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1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
X 1. — Altıncı Beş Yıllık (1990 -

1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/853) (S. Sa
yısı •: 268) (Dağıtma tarihi : 16.6.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —• Niğde Milletvekili Mahmut 

öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

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

3. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 

ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

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

5. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

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

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma-



sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

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

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi C10/48) 

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

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

12. — İzmir Milletvekili K. Kemaıl 
Anadol ve 15 arkadaşının1, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 

satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

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

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

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

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

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 



etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-



İlklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vd 103 üncü maddeleri uyarınca Mr 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

28. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca1 bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek 'amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açıümasına üşkin Önergesi (10/66) 

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

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

32. — Bingöl Milletvekilli îlhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
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ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Miletvjekiıli Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Mlillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

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

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'tkı, 1983 - 1987 yılarında görev
lerine son verilen, halklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tâbi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat SÖlkmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 
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5. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğulitay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine iişklin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/20) 

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

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde 'borcu (bulunup da 
31.12,1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan Ikıişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişiklin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

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

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeÜvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkim Çalışma ve Sos-

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

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

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

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

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

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardac (bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde» yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenline ilişkin 
Millî' Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi C6/48) 

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

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların-



dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mirahVin, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

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

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

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

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

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

25. — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ

retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

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

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

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

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

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gaziöğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

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

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

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

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

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges1' 
(6/86) 

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

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 



Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

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

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

50. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7S. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (l) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit lşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dûrutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

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

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

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

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 

. sözlü soru önergesi (6/138) 

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

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

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
0) 

112. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

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

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

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

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

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(1) 

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

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

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

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

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

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine Miskin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 
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• 147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

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

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

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

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

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

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

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında meciburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il 76. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta 111 Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

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

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

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

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

(107 nci birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli îli Honaz ilcesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

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

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

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işi eri Bakanından sözlü soru önerge
si (̂6/271) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun = Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
<nm, gece bekçilerine dö silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin IçıişÜeri 
akanından sözlü soru önergesi (6/281) 

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

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın,,, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liliğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
(kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
iişkiin İçişleri Balkanından sözlü sor1 

önergesi (6/352) (1) 

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

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, AİDS'i hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İla Senlifkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Üi Senirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

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

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

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

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
İn, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T.R.T/nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

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

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

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

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

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

271. — Bingöl Milletvekü; Haydar 
JJayl'az'jn, Sivas ili Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde, inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

274. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
Izaibe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

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

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

278. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta' - Eğirdir İlçesi En-



dûstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

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

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

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

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

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

284. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 
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285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallarıına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

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

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

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

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

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

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

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 
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293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

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

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

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

308. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, îzmir Büyükşehir Belediyesirin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 
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309. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4016) (1) 

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

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözilü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince1 

25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

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

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

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

316. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 

ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

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

318. — Samsun Millet vekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine .iliş
kin Bayindınlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, doğal gaz ithali ille ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

3*2*0. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
ne'deniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

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

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

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü sorv 
önergesi (6/408) (1) 
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324. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlalk Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği (iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

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

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

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

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirükçe 1988 yılında 
gerçekleştirilıen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

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

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşiturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 

orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

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

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

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

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

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

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddia.sı-
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 
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352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

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

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

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma-

, latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

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

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

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

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta Ilİ Sütçüler ilçesi 

Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

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

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

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

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

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

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

366. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 
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367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

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

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

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet eski 'Bakanı Yusuf Boz-
ikurt Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı' seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

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

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

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına * ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
0) 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 

kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

384. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana ge
len olay hakkında yanlış bilgi verildiği 
iddiasına ve olayın sorumlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/466) (1) 

385. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı ta
ban fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/467) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde bu
lunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

387. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle 
belediyelerin durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

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

389. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 ta
rihleri arasında gözaltına alınan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/473) (1) 

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

391. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 
sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

392. — Bingöl Milletvekili İlhami Bi-
nici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağa-
cı Köyünde orman katliamı yapıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

393. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Ankara Dışkapı Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/464) 

i? 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet 

Şimşelk ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Madde'ye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişlkin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri göste
rir. 




