlu N 

Erzurum 

Soru 1. 1986 yılında idareler, ihalelerine 
% 15 - 20'den fazla tenzilatlarla müteahhit bulabil
mekte iseler bu neyi ifade «itmektedir? 

• Soru 2, Müteaihhîtlerm ihalelere % 15 - 20 ora
nında tenzilat teklifleriyle katılmaları, kendiliğinden, 
İhale adedinin <% kaçında vuku bulmuştur? Yok
sa bu sonuç idarelerin müteahhit seçim ve tenzilat 
işini yönlendirmesi suretiyle m'i olmuştur? Böyle 
bile olsa <% 15 - 20 oranında tenzilatlı ihale adedi 
% ne .kadardır? 

Soru 3. Müteahhitlerin her ne suretle olursa 
olsun ihalelere |% 15 - 20 oranında tenzilat teklif
leriyle katılması, 1986 yılı rayiç ve birim fiyatlarının 
geçerlik ve özelliğini muhafaza ettiğimi mi göster
mektedir? Yoksa müteahhit firmanın bir yıl daha 
ayakta durabilme sürecine katkı mı sağlamaktadır? 

'Soru 4. 1986 yılı için gerekirse 8/2574 sayılı ka
rarnameyi de değiştirip 2. dönem rayiç ve birim fiyat 
ilan etmeyi düşünmüyor musunuz? 

24 . 9 . 1986 0 : 1 

TC. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve 5 . 9 . 1986 
Koordinasyon Kurulu (Başkanlığı 

Sayı: A-08/tPL Koor. D. Bşk.-13/599 
Konu : Erzurum M'iletvekili Hilmi 

Nalbantoğlü'nun yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.BJM.M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar D. «Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md. nün 
1 Eylül 1986 gün ve 7/13T1-6696/26282 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen; müteahhitlerin idare
lere ait ihalelere % 15 - 20 tenzilatla katılmalarına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplan aşağıda su
nulmuştur. 

1. İşlerin özelliğine ve talip olan müteahhitlerin 
şartlarına ve sahip oldukları imkânlara bağlı olarak 
ihale tenzilatlar oluşmaktadır. Bazı ihalelerde tenzi
lat nispetleri % 15 - 20'nin üzenine çıkmış ise, yu
karıda işaret edilen hususların böyle bir tenzilata 
>knkân sağlamış olmasındandır. 

2. İhalelerin tümünde tenzilatlar, taliplerin ken
di iradeleriyle belirlenmektedir. Aksi varit ve müm
kün değil'dir. 

3. Bu sorunun ceva'bı, 1. Sorunun cevabında 
verilmiştir. 

4. ©öyle bir değişiklik ve 2. dönem rayiç ve 
birim fiyat ilanı düşünülmemektedir. Zira ihate edilen iş
ler normal seyrinde yürümekte, yeni ihaleye çıkarı
lan işler de normal' tenzilatlarla çok sayıda talip bul
maktadır. 

.Bilgilerinize arz ederim. 
SaygUaomla. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum ve Kars yöresinde yaptırılan deprem 
konutları arasındaki maliyet farklarına ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın yazılı cevabı (7/1314) 

Türkiye Büyük Millet Mecfei (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Bayındırlık ve İskam Bakam 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

'Saygılarımla 
Hîtei'i Nalbantoğlu 

(Erzurum 
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Firma Adı 

1. 1. Grup - Karaunganı grup 421 konut 
inşaatı 
(TEMEL YAPI) 

2. 2. ve 3. grup Dönertaş ve Akçataş 
grulbu 612 konut inşaatı. 
(SUTEK) 

3. 4. gruıp Horasan grubu 209 komut in
şaatı (TEPE) 

4. 5. grup Çöbandede - Köprüköy grulbu 
365 konut inşaatı (ESKA) 

5. 6. ve 9. grup Kışlaköy ve Narman 
grubu, 590 konut inşaatı (ÖZDEMtR) 571 

>6. 7. grup Şekerli grubu 474 konut 
inşaatı. (CEYLAN) 

7. 8. Gruıp Gölü ıgrubu 266 komut in
şaatı (DOĞAN DÖLCEL) 

29 Temmuz 1986 L-07-Oil -215-25-1 sayılı yazınız 
ekinden; çıkardığım yukardaki cetveldeki verilere göre: 

Soru 1. Diğer firmalar bir adet deprem konutunu 
azamî 4 724 844 TL. sına mal emtiş iken7nci grup 
müteahhidi Ceylan tnş. A. Şirketi neden, 6 301 502 
TL. sına mal etmiştir? (veya kesin hesabı bu şekil
de bağlatmıştır) 

ISoru 2. IDliğıer firmalar bir adet deprem konutu 
için azami 159 482 TL. altyapı inşaat masrafı yap
tığımla göre neden Ceylan İnş. A. 'Şirketi 444 430 
TL. ve Doğan Dölcel 275 845 TL. ısı sarf yapmıştır? 
(veya kesini hesabı bu sekilide bağlamıştır? 

(Sora 3. Diğer firmalar bk adet deprem konutu 
»için «Konut + Altyapı inşaatı» toplamı olarak aza
mi 4 393 636 TL. sarf ettiği halde neden Özdemir 
Firması 4 884 327 TL.; Doğan Dölcel 4 448 885 TL. 
ve Ceylan tnş. A. Şirketi 6 745 932 TL. hakediş al-
.mıştır (kesim hesalbı bu kadar farkla ne sebeple 
.bağlatabıiılimiştir?) 

Soru 4 (Kesin hesapta Ceylan A. Şirketine veri
len yapılmayan işler kalemleri diğer firmalara da ve
rilmiş midir? örneğin: 

)1. Köy konutları ara yollarında yapılmadığı, 
halde yapılmış gibi gösterilen 0,50 m derinlikteki ka
zılar. 

Yaptığı 
Deprem 
Konutu 

421 

610 

216 

360 

571 

479 

257 

Beher Konut 
Maliyeti 

4 069 524 

4 251 732 

' 4 334 645 

3 798 618 

4 724 844 

6 301 502 

4 173 040 

Beher konut konut + Altyapı 
Altyapı tnş. (Beher konut için 

IMaİyeti 

il 29 528 4 199 051 

140 197 4 391 929 

25 482 4 360 .127 

135 018 3 933 636 

159 482 4 884 327 

444 43Q 6 745 932 

275 845 4 448 885 

2. Bu sandık kazı topraklarının köy dışarısında 
ıbıir mesafeye yüklenip - taşınjip - boşaltma parası. 

3. iRu kazı çukurlarına tespit edilen yerden (fa
razi) getirilip serilip, sulanıp, sıkıştırılan stablize mal
zemesi. 

4. Galvanizli sacların DKP sap kalbul edilip fab
rika fiyatı ile birlikte nakliye Ödenmesi. 

5. Çatı yapımı için iş iskelesi verilmesi. 

6. Tuğla duvarda 1 m8 için 125 adet tuğla gittiği 
tutanakla tespit edilerek Iher ms için 8 adet tuğla pa
rası fazladan ve bunlarım da nakliye bedeli fazladan. 

7. Stiklop beton «temel adedi azaltılarak demirli 
beton temel artırımı yapılarak ödeme fazlalaştırıl
ması. 

iSoru 5. Velhasıl Ceylan İnşaatın, yaptığı inşaat
lardan neleri az yapmış veya yapamaimışlardırki diğer 
firmalara kesin hesapları daha az çıkartılmıştır? Bu 
konuyu karşılaştırmak üzere bir tetkik kurulu kurar 
rak inceletmeyi düşünmez miı'isimiz? 

Soru 6. En soınj olarak en yüksek maliyetleri ile 
de olsa Ceylan tnş. A. Şirketime ödenen en az (6 745 932 
eksi 4 884 327 TL.) 1 961 605 TL. sının hesalbını 
kimseden sormayacak mısınız? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 19 . 9 , 1986. 

Sayı : A-08/ld. ©r. Md. 8/651' 

Konu, : Erzurum MÜle'tlvekiiÜ Hilmi Nalbant-
oğlu'nunj Yazılı Soru Önergesi 

Türküye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 
ligi : TJB.M.M. Genel; Sekreterliği Kanunlar ve 

Karanlar D. Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md. nün 
1 Eylül 1986 tarih ve 7/Iİ314 - 6699/26285 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletivekili Hilmi Najlbantoğlu tarafın
dan; Bakanlığımıza yöneltilen; Erzurum ve Kars yö 
reislimde yaptırılanı deprem konutları arasındaki mali
yet farklarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevap
ları aşağıida sunulmuştur. 

1. T. Emlak (Kredi Bankası Genel Müdürlüğü
nün taahhüdü altında 1984 yılı içinde yapımı gerçek
leşen Erzurum ve Kars Yöresi dep'remevii inşaaltla-
rından; 7 nci grupta Ceylan inşaat firmasının ücret-
tiği 479 depremevi ile 'diğer firmalarca, gerçekleştirilen 
deprem evlerinin maliyetlerinde meydana gelen fark; 

a) 7 noi grupta ve 4 yerleşim yerindeki konut-
ıliarın, arazi yokluğu nedeniyle zorunlu olarak seçilen 
kayalık, engebeli ve meyilli arazilerde forsa edilmesi 
ve tesviye hafriyatının artmasından,, 

<b) 7 nci gruptaki yerleşim yerlerinin malzeme 
ocaklarına, ve fabrikalara,, diğer gruplara nazaran 
uzakta oluşunun nakliyeyi e'tkilemesindeni, 

c) Ceylan İnşaat firmasının işe çok erken başla
masından dolayı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
verilen ilk temel projesinin uygulanmasından, 

Kaynaklanmaktadır. 
Bİlahara, T. Emlak Kredi Banjkası Genel Müdür

lüğünce İstanbul Teknik Üniversitesine tadil ettirile
rek uygulamaya konulan ikinci ve sön temel projeye 
göre subasman, seviyesine kadar yapılan mukayeseli 
keşifte ilk pıroje tutarı ile son proje tutarı arasında 
1 220 0175 TL. fark bulunduğu, göırülmüştür. Cey
lan inşaat firması ilk temel projeyi uygulaması sı
rasında subasmana kadar-1 220 075 TL. lük daha faz
la imala,t yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

2. Doğanı Dölce! firmasınca yapılan konutların 
altyapı inşaatınım 1985 yılına 'intikal etmesi nede
niyle ilgili Kararname gereğince fiyat farkı verildi
ğinden altyapı maliyeti artmıştır. Ceylan İnşaat fir
ması ile ilgii bilgiler 1 inci maddede belirtilmiştir. 
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3. Özdemir İnşaat ve Doğan Dölcel firmaları 
tarafından yapılan bir kısım inşaat işleri 1985 yı
lına, intikal etmiş, üiyajt farkı verilmesi sonucu konut 
maliyetlerinde artış olmuştur. Ceylan İnşaat fiırması 
ile ilgili bilgiler birinci maldede belirtilmiştir. 

4. Ceylan İnşaat firması dışındaki 6 firmaya, ve
rilip verilmediği sorulan iş ka|lemleri hususundaki 
açıklamalar aşağıdadır. 

— Köy içi arayollarmdla, pıroje ve plankotesi 
dikkate alınarak yol hafriyaıtı yapılmıştır. 

— Yol hafriyatında dolguya gelen kısmın hari
cindeki toprak vs. Kontrol Mühendisi tarafından tu
tulan tutanaktaki mesafeye taşınmıştır. 

— Koy içi anayollarında, sıkıştırılmamış şekli ide 
30 cm. yüksekliğinde stabilize temini ve serilmesi işi 
verilmiştir. 

— Galvanizli sac konusunda;, Bakanlığımız Yük
sek Fen Kurutunum 11.12.1985 tarih ve A-04/2/702 
sayılı Kararı doğrultusunda işlem yapılmış, nakli
yelerde fee galvaniz farkı düşüldükten sonraki kg/ 
m'2 süne nakliye ödenmiştir. 

— Çatı yapımı için iş iskelesi konusunda, Ba, 
kanlığımız Yüksek Fen Kurulunun 10.3.1986 tarih 
ve A-04/1/160 (sayılı Kararı doğrultusunda işlem ya
pılmıştır. 

— 1 m3 tuğla duvarda 118 adet tuğla kullanılmış 
Olduğu kabul edilerek nakliye bedeli buna; göre öden
miştir. 

— Konuıt projelerimde, temellerde sfiklop veya 300 
dozlu demimiz beton kullanılabileceği belirtildiğinden, 
bazı köylerle sikiöp yerine 300 dozlu dlemirsiz beton 
kullanılmasına, yöredeki malzeme imkânlarına bağlı 
olarak konjtroMukça karar verilmiştir. 

5,6 - Bakanlığımızca; tetkik ve denetimi (gerektiren 
her konu titizlikle ele alınmaktadır. Ceylan İnşaat 
firmasınca, yürütülen 7 nci ıgrup depremevîeri inşaatı 
konusunda da gerekli 'infCelemeler yapılmış olup, 1 indi 
maddede maliyet farkı nedenleri belirtiılmiştıır. 

ıBilıgMeriniıze arz ederim. 
Saygılarımla. 

1 Safa, Giray 
İmar ve İskân Bakanı 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'un bazı ilçelerinde ihale edilen ziraat 
hizmet binaları inşaatlarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/1315) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bajşkanlığına 
Aşağıdaki sonüanmunı Baymdırlılk ve İskân Ba-

kanıkğı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı aırz ederim. 

Saygılarımla, 
Himli Naibanıtoğlu 

Erzurum 

1983 yıhnida Erzurum'un muhtelif İlçelerinde iha
le edilen zliraajt Ihıianet binalarının inşaatlarımla ilişiklin: 

Soru 1. Horasan - Araş Hizmet Binajsı ve 2'lii 
lojman iniş. işimün % 3Q keşif artışı neden olmamış
tır? iBufada ı% 30 artışa neden olacak h'iç bir şey 
iyok mu idi? ilk keşif miktarlarını bu derece uyguuiı 
hazırlamış ve uygulamayı aynen yaptırmış olan kont
rol mühendisleri taltif edıiidli mi? 

ISoru 2. İspir Devedağı Hiz. Bin. ve Vh lojman 
(inşaat işi için de aynı sioru? 

ISoru 3. Oltu imci Köyü Hizmet Bin. ve l'iii loj
man inş. işî bitiriip Ihmalar 25.10.1985 tarihinde hiz-
mete açılmış geçici kabul yapılmış olduğu halde mü
teahhide Icesin hakedlişle ödenen para neden 1 477 649 
TL. dır? Müteahhide ihale bedeli kadar para veril
meliydi. 

Soru 4. Şenkaya Aksar Hizmet Binası ve 4'lü 
lojman ıkış. işimde die % 301 keşıif artışı olmamasının 
ve buna ınleden olmaması nedenliyle ilik keşfi yapan 
ve uygulatan kontrol mühendisleri taltif edildi mi? 

TC 
Baymdırlılk ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 19 Eylül 1986 

Sayı : A-08/ İd. Br. Md. 8/649 
Konu : Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun Yazılı ISoru önergesi 

Türkiye Büyük .'Mıillet .Mecli&İ (Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 

Kararlar D. Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md.'nün 1 
Eylül 1986 tarih ve 7/1315-6700/26286 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen Erzurum'un bazı ilçele
rinde ihale edilen ziraat hizmet ıbinası inşaatlarına iliş
kin yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda sunul
muştur. 

1. Horasan- Araş Kırsal Kalkınma Binası ve 
2'li Lojman İnşaatının; 

a) Keşif (Bedeli : 11.700.000,— TL. 
h) Sözleşme Tarihi : 22.8.1983 
c) Bitiş Tarihi : 9.5.1984 

24 . 9 . 1986 O : 1 

| d) 2 nci Keşif Tutarı 
(Kesin Hesap) : 11 084 367 TL/dır. 

I ıBu taahhüt içerisinde; 
I — Çevre taş duvar ihatası yapılmamıştır. 
I — Bina yakınında elektrik şebekesi bulunduğun-
I dan yeniden elektrik getirilmemiştir. 
I — Çevre ihatası yapılmadığından iç Ibahçe düzen-
I lemesi ve otopark da yapılmamıştır. 
I — Binanın yapıldığı yer düz bir arsa olduğundan 
I saha tanzimi gerekmemiştir. Toplam temel kazı mik

tarı 889 140 m8'dür. 

I Yukarıda açıklanan nedenlerle «öz konusu iş '% 30 
I içerisinde artış göstermemiş, bina bitirilerek hizmete 
I açılmıştır. 

2. ispir - Devedağı Hizmet Binası ve l'li Lojman 
I İnşaatının; 

a) Keşif Bedeli : 11 100 000,— TL. 
b) Sözleşme Tarihi : 2J8.1983 
c) Bitiş Tarihi : 30:5.1984 
d) 2 nci Keşif Tutarı : 11 100 000,— TL.'dır. 

I Bu taahhüt içerisinde; 
I — Çevre taş duvar ihatası yapılmamıştır. 
I — Binanın arsası düz bir alan olup, toprak haf-
I riyatı -Jceşif dahilinde kalmıştır. 
I — Sahada hafriyat yaparak çevre düzenlemesine 
I gerek görülmemiştir. 
I — îçmesuyu yakın mesafeden bağlanmıştır. 

I Yukarıda belirtilen nedenlerle iş ,% 30 içerisinde 
I artış göstermeden ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

3. Oltu - İnci Köyü Hizmet Binası ve l'li Lojman 
I İnşaatının; 

a) Keşif Bedeli ; 11 100 000— TL. 
I h) Sözleşme Tarihi: 21.9.1983 

c) Bitiş Tarihi : 16; 12.1984 
d) 2 nci Keşif Tutarı : 12 094 466,— TL. olup, 

iş % 30 içerisinde artış göstermiştir. 
I Bu taahhüt içerisinde; 

— Binaların bulunduğu arsa meyilli olduğundan 
hafriyat miktarı artmış, bina sulbasman altı imalatla
rında kısmî artışlar görülmüştür. 

I — Binanın haılunduğu yere 600 m. mesafeden iç-
I mesuyu getirilmiştir. 

— Binalara elektrik direkleri dikilerek enerji hattı 
I yapılmıştır. 

Yukarıda 'belirtilen nedenlerle iş 1 inci keşif dahi
linde artış göstermiş, müteahhide ihale bedeli üzerin
den 11 477 649,— TL. ödeme yapılmış, bina bitiri-

I lerek hizmete açılmıştır. 
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4. Şenkaya - Aksar Hizmet Binası ve 4'lü Loj
man İnşaatının; 

a) Keşif Bedeli ; 20 000 000,— TL. 
b) Sözleşme Tarihi : 12.9.1983 
c) Bitiş Tarihi : 26.6.4984 
d) 2 nci Keşif Tutarı 

(Kesin Hesap) : 18 586 316,— TL.'dır. 
Bu taahhüt içerisinde; 
— Çevre taş duvar ihatası yapılmamıştır. 
— Binanın 'bulunduğu mahalde elektrik bulunma

dığından, binanın sadece iç elektrik şebekesi yapılmış
tır. 

— Binanın 'bulunduğu yer düz bir arazi olduğun
dan saha tanzimi ve benzeri yapılmamıştır. 

Aksar şehir merkezinden tahminen 2 km. mesafe
de, Göle yolu üzerinde yapılan inşaat yuikarıda belir
tilen nedenlerle keşif ıbedeli içerisinde ikmal edilerek 
hizmete açılmıştır. 

Söz konusu inşaatların kontrollük hizmetlerini yü
rüten teknik elemanların taltif ©dilmesi hususunda her
hangi !bir işlem yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 

1. Safa Giray 
İmar ve İskân 'Bakanı 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, müteahhit hakedişlerinin taksitle ödenmesinin hu
kukî dayanağına ilişkin sorusu ye Maliye ve Gümrük 
Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı cevabı 
(7/1318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 21 Ekim 1985 tarihli /genelge ile müteah
hit hakedişlerinin taksitle ödenmesi için verdiğiniz 
emrin hukukî dayanağı var mı? 

Soru 2. Müteahhit sözleşmelerinde yer almayan; 
hu sebeple hukuka aylkırı hu taksitle hakediş ödeme
lerinden; vazgeçmeyi neden yeğlemiyorsunuz? 

Soru 3. Hukuka aykırı bu uygulamanın devam 
ettirilmesi halinde işlerin sürüncemede kaldığının ve 
ayrıca müteahhitler de mağdur ve hatta bazılarının if
las ettiğinden bunun sorumlusu kim olacaktır? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Sayı : Muh. İşle. 127012-9/60437 9 Eylül 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.1986 tarih ve 
7/1318, 6703/26289 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Önergede sözü edilen 21 Ekim 1985 tarihli genel
ge 1985 malî yılı Genel Bütçe Kanununun, Bakanlı
ğıma, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, den
geli, ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla 
ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygula
malarını düzenlemek üzere gerekli önlemleri alma, 
standartları tespit ve sınırlamalar jkoyma hususların
da verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. 

Belirtilen genelgede, özel olarak müteahhitlerin 
hakedişlerinin geciktirilerek ödenmesi amaçlanmamış, 
sadece Telk Hazine Hesabı Sistemine dahil ve genel 
bütçe ödemesi yapan saymanlıkların {Vergi daireleri
nin ödemeleri ile özlük haklarına ilişkin ödemeler ha
riç), Ibütçe giderlerine borç İkaydı suretiyle yaptıkları 
ödemelerine Ikısmî bir sınırlama getirilmiştir. Bu sı
nırlama sonucunda merkezden Tek Hazine Hesabı 
Sistemine dahil olmayan saymanlıklara aktarılacak pa
ra miktarında rahatlama sağlanarak Devlet Su İşleri 
Genel iMüdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Koy 
(Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi yatırımcı dairelerle 
üniversitelerin ve hazine yardımı alan diğer dairelerin 
nalkit ihtiyaçları daha rahat sağlanabilecek duruma 
gelmiş, bu idarelerden alacaklı olan müteahhitlerin 
hakedişlerinin zamanında ödenmesi imkânı yaratıl
mıştır. 

Bütçe giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen 
amaçları gerçekleştirmek için getirilen sınırlamanın 
muhtemel olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üze
re 21 Ekim 1985 tarihli genelge, 4 Şubat 1986 tarihli 
genelge ile değiştirilerek sınırlamanın kapsamı daraltıl
mış, 1 Temmuz 1986 tarihli genelgeyle de birinci ve 
ikinci derecede kalkınmada öncelikli illerde hakedişle-
rin kısa sürede ödenmesi sağlanmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcelbe Alpitemoçin 
'Maliye ve Gümrük Bakanı 
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19. — Sinap Milletvekili H. Barış Çan'ın, Gebze -
İzmit arasındaki otoyoluna ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in yazılı ceva
bı (7/1321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vatandaştan 'toplanan vergilerle sağlanan devlet 

gelirlerinin gösteriş uğruna değil, halikın yararına ya
tırımlara yasalara uygun biçimde kullanılması gerekir
ken, «İş bitioi» imajı yaratmak amacıyla trafiğe açıl
dıktan sonra milyonlarca liraya ©siki yapımcı firmaya 
yenileme çalışmaları yaptırılan ve can güvenliği ba
kımından tehlikeler yaratan Hereke Viyadüğü örne
ğindeki uygulamalar ışığında aşağıdaki sorularımın 
Bayındırlık ve faıkân Bakanı Sayın Safa Giray tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

Sinop 

1. ENKA' tarafından yapılan Hereke Viyadüğü 
hizmete sokulmasından iki yıl sonra 600 milyon lira 
karşılığında yenileme çalışmaları yine aynı firmaya mı 
yaptırılmaktadır? 

2. ENKA ile yapılan anlaşmada Viyadüğün en az 
ma kadar süre onarım görmeyecek şekilde inşa edile
ceği yolunda bir hüküm bulunmakta mıdır? 

3. Gebze - İzmit arasındaki otoyolu şu anda can 
güvenliği açısından gerekli koşullara sahip midir? 

4. Otoyol çevre düzenleme, ağaçlandırma ve gü
venlik konularında bugüne kadar ne gibi önlemler 
alınmıştır. 

TC 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

15 Eylül 1986 

Sayı : A-08/ İd. Büro Md. 8/624 
Konu : Sinop 'Milletvekili IBarış Çan'ın 

Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi : T. (B. M. M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 

Kararlar D. Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md.'nün 
1 Eylül 1984 tarih ve 7/l'3l21 -6710/26341 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Barış Can tarafından Bakanlı
ğımıza yöneltilen; Gebze - İzmit arasındaki otoyola 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda su
nulmuştur. 

1. Anadolu Otoyolu Gebze - İzmit kesimi viya
dükleri tahliyelerinin takviye edilmesi işi 6.6.1986 ta
rihinde yapılan ihale sonucunda 600 924 822,— TL. 
ihale bedeli üzerinden en uygun teklifi veren ENKA 
İnşaat ve Sanayi A. Ş.'ne ihale edilmiştir. 

2. 12.12.1974 tarihli sözleşme uyarınca, Hereke -
İzmit Sanat Yapıları kapsamında ENKA - GRUN-
IBİLFİNGER Ortak Girişimi tarafından yapılan He
reke Viyadüğü 31.10.1980 tarihinde bitirilmiş olup 
8.12.1981 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. 

Sözleşmeye göre, müteahhit, geçici kabul tarihi ile 
kesin kabul tarihi arasındaki 12 aylık bakım süresi 
içinde meydana gelebilecek kusur, arıza, çatlak ve ha
taları tamir ve ıslah etmekle yükümlüdür. 

Gebze - İzmit Otoyolunun tümü 28J12.Ü984 tari
hinde çift yönlü olarak trafiğe açılmış olup 1985 
,Bkim ayı başlarından itibaren viyadük tahliyelerinde 
deformasyonlar görülmüştür. Defonmasyonların, pro
jenin yapıldığı 1968 - 1972 yilla;rına nazaran Otoyol 
standart yüklerinde meydana gelen artış nedeniyle ol
duğu anlaşıldığından köprü tabi iyesin in yeni yük stan
dartlarına göre takviyesi gerekmiştir. 

3. Viyadük tahliyelerinin takviye işlemlerinin de
vam ettiği kesimlerde Uluslararası trafik standartları
na uygun olarak gerekli işaretleme yapılmış, güvenli 
trafik akışını sağlayacak her türlü tedbir alınmıştır. 

4. Otoyolun çevre ile uyumunu sağlayacak çimle-
me, ağaçlandırma ve şev düzenleme işleri, yapılmış 
olup, benzeri bakım çalışmaları devam etmektedir. 
Trafik güvenliği açısından gerekli önlemler alınmış
tır. Ayrıca, Otoyolun yapımından sonra otoıyol çev
resinde hızla gelişen sanayi ve yerleşim bölgelerinin 
İhtiyaçlarına cevaip verecek yeni geçit ve köprülü kav
şakların yapımı işi 1988 yılında tamamlanacak şekilde 
ihale edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
.Saygılarımla, 

i. Safa Giray 
İmar ve İskân Bakanı 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İlinde yeniden yapılacak olan vilayet binasına 
ait projeye ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1323) 

Türkiye Büyük Millett Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı Sayın t. Safa Giray tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygıflaırımla arz ederim. 

28.8.1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 
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1. Kayseri Vilayet binasının bulunduğu . adanda 
yeni bir imar düzenlemesi yapılmış mıdır? 

2. Bahis konusu alanda yeniden düzenleme ya
pılıyor ise, bu alanda yeniden yapılacak olan Kayseri 
Vilayeti binası projeleri Bakanlığınızca mı yapılmak
tadır? 

3. Birçok vilayetlerimizde bu tür binalar yapılır 
iken bir proje yarışmasının açıldığı ve yarışma neti
cesinde birinci olan proje uygulamaya konduğu hal
de yeniden yapılması düşünülen Kayseri Vilayet bi
nasının bu şekilde basÜt bir yöntemle projelendiril
mesi sizce uygun mudur? 

T. C. 
- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : A-08/îd. Br. Md. 8/650 
Konu : Kayseri Milletvekili 

Mehmet Üner'in Yazılı 
Soru Önergesi 19.9.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanunılar ve 

Kararlar Daire Başkanlığı Kanunılar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 1 Eylül 1986 tarih ve 7/1323-6175/26347 
sayılı yazısı. t 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen; Kayseri ilinde yeniden yapıla
cak olan vilayet binasına ait projeye iılişkin yazılı so
ru önergesinin cevapları aşağıda sunulmuşjtur. 

1. Kayseri Hükümet Konağı binasının bulundu
ğu alanda Bakanlığımızca yeni bir imar düzenlemesi 
yapılmamış olup, 1979 yılında yapılan imar planı yü
rürlüktedir, 

2. Söz konusu alanda yapılacak Hükümet Kona
ğı blok ilavesi projeleri Bakanlığımızca hazınlanacak-
tır. 

3. 1986 Yılı Yatırım Programında 83K020020 
DPT. numara'sı ve toplam 400 000 000,— TL. Etıüd -
Proje + îmşaalt ödeneği ile muhtelif merkez, ilçe 
hükümet konakları içerisinde yer alan Kayseri Mer
kez Hükümet Konağı blok ilavesi ile ilgili olarak ma
hallinde yapıilan inceleme sonucunda : 

Şehir merkezinde bulunan mevcut Hükümet Ko
nağı binasının önünde tören alanı olarak kullanılan 
meydanın bir kısmı üzerinde (245 ada, 10 No. lu par
sel) Mok ilavesinin gerçeHdeşebilmesinin, ancak çok 
katlı bir yapının inşa edilmesiyle mümkün olabilece

ği, bu şaıMarda yapılacak blok ilavesinin mevcut Hü
kümet Konağı binasının temsili karakterini ve şehrin 
tek meydanı olan Hükümet Konağı Meydanı ile bü
tünlüğünü bozacağı, şehir merkezinin genel siluetini 
etkileyeceği tespit edilmiştir. 

Bakanlığımızca, imar planında resmî kurumlar 
alanı içinde kalan binalardan imar yolu ile Park içi
ne giren Askerî Hastanenin, 25 00 m.'lik yola taşan 
Özel İdare ıbinalsının, Adliye binasının ve eski eser 
olmayan mevcut HiükümcJt Konağının yıkılması ile 
kazanılacak alan üzerinde Kayseri ilinin ihtiyacını 
'karşılayacak yeni bir Hükümet Konağı binasının ya
pımı ve projelerinin yarışma yolu ile elde edilmesinin 
uygun görüldüğü 10.4.1984 gain ve B-05/2621 sayılı 
yazımızla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlak 
Genel Müdürlüğüne bildirilerek konu ile ilgili görüş
leri istenmiş, Valilik ve mahallî teşkilatımıza da bil
gi verilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlak Genel 
Müdürlüğünden alınan 30.4.1985 gün ve 16824 sayılı 
yazıda Adliye ve Vergi Dairesi binalarının mevouîtî 
bulunduğundan bahisle 245 ada, 10 No.'lıı parselde 
kayıtlı 2624, 17 m2 lik alan üzerinde imaır koşulularına 
uygun proje düzenlenmesi istenmiştir. 

Bu durumda Bakanlığımızca proje çalışmalarına 
başlanmış olup, söz konusu arsa üzerinde (zemin kat
ta yaklaşık 650 m2 lik biır inşaatla) toplam 2 000 
m2 lik inşaat alanlı projenin yarışma yerine Bakan
lığımızda yapılabileceği, ancak bunun ihtiyaca cevap 
vermediği gibi şehrin siluetini de bozacağı fikrinden 
hareketle yeni bir arsa itemini çalışmasına gidilmiştir. 
Kayseri Millî Emlak Müdürlüğü, Kayseri Yurtiçi 
Doğu Bölge Komutanlığı ile Genel Kurmay Başkan
lığı nezdinde yapılan girişimlerde mevcut Hükümet 
Konağı gerisindeki Askerî Hastane ve müştemilatının 
söz konusu Mok ilavesi yapımı için tahsisine dair 
olumlu yönde gelişmeler kaydedildiği, Valilikten alı
nan 19.3.1986 gün ve 1377 sayılı yazıda belirtilmişltir.-
Ancak, 20.8.1986 gün ve 30152 sayılı Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yazısında Askerî Hastanenin bir kıs
mının yolla gittiği belirtilerek Hükümet Konağına ila
ve olarak 24 pafta, 245 ada ve 10 No.'lu paırsell üze
rinde yapılacak inşaatın yöterli olduğu bildirilmekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim 
Saygılarımla. 

1. Safa Giray 
tmar ve İskân Balkanı 
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21. ----- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun harita müteahhitliği karneleri iptal edilen tekni
ker ve ıfen memurlarının haklarının iade edilmesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1326) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Yeni çıkan İmar Yasası ve buna bağlı ek 
yönetmeliğe göre tekniker ve fen memurlarının harita 
müteahhitliği ikamelerinin A Grubu haricinde olanlar 
iptal edildiği ve fakat sonradan yönetmelik değiştir
mek suretiyle tekrar bu karneler hak sahiplerine veri
leceği söylendiği halde 4 - 5 aydan beri neden bir iş
lem yapılmamıştır? 

Soru 2. Bu hak sahipleri daha ne kadar zaman 
haklarını alamayacaklardır? İşbitiricilik bu mu demek
tir? 

Soru 3. Yasada böyle bir uygulamayı zorunlu kı
lan bir madde olmadığına göre, yönetmelik yasaya 
neden uygun hazırlanmamış, keyfî uygulamaya yol 
açılmıştır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân « 23.9.1986 

Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı: A-08/td. Br. Md. 

8/657 

Konu: Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îl'gi: T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 

Kararlar D. Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md. nün 4 Ey
lül 1986 tarih ve 7/1326-6733/26432 sayılı yazısı. 

Erzurum. Milletvekili Hikni Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen; harita müteahhitliği kar
neleri iptal edilen tekniker ve fen memurlarının hak
larının iade edilmesine ilişklin yazılı soru önergesinin 
cevapları aşağıda sunulmuştur. 

1. Mülga 6785/1605 sayılı İmar Kanununda kök
lü değişiklikler getiren 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı 

İmar Kanunu, yönetmelikleriyle birlikte 9 Kasım 1985 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Uygulaması çok yeni olan ve imar mevzuatında 
köklü değişiklikler getiren 3194 sayılı Kanuna ilişkin 
yönetmeliklerin uygulaması sırasında ve geçiş döne
minde birtakım aksaklıkların olması çok tabiîdir. 

Bu nedenle, Bakanlığımızca yönetmeliklerin aksa
yan yönlerini tespit etmek üzere başlanan çalışmalar 
sürdürülmektedir. İmar Kanununun 44 üncü maddesi
nin I - j bendine istinaden çıkarılan «Halihazır Hari
ta Alımı ile Zeminde Arazi ve Arsa Düzenleme Uy
gulaması İşlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif 
Kurutuşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar Hak
kında Yönetmelik» de bu çalışmalarımız arasında yer 
almaktadır. 

2. Anılan yönetmelik değişikliği ile gereken dü
zenlemeler yapılacaktır. 

3. 3194 sayılı imar Kanununun 38 ve 44 I - j 
maddelerine göre hazırlanan sözkonusu yönetmelikte 
kanuna aykırılık bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve iskân 

Bakanı 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Üçüncü Cumhurbaşkanı merhum Celâl Bayar'in 
cenaze törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1327) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Merhum üçüncü Cumhurbaşkanı Sayın 
Celâl Bayar'ın defni programını ve protokolünü kim 
veya kimler hazırlamışlardır? 

Soru 2. Bu programda TBMM'den Sayın Ba
yar'ın naaşım top arabasıyla Maltepe Camiine kadar 
Harbiye talebelerine çektirme neden icap etmiştir ve 
bu fikir kimindir? 

Soru 3. Bu iletişim bir zırhlı araç ile yapılamaz 
mı idi? Harbiye talebesi de saygı yürüyüşünde yürü
yemez mi idi? 
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Soru 4. Harbiye talebesini (ki onların her biri 
okullarının açıldıkları gün Atatürk'ün numarası okun
duğunda «Burada...» diye yanıt veriyorlar) bu şekilde 
bir top arabasına koşu aracı olarak kullanmak onları 
küçültücü olmamış mıdır?1 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.9.1986 

Sayı: 04-012-1/02975 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4.9.1986 tarih 7/1327-6734/26433 sayılı ya

zınız. 
İlgide belirtilen yazı ekinde alınan Erzurum Mil

letvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi
ne cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yümaz 

Devlet Bakanı 
Türkiye Cumhuriyetinin Üçüncü Cumhurbaşkanı 

merhum Celâl Bayar'ın cenaze töreni programı, ilgili 
makamlarımızca müştereken tespit edilmiş ve uygu
lanmıştır. 

Sözkonusu program daha evvel vefat etmiş olan 
cumhurbaşkanlarına uygulanan cenaze törenlerinin ay
nıdır. 

23. ı— 4çel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
çocuk mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili olarak ya
pılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Necat 

Eldem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 3.9.1986 

D. Fikri Sağlar 
tçel 
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seleri kapsıyor. Ülkemizde suçluluk oranının, özellik
le kırsal kesimde 15-18 arasında arttığı araştırma
larla saptanmıştır. 15-18 yaş için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

3. Şu anda yapılan çocuk yargılamalarında sos
yal hizmet uzmanları kullanılmakta mıdır? Yoksa ceza 
ve tedbir uygulamasına hiç bir öninceleme yapılma
dan hâkimin kişisel inisiyatifiyle mi geçilmektedir?' 

4. Çocuk mahkemeleri için bilgili, tecrübeli ele
man ve personel gerekmektedir. Bundan başka bu 
mahkemelerin, yerine getirecek kurumlara verecekleri 
kararlara ihtiyaç vardır. Eleman ve bu kurumlar ko
nusunda ne yapılmaktadır? 

.5. 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun ge
çici 1 inci maddesinde öngörülen süre içinde yerine 
getirilmezse Adalet Bakanlığı olarak yasa dışı bir 
hareket içinde olmayacak mısınız? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 24.9.1986 

Bakan: 1046 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 5 Eylül 1986 
tarih ve 7/1332-6756/26513 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği so
rularının cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan

dırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağı
da takdim kılınmıştır. 

1. Malumları olduğu üzere, 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanun, 21 Kasım 1979 tarihli Resmî 
Gazetede yayımlanmış olup, 1 Haziran 1982 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Yazılı soru önergenizde de ifade edildiği gibi, Ka
nunun geçici 1 inci maddesinde; çocuk mahkemeleri
nin ve bu Kanunda yazılı müesseselerin Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde kurul
ması öngörülmüş olup, 1 Haziran 1987 tarihinde bu 
mahkemelerin bütün yurtta kurularak faaliyete geçi
rilmesi gerekmektedir. 

1. 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2253 
sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci 
maddesinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren beş yıl içinde «çocuk mahkemelerinin bütün yurt
ta kuruluşu ve kanunda yazılı hükümler tamamla
nır» denmektedir. 

Kanunun bu hükmü karşısında 1.6.1987'ye kadar 
ülkemizde çocuk mahkemeleri kurulmuş ve göreve 
başlamış olacaktır. Bugüne kadar bu konuda ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? 

2. Çocuk Mahkemeleri Yasasındaki küçük deyi
mi suç işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kim-
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Halen Bakanlığımda çocuk mahkemelerinin ku
rulmasıyla ilgili araştırma ve tespit çalışmaları sürdü
rülmektedir. 

Esasen 2253 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer 
alan ve «Çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, 
kuruluncaya kadar küçükler tarafından işlenen suç
lara ait soruşturma ve kovuşturmaların Kanunda ya
zılı usullere göre görevi mahkeme ve Cumhuriyet sav
cılığında yapılacağına ve bu Kanunda gösterilen ted
bir ve cezaların uygulanacağına» dair olan hüküm 
muvacehesinde, bugün bütün yurtta Cumhuriyet sav
cıları ve mahkemeler, küçükler tarafından işlenen suç
larda soruşturma ve kovuşturmaları 2253 sayılı Ka
nunda belirtilen esas ve usullere göre yapmakta ve kü
çükler hakkında bu Kanuna göre tedbir ve ceza uygu
lamasına devam etmektedirler. 

2. Bakanlığım, 2253 sayılı Kanun kapsamı dışın
da kalan 15-18 yaş grubundaki suçlu küçüklerin ıslahı 
meselesini, ceza infaz kurumlarımızda uygulanan iyi
leştirme çalışmaları (tretman) çerçevesinde ve ayrı bir 
ihtimam göstermek suretiyle ele almaktadır. 

3. Ülkemizde henüz çocuk mahkemeleri faali
yete geçmemiş bulunduğundan, «sosyal hizmet uz
manı» kadrolarına atama yapılmamıştır. Sözkonusu 
uzmanların atanmaları, çocuk mahkemelerinin kuru
lup faaliyete geçmesiyle gerçekleştirilecektir. 

4. Çocuk mahkemelerinin kurularak, faaliyete ge
çirilmesi hallinde, hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan 
personel, açıktan ve diğer kurumlardan temin edile
cektir. 

5. 2253 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde 
öngörülen süre içinde, bu mahkemelerin bütün yurtta 
kuruluşu ve faaliyete geçmesi mümkün olmadığı tak
dirde, sözkonusu maddeyle verilen sürenin, kanunda 
yapılacak bir değişiklikle uzatılması hususu gündeme 
getirilecektir. Diğer taraftan, 11 -15 yaş grubu içinde 
bulunan çocukların işledikleri, suçların adet itibariyle 
fazla olmadığı da dikkate alınmış ve bu mahkeme
lerin belli yerlerde kurulmasıyla ilgili olarak Bakanlı
ğımda önçalışmalara başlanılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
' M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay İlimizin Suriye Devleti tarafından 
kendi hudutları içinde gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1983 yılından beri sıklaşarak pek sık gündeme ge

len Suriye'nin Hatay üzerindeki hayalî emellerine son 
olarak vasıta edilmek istenen Suriye televizyonundaki 
meteoroloji haberlerinde Hatay'ın Suriye vilayeti gibi 
gösterilmesinin dünya basınında yer alması münasebe
tiyle aşağıdaki sorularımın' Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak açıklanması hususunda 
delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Millî iradenin tek tecelligâhı T.B.M.M. kür
süsünden defalarca dile getirilen Suriye'nin Hatay'ı 
kendi vilayeti gibi göstermesine karşı son olarak ye
ni ne gibi tedbir alınmıştır? 

2. Dünya basınına intikal ederek tekrar günde
me gelen eşsiz Atatürk'ün miEetine son armağanı Ha
tay Vilayetimizin ve 471 No. lu hudut taşımızın bu
lunduğu toprakların her akşam meteoroloji haberle
rinde Suriye televizyonunda Suriye Devleti hudutları 
içinde gösterilmesine karşı dünya platformunda ne 
gibi önlem alınmıştır? 

3. 1983 yılından beri giderek sıklaşan hayalî 
Suriye iddiaları ve kışkırtmacılığı karşısında rencide 
olan yüce Türk Milleti adına Cumhuriyet Hükümeti
miz ne zaman kesin tavır takınacak ve bu hususu 
Türkiye Büyük Millet Meclisine anlatmayı düşünmek
te midir? 

T.Ç. 
Dışişleri Bakanlığı 23.9.1986 

Sayı : SİDE/586/425 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 23.6.1986 tarih ve SİDE/489-313 sayılı 

yazımız. 
b) Başbakanlığa muhatap 5.9.1986 tarih ve 7/106-

1793/4243 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu' 
nun tevcih ettiği ve bilahara yazılıya çevrilen soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahif. Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Bundan önce muhtelif vesilelerle Yüce Meclis 
önünde ifade ettiğim gibi, Suriye'de okutulan ders ki
taplarında ve haritalarda Hatay İlimizin Suriye top
rakları içinde gösterildiği, Suriye televizyonundaki mc-
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teoroloji haberlerinde de aynı haritaların yer aldığı 
bir gerçektir. Hükümetimiz bu konuda gerekli hassa
siyeti göstermekte ve Suriye makamları nezdinde ıs
rarlı ve devamlı girişimlerini sürdürmektedir. Bu gibi 
yayınların iki ülke arasında tesis edilmesine çalıştığı
mız iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği zihni
yeti ile bağdaşmadığı açıktır. 

Suriye Başbakanının ülkemize yaptığı en son zi
yaret sırasında da bu konuyu dile getirerek tavrımızı 
açıkça ortaya koyduk ve Suriye ile ilişkilerimizi bugü
ne kadar arzuladığımız düzeye yükseltememiş olma
mızın altında güvenlik sorunu da, dahil olmak üzere 

bu gibi nedenlerin yattığını belirttik. Suriye hüküme
tinin de Türkiye ile dostluk ve iyi komşuluk ilişki
leri içinde bulunmanın kendi menfaatlerine hizmet ede- ' 
ceğinin idraki içinde olduğunu ümit ediyoruz. Bunun 
en önde gelen şartı ülkemizin toprak bütünlüğüne 
saygı gösterilmesidir. 

İki ülke arasında yüksek düzeydeki temaslarla ge
liştirilen dostluk ve işbirliği ortamı içinde Suriye ma
kamlarının Türk Milletlinin haklı hassasiyetine yot 
açan bu gibi uygulamalardan vazgeçeceklerini bekli
yoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 9 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

tezkereleri, 

3. — Başbakanlık tezkeresi. 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı, Kütüphane - 'Dokümantasyon ve Tercü
me, 'Basımevi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, Sosyal 
Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlüklerıi, Mal Say
manlığı ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona 
Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasıklarda İçtüzü
ğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı De
netimle İlgili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) (Dağıt
ma tarihi : 24.9.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kahramanrnartaş Milletvekilli Ülkü Söyle-
mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve 'ilçe 'beledıiye-
ılefine tanınan imar pflanı yapma veya tadil etme yet-
kierinin kuManılmasıyla lilgü odaırak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 tinoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
Au ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin içinde bulundukları durum konusunda Anaya

sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına lilıişkin öner
gesi (8/16) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

4. — Adana MiUetvekii Cüneyt Ganver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçlan 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yık gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevril niştir. 



5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun. T.Ç. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/680) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

9. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/596) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/598) 

11. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/746) (1) 

12. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/688) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü som önergesi (6/689) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü som önergesi (6/690) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan. 
Yardımcısından sözlü som önergesi (6/691) (1) 
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I 17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi 
(6/692)(1) 

18. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/607) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka-

I nından sözlü som önergesi (6/610) 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 

I üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/616) 

I 23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/699) (1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/700) (1) 

25. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/702) (1) 

I 26! — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş-

i tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi 
(6/703)(1) 



27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'-

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

30. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

34. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

35. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars • 
İğdır - Karakalemdeki Bez ve iplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

37. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğittim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

. 39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İM Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 

3 -

| inşaatına ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından söz-
f lü soru önergesi (6/705) 

40. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
•Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

41. — Balıkesir Milletveküi Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırhk ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

44. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

45. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

46. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
ili Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

47. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

48. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

49. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezitMn, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 
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51. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali ih

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

53. — tçel Milletvekili AH İhsan Elgin'in, 1 Ma-
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

54. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

56. —• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbafcırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

62. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 

gören üreticiler lebine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

64. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

65. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bazı deVlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan ısözlü soru önergesi 
(6/775) 

66. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

67. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danuşmanına iJiişVn 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

68. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

69. •— İzmir MilletVdkili Hüseyin Aydemirim, yol
suzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/779) 

70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) . 

71. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAIK A.'§.'ndekii alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

72. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

73. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Oku
muş lİolding'e bağlı Se - Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden dçten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

74. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
An, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 



alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanak
kale tntepe Tatil 'Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

77. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, hazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

78. *- Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
rnenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
©akanından sözlü soru önergesi (6/788) 

79. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

80. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneTin, Zon
guldak - (Bartın Özel Tip Kapalı Cezaevindeki uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/790) 

(7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Saydı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçioi Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Saydı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

x 3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

x 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

f X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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