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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışişleri Ba

kanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne, 

Başbakan Turgut özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle boşalan Başbakanlığa yeni 
Başbakan atanıncaya kadar, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in vekâlet etmesine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, ülkemizin ulaştırma politikası ve oto
yolların yapımı hakkında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

(10/38) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanının andiçme töreni için TBMM Genel Kurulunun 9 Kasım 1989 Perşembe 
günü saat 10.00'da toplanmasına ilişkin Başkanlık önerisi kabul edildi. 

Başbakanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, makama vekâlet edilip 
edilemeyeceği hakkında usul görüşmesi yapıldı. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık sık zam yapılma
sının nedenlerini tespit etmek amaayla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/54), 
yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal Projesi ile Körfez 
temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/55) üzerinde bir süre görüşüldü. 

2 Kasım 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.00'de sön 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Bursa 

Kadir Demir Mustafa Ertuğrul Ünlü 

1 • • 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . . 11.1989 Perşembe 

Raporlar 

1. — 3512 sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 2.11.1989) (GÜNDEME) 

2. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) (S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 2.11.1989) 
(GÜNDEME) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Karakaya, Atatürk ve Mursal Köyü barajları 
nedeniyle gerçekleştirilen kamulaştırmalara ve henüz ödenmemiş olan kamulaştırma bedelle
rine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1.11.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve kriplaj tesisle
rine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

3. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri esnasında 
görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Emet tlçesi SSK Fizik Tedavi Merkezine 
eczacı atanmadığı ve Kurumun bu nedenle zarara uğradığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1989 yılı programında yer alan Kütahya 
İli köy yollarından hangilerinin yapımının gerçekleştirildiğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, çevre yolu bulunmayan illerimize ve Kü
tahya tli çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/961) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

7. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İline bağlı bazı sağlık evlerinin ebe sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (9/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1989) 

8. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tli Merkez ilçesindeki SSK Hastanesinin 
personel sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/963) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

9. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tlinde DSt şubesi açılıp açılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi 
tarihi : 1.11.1989) 
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10. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İline bağlı 22 sağlık ocağının doktor ve 
araç sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.1989) 

Geri Alman Yazdı Soru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak, Yunanistan'ın almayı sakıncalı bulduğu İspanyol 
CASA Firmasına ait askerî uçakların ülkemizce satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakana yö
nelttiği yazılı soru önergesini 1.11.1989 tarihinde geri almıştır (7/954) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerim rica ediyorum. 

(Yoklama yıpladı) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmayıp sonradan gelen arkadaşlar, isimlerini ve se
çim belgelerini bir beyaz kâğıda yazıp imza edip, Başkanlığa göndereceklerdir. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — içd Milletvekili Ekin Dikmen'in. Petrol-Iş Sendikası Mersin Şubesinin Akdeniz Gübre Sa
nayii A.Ş.'de başlattığı ve on aydır devam eden greve ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam 
Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — tçel Milletvekili Ekin Dikmen, Mersin tli Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Şirketinde on aydır devam eden Petrol-tş Sendikası Mersin Şubesinin başlattığı grevle ilgili gün
dem dışı söz istemişlerdir; kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ekin Dikmen. (SHP sıralarından alkışlar) 

EKİN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Akdeniz Gübre Sanayii Ano
nim Şirketi, yani kısa adı Ak-Gübre olan ve Mersin'de çalışmalarına on aydır ara veren bu 
işyerinde Petrol-tş Sendikası Mersin Şubesinin başlatmış olduğu grevle ilgili ön bilgiler verme
ye başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Ak-Gübre Sanayii 1968 yılında Mersin'de kurulmuştur. Bu işyerin
de 29 Ocak 1989 tarihinde grev başlamış olup, 2.11.1989 tarihi, yani bugün dahil 280 gündür 
grev devam etmektedir. 

Fabrika, günde 2 500 ton gübre üretmektedir. Bu gübrenin, günlük 500 tonu diamonyum 
fosfat (DAP), günlük 2 000 tonu da kalsiyum amonyum nitrat (CAN) gübresidir. 

Bu fabrikanın günlük gelir kaybı 1 milyar liradır. 280 gündür grevde olan bu işyerinde, 
700 000 ton gübre üretim kaybı söz konusudur. Grevin sürdüğü 280 günde, işverenin 300 mil
yar lira gelir kaybı vardır. 

Akdeniz Gübre Sanayii Anonim Şirketi, ülkemiz gübre ihtiyacının yüzde 16'sını, Türki
ye'de üretilen tüm gübrenin de, yüzde 30'unu karşılamaktadır. Ak-Gübre, ülkenin en büyük 
500 kuruluşu arasında 90 inci sırada yer almaktadır. 

— 200 — 



T.B.M.M. B : 26 2 . 11 . 1989 O : 1 

Akdeniz Gübre Sanayii Anonim Şirketine ortak olan kişi, kuruluş ve devletlerin payları 
da şöyledir : Kuveyt sermayesi yüzde 47,25; devletin sermayesi yüzde 51,75'tir. 

Sermayesinin de kuruluşlara göre dağılımı şöyledir : tGSAŞ yüzde 49,55; Türkiye tş Ban
kası binde 44, Şekerbank yüzde 2,7'dir. Ayrıca özel bir kişinin de onbinde \ sermayesi bulun
maktadır. Devletin hissesi tüm sermayenin yansını geçmektedir. 

Bu işyerinde çalışan işçilerin ücreti bugün brüt olarak 210 bin liradır. 
Fabrikada 647 işçi çalışmaktadır. Bu rakam, işçilerin hanımları ve çocukları da dikkate 

alınırsa, 3 000' i bulmaktadır. 647 işçinin en az 1 500 çocuğu okulda okumaktadır. Okulların 
bir iki aydan beri açık olmasına rağmen işçiler, bu 1 500 çocuğa önlük, ayakkabı, kitap defter 
alamamakta ve bu çocukların okullara ne şartlarda gittikleri de hiç bilinmemektedir. Sayın 
Turgut özal ve Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek acaba bu durumu bilmekte midirler? Bu ço
cukları merak ediyorlar mı? 

Sayın milletvekilleri, bu fabrikada maliyet içerisindeki işçilik payı 1980 öncesi yüzde 16,8 
iken, 12 Eylül 1980 sonrası bu, yüzde 2,4'e düşmüştür. Yani, çalışmış olsaydı, Ak-Gübre'nin 
kân durduk yerde yüzde 14,4 oranında artmış olacaktı. 

Sendikanın istediği tüm hakların parasal değeri de yıllık 12 milyar lirayı aşmaktadır. Bu 
miktar, işyerinin 12 günlük gelirine eşit bir miktardır. 

Kamu kuruluşlarında verilen asgari Ücret artışlanna rağmen, işveren, toplusözleşmede iş
çiye bir yıl için aylık 300 bin Türk Lirası ücret teklif etmiş bulunmaktadır. Bu ise, işçilerle alay 
etmek ve işçileri insan yerine koymamaktır. Ben biliyorum ki, bu işyerinde çalışan tüm işçiler, 
insan olmanın bütün değerlerine ve onuruna sahiptirler. 

Sayın milletvekilleri, greve giden sendika, sınıf ve kitle sendikacılığından yararlanmakta
dır. Açık sözleşme esas alınmıştır. Yani sendika, kapalı kapılar arkasında toplu iş sözleşmesi 
yapılmasını istememektedir, tşçiler, işverenin toplu iş sözleşmesinde getirmiş olduğu önerileri, 
kendi iş yerinde 12 üniteye ayrılmak suretiyle 50 grev çalıştırıcısıyle birlikte değerlendirmekte 
ve eğer teklif, kabul edilirse sonuç işverene bildirilmekte; teklif kabul edilmezse toplu iş sözleş
mesi görüşmeleri yarıda kesilmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'nin içinde bulunduğu antidemokratik durum, sendikal hak 
ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ek olarak, mevcut ANAP İktidarı, Türkiye'nin belli işyerle
rinde yapılmakta olan grevleri çözümsüzlüğe itmek suretiyle, sonuçta bazı çıkar çevrelerine akla 
ve hayale gelmeyecek miktarlarda parasal imkân sağlamaktadır. Şimdi sizlere soruyorum : 278 
günde 300 milyar lirayı aşkın gelir kaybı olan bir fabrikayı çalıştırmamanın amacı nedir? Ora
da çalışan 647 işçiyi, çoluk çocuğu ile toplam 1 800 kişiyi bulan bu insanları on aydır açlığa 
mahkûm etmenin anlamı nedir? Bunu kavramak güç ve zordur. Eğer ANAP Hükümeti bu 
ülkede demokrasiyi yerleştirmek istiyorsa, evvela sendikal hak ve özgürlüklerde yapılan kısıt
lamaları kaldırmalı ve grevlerde, işçilerin yanında yer almalıdır. 

Demokratik ülkelerde ister sağda olsun, ister, sosyal demokrat partiler olsun ya da sosyal 
demokrat partilerin dışındaki sol partiler olsun; desteklerini işçilerden ve onun kuruluşları olan 
sendikalardan almadıkları sürece yok olmaya mahkûmdurlar. ANAP iktidarı, işşçilere karşı 
bu düşmanca tavrını devam ettirdiği sürece, ben inanıyorum ki, en kısa sürede yapılacak olan 
bir erken seçimde yüzde 10 oy alarak, iktidarı kaybedecektir. 
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Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇlÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekille
ri; sözlerime, evvela, Sayın Dikmen'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendileri, eksik de 
olsa, önemli bir konuyu gündeme getirmiş oldu. Bu vesileyle biz de kendi düşüncelerimizi ve 
bugüne kadar yapılan çalışmaları burada anlatma fırsatını bulmuş olacağız. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli üyeler, ben evvela bu gündem dışı konuşmanın Akdeniz Gübre'deki grevle ilgili 
olacağını zannettim. Oradan iki cümle alındı; ama, konuşmanın daha çok siyasî konulara kay
mış olması da calibi dikkattir. 

Hakikaten, biz, 1989 yılının ilk altı ayında ve ondan sonra da toplusözleşmelerle ilgili ola
rak ciddî bir şekilde uğraşmışızdır. Şu anda da kamunun ortak olduğu grevdeki tek işyeri Ak
deniz Gübre Fabrikasıdır. Bu grev niye bu kadar uzun sürmüştür? Sizlere konuyu, burada te
ferruatıyla açıklamak istiyorum. 

Evvela şunu arz edeyim : Bizim sendikal hayatımızda işverenin vereceği ücret teklifi bek
lenmeden greve gidilen tek işyeri, aşağı yukarı burasıdır. Toplusözleşme müzakereleri başla
mış, işveren daha ücret teklifini vermeden, 24 Ocak 1989 tarihinde hemen greve başlanmış, 
müzakereler kesilmiştir. Grev, bugün de dahil, halen devam ediyor. 

Türk-tş'in taraf olduğu 600 bine yakın kamu işçisiyle ilgili müzakereler devam ederken, 
Akdeniz Gübredeki bu grevin de bitmesi için çeşitli defalar teşebbüsler, çağrılar olmuş; ama 
buna rağmen, işçi sendikası bir türlü, müzakere masasına oturmayı kabul etmemiştir. 

Türk-tş'le varılan mutabakattan sonra, 15.6.1989 tarihinde, bizatihi benim davetim üzeri
ne, işveren sendikası olan KİPLAS ve onun toplusözleşmedeki yetkilileri, Petrol-tş Genel Baş
kanı ve Mersin Şube Başkanı da olduğu halde, benim odamda bir toplantı yapılmıştır. Ben, 
"Türk-tş'le varılan mutabakat çerçevesinde gelin sizin bu işinizi de bitirelim, müzakereyi tek
rar başlatalım" tarzında bir çağrı yapmışımdır. İşveren tarafı, yani KİPLAS bu müzakereye 
açık olduğunu söylemiş ve orada kendilerine yeni bir teklif vermiştir. Eğer verilen teklif kabul 
edilmiş olsaydı -kaldı ki, o teklif de nihaî bir teklif değil, müzakere kabul edilebilir bir teklifti-
bugün o bahsedilen 224 bin lira üzerinden çıplak ücret alan Akdeniz Gübredeki bir işçi, bu
günkü tarih itibariyle, 650 300 lira çıplak ücret, 1 454 919 lira da giydirilmiş ücret üzerinden 
maaş alacaktı. 

Buna rağmen, işçi sendikası, kendi iç uyuşmazlıkları sebebiyle, maalesef, bu teklife olum
lu cevap vermemiştir. Ondan sonra, sayın milletvekili arkadaşlarımız da dahil olmak üzere -ki, 
burada isimlerini de zikredebilirim; mesela bir-tanesi Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, SHP'li ar
kadaşlarımızdan Sayın tstemihan Talay, sonra Sayın Etem Cankurtaran- pek çok kişi bu mese
lenin halledilmesi noktasında, Sayın Talay şube başkanı ve yetkilileriyle beraber Bakanlığıma 
kadar gelerek, diğer değerli arkadaşlarımız da telefonla "Bu işi bitirelim demişlerdir. 

Biz, bütün şifahi çağrılarımıza rağmen, işçi sendikasının görüşmeye oturmaması nedeniy
le ve günün birinde bu meselenin er veya geç gündeme geleceğini düşünerek, resmen yazı yaz-
mışızdır. Bakınız, tarihini de veriyorum : 27 Eylül 1989 tarihinde 6/777 sayılı yazı-
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mızla, "Gelin, müzakereleri tekrar başlatalım. İşverenin verdiği teklifi baz kabul edelim, bunu 
münakaşaya açalım" demiş olmamıza rağmen, milletvekili arkadaşlarımızın da "Bu işi bir an 
evvel bitirin" tarzındaki telkin ve tavsiyelerine rağmen, aradan da şu kadar zaman geçmiş ol
masına rağmen, işçi kesimi, işçi sendikası hâlâ müzakereye gelmemiştir. Bu yazıyı resmen yaz
mamıza rağmen, cevabım halen alabilmiş değiliz. Hükümet olarak, bu işten sorumlu koordi
natör Bakan olarak bizim, tarafları toplusözleşme masasına çağırmaktan başka, elimizde kul
lanabileceğimiz yasal bir yetki yoktur. Yüce Meclisin huzurunda taraftan bir defa daha müza
kere masasına çağırıyoruz. KÎPLAS'ın yazdığı yazıya işçi sendikası hâlâ cevap vermemiştir. 

Şimdi, mesele bu kadar açıkken, konuşmasının sonuna doğru, Sayın Ekin Dikmen diyor 
ki, efendim, sendikal haklar kısıtlanıyor" vesaire... Bizim greve müdahale etme imkânımız yok 
ki... tşte, sonuna kadar kullanıyor... Başka türlü bu grevi nasıl çözeriz? Gelsinler, otursunlar, 
yazımıza cevap versinler. Biz, başka yere verdiğimiz ücreti Akdeniz Gübrede çalışan insandan 
esirgemiyoruz ki... 

Mesele şudur : Şu günlerde sendikaların seçimleri var. Maalesef, sendika içi ihtilaflar se
bebiyle bu grev uzuyor. Başka türlü, uzamanın anlamı da yoktur, maksadı da yoktur. 

Yüce Heyetin bilgilerinize saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması kapılmasına Dair öngörüşaıder" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşvun, izmir Büyük Kanal Projesi He Körfez 
temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amactj/la Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadışının, İzmir Büyük Kanal proje
si ile körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amaayla Anayasanın 
98 inci, tçtüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin öngörüşmesine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?. Burada. 

önerge Üzerinde Hükümet konuşmuş, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Fuat Kılcı'ya gelmiştir. Bu itibarla Sayın Fuat Kılcı'ya söz veriyorum. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA FUAT KILCI (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gün
demimizde (10/55) esas numarasıyla yerini almış, İzmir Büyükşehir Kanal Projesi ve körfez 
temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
ması hakkındaki önerge üzerinde DYP Grubu adına görüşlerimizi açıklamak için huzurları
nızdayım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, îzmir İlimiz, sadece ülkemize değil, dünyaya ismini duyurabilmiş 
illerimizdendir. İzmir'i tzmir yapan, güzelliğim sağlayan da önündeki körfezdir. Körfezsiz İz
mir düşünülemez; çünkü, bu körfezden yapılan ithalat ve ihracat ile İzmir'in ismi dış dünyaya 
duyurulmuştur. Körfez, Ege Denizinden içeriye doğru bir iç deniz gibidir. Körfeze, küçüklü 
büyüklü 15 kadar nehir, dere ve çay akmaktadır. Bu akarsular, körfeze, su akış hızıyla orantılı 
olarak teressübat, kum, çakıl gibi su dibine çökebilen malzemeleri de beraberinde getirmekte 
ve körfezi doldurmaktadırlar. 

. Osmanlı döneminde, Gediz Nehri şimdiki Çiğli Havaalanı yakınlarına akmakta iken, teh
like sezilmiş, Gediz'in yatağı şimdiki Foça yakınlarına alınmakla, ilk körfezi kurtarma çalış
malarına başlanmıştır. 

Daha sonraları, tzmir Şehri, bilhassa 1960'U yıllardan sonra büyük nüfus artışları ile hızlı 
gelişen şehirlerimizden olmuş, 1970'li ve 1980'li yıllarda da bu hızlı gelişme devam etmiş ve 
etmektedir. Şehir geliştikçe sanayi bölgeleri de çoğalmış, şehir insanlarının atık suları yanında 
sanayi atıkları da, dereler, çaylar ve kanalizasyon şebekeleri ile körfezi kirletir olmuştur. 

Körfeze kirlilik taşıyan dere ve çayların en önemlileri olarak, Melez Çayı, Bornova Çayı, 
Manda Çayı, Laka Çayı ve Arap Deresi sayılabilir. Bu dere ve çaylar, kanalizasyon sularını 
da körfeze taşımaktadırlar. 

1960'k yıllarda bu dere ve çayların ıslahı, belediye, Devlet Su İşleri, Karayolları işbirliği 
ile ele alınmış, taşlan ve baskınlardan çevreyi korumak için kanalize edilmişlerdir. Ayrıca, erozyon 
önleyici regfülatörler de yapılmıştır. Bu çalışmalar, körfezin kirlenmesini önlemeye yetmemiş
tir. Atık sularla beraber körfeze gelen asit, tuz, yağ, toksik maddeler; deterjan, sabun gibi eri
yik haldeki kimyasal maddeler, zaman içinde deniz suyu ile özdeşleşip kaybolmakta iken, son 
senelerde bu olay, körfezin sularım bozmaya, bulanık tutmaya, fermantasyonlar yapmaya baş
lamış; gittikçe de kötüleşmektedir. 

Aslında bu neticeleri meydana getiren sebepleri araştırmak ve o nedenleri ortadan kaldır
mak, temizliğin ta kendisi olacaktır. Bu kirliliğe sebep olan nedenler de aslında bellidir, örnek 
verecek olursak; körfeze akan Melez Çayındaki atık pis suları veren Karabağlar, Yeşildere gibi 
semtlerdeki sanayi kuruluşlarında arıtma tesisleri kurdurularak, iş baştan kontrol altına alına
bilir. Belediyeler bu hizmetleri vermeye çalışmışlardır; ama tam netice alınamamaktadır. En 
güzeli, atık sulann körfeze direkt akışını önleyici tedbirler almaktır. Bunun için de, ilk olarak, 
1971'de DSİ tarafından Camp-Harris-Messara firmasına İzmir Büyükşehir Kanal Projesi yap
tırılmıştır. 1977 de bu proje Alman Holferder Firması danışmanlığında Su-Yapı Müşavirlik Mü
hendislik Kolektif Şirketine, İller Bankası aracılığı ile revizyona tabi tutturulup tatbikat proje
leri hazırlattırılmıştır. Proje 1982'de İmar ve İskân Bakanlığınca onanmış, 1983'de yine İller 
Bankası aracılığı ile uygulamaya konmuştur. Projeye göre yapılacak iş, şehrin Güneybatısın
dan, Güzelbahçe'den başlayıp körfezi dolaşarak Karşıyaka'nın Kuzeybatısında Çiğli'de kuru
lacak arıtma tesislerinde bu pis suların arıtılıp, çökertilip, toksit maddelerden arındırılıp dur
gun su halinde Körfezin, Gediz Nehrinin deltasında bir yerde denize pompa edilmesidir. 

Bu işin maliyeti içme suyu ile beraber - 521.8 milyon Amerikan Dolarıdır. Dünya Banka
sından kredi temini için Camp-Dresser-Mckee Firması aracı edilmiş, projeler inceletilmiş, uy
gun bulunmuş ve 184 milyon dolar kredi sağlanmıştır. Geri kalan 337.8 milyon dolar için iç 
kaynak olarak, belediye 107.8 milyon dolar, İZSU 103 milyon dolar, Devlet Su İşleri 50 milyon 
dolar, İtler Bankası da 77 milyon dolar taahhüt etmişlerdir. 
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Yıllara göre harcama planı da yapılmıştır. Bu paranın 350 milyon doları kanalizasyona, 
171.8 milyon doları da içme suyuna ̂ harcanacaktı. Uygulaması da Black and Weatch Internas-
yonel Firmasına Temmuz 1987'de verilmiştir. 

Buraya kadar çalışmalar gayet güzeldir ve iç açıcıdır. Emeği geçen devlet kuruluşu ve bele
diye yetkililerine teşekkürü borç biliyoruz. 

Şimdi işin beğenmediğimiz ve araştırılmasını, en azından o günün sevdiğimiz büyükşehir 
belediye başkanının aklanmasını istediğimiz kısmına değinmek istiyorum. 

"Mavi Deniz, Mavi Körfez" sloganlarıyla sayın belediye başkanımız kolları sıvamış, bü
yükşehir belediyesi Belçika Cominiere Firması ortaklığı olan tZBELCOM Anonim Şirketi ku
rulmuştur. Bu şirkete Melez Çayı Ağzı, Şaraphane ile Hıran arasının, Halkpınar Köprüsü ile 
Zafer Payzın Kavşağı arasında yaklaşık 1 200 metre boyundaki deniz dibinin temizlenmesi işi 
veriliyor. Buraya kadar ki çalışmalara yine iyi gözle bakıyoruz. Fakat, sonra, iki tane Belçika 
gemisi kiralanıyor. Bu bölgedeki denizi öldürmüş pis çamur taranarak gemilere yükleniyor. 17 
mil uzaklıkta Urla yakınlarında Hekim Adası açıklarına döktürülüyor. Hatalar bizce burada 
başlıyor. Bu öldüren pislik, körfezin bu bölgesini de öldürüyor. Çünkü, sonradan Ege Üniver
sitesi, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Sağlığı Kürsüleri tarafından yapılan incelemelerde, bu atık 
pis çamurların, o bölgede de deniz dibindeki flora ve fauna tabakalarını yok ettiği; yani bu 
bölgede deniz bitkileri ile deniz canlılarını, hayvanlarını yok ettiği tespit ediliyor. Zaten, yapı
lan iş, 1971'de yayımlanan Su Ürünleri Yasasına da aykırıdır. Bu işlem, tZBELCOM tarafın
dan, kayıtlara göre, 19 Mart 1987'de başlıyor, 6 Ekim 1987'de bitiriliyor ve karşılığında 152 
milyon Belçika Frankı, yani o günün rayiçlerine göre, 7,5 milyar Türk Lirası para ödeniyor. 

Olan nedir? Olan, denizin bir bölgesini öldüren tortu, çamur ve pisliğin oradan alınıp, 
Körfezin diğer bir bölgesinin de öldürülmesinden başka bir şey değildir. Burada bilgisizlik, ka
nun tanımama, inat ve kusura bakmazsanız, ben bilirimcilik vardır. Nitekim, tzmir-Karşıyakalı 
bir mühendis arkadaşımız, tzmir İkinci Bölge Mahkemesine dava açarak, işin yanlışlığını vur
gulamış ve durdurulmasını talep etmiş, mahkeme de bu işin hukuka uygun olmadığı kararını 
vermiştir. Ama mahkeme kararını bildirdiğinde, bu yapılan hatalı işlem ihale edildiği kadarı 
ile zaten bitmişti, devam edecekti, gemiler hâlâ körfezde bekliyordu, fakat gerek belediye baş
kanının 26 Mart 1989'da değişmesi, gerekse mahkeme karart işin devamını engellemiştir. 

Bu körfezin temizliğine evet diyoruz; fakat Hekim Adasına yakın bir yere bu pisliğin dö
külerek, o bölgenin de öldürülmesine hayır diyoruz. Bu pislikler ve çamurlar, Körfezin Ege'ye 
açık bölümüne yakın bir yerde denizle kara arasında evvelce hazırlanacak tenha bir yerde terti
bat alarak boşaltılabilirdi, depolanabilirdi, diyoruz. Yine tekrarlıyoruz : Burada, iyi etüt etme
me, ettirmeme, acelecilik, bilgisizlik, ihmal ve ben bilirimcilik vardır. Hem 7,5 milyar lira bele
diyenin parası çarçur edilmiş oluyor, hem de Körfeze kötülük yapılmış oluyor. 

Körfeze tüm atık suların akması devam ettiği sürece, körfezin bir yerinde çökmüş, birik
miş atığın körfezin diğer bir bölgesine taşınması, körfezin beğenilmeyen rengini, pis kokusu
nu, ve zehrini yok etmez, bilakis, pisliği, bozulmuşluğu, ekolojik bozulmayı yayar ve bu yapı
lan iş yanlıştır, kanunen de yasaktır. Yasa hükümlerine aykırı işlem yapılması yolunda izin ver
meye de herhangi bir kimse veya kuruluş yetkili olamaz. Bu, yasaklanmış eylemi yapmak olur. 
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Sayın milletvekilleri, insan, doğayı zenginleştiren yaratıkların en yücesidir, tnsanın olma
dığı mekân veya şehir düşünülemez. Mekâna ve bulunduğu yere değer veren ve kazandıran da 
insandır. Fakat, her insanda düşünce farklılıkları elbette ki vardır, tnsan bulunduğu yerle de
ğerini bulur; ama o yerin değerini de insanın bilmesi gerekir. Dünyanın pek çok yerinde bu 
türden olaylar yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler, imkânlan bol olduğu için problemlerini rahatlıkla 
çözebiliyorlar; ama bizim gibi yeni gelişmekte olan ülkelerde, yöneticiler, imkânlar kıt olduğu 
için, eldeki imkânları yerinde ve savurganlık yapmadan harcamak, harcatmak zorundadırlar. 
Burada ne yapmak gerekir, sorusuna cevap aramaya girince, konuyu derleyip toparlayıp iki 
işlem.de izah etmek mümkündür : 

1. Körfezin kirlenmesini önleme çalışmaları : Körfez kirliliği, atık sularla gelen eriyik 
atıklar ve katı atıklarla oluşuyor. Katı atıklar, atık sahiplerince, imalathane, fabrika veya işye
rinde tutturulur, sonra belediyenin göstereceği bir yerde depolattırıhr. Eriyik halindeki atıklar 
da, arıtma tesislerinde işlenerek, en az zararlı, hatta zararsız hale getirildikten, sonra körfezin 
açık denize yakın bir yerinde denize verilir. Proje de aslında bunu içermektedir. Bunun için 
yapımı başlatılmış kanalizasyon kolektör şebekesinin ve arıtma tesislerinin bir an önce bitiril
mesi şarttır. 

2. Mevcut Körfez pisliğini temizleme çalışmaları: Körfezde halen mevcut dere ağızların
daki pislik ve çamur, aciliyetine göre belirlenecek bir program dahilinde, bulundukları yerler
den alınıp, araştırma ile bulunacak bir yerde depolanır. Pislik ve çamur körfeze katiyen dökül-
memelidir; çünkü, bu, kanunen de yasaktır. Bugüne kadar olan olmuştur. Bu olanlardan, on
ları yapanlar mesuldür. Yeni belediye riyasetinin de bunca olanlardan sonra aynı hatalara düş
memesi içten dileğimizdir. 

Belediye imkânlarının daha rantabl harcanmasını yeni belediye başkanlarından istemek 
hakkımızdır. 

Bu nedenlerle bu araştırma önergesine evet diyeceğimizi bildiriyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kılcı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ahmet Ersin; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İzmir Büyük Kanal Projesi ve Körfez temizliği ile ilgiti olarak tarafımızdan verilen Meclis araş
tırması önergesi hakkında Grubum adına sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tzmir Kentinde hızlı nüfus artışı ve sanayin gelişmesi sonucunda, kentte 
oluşan tüm atık suların ve havzalarında biriken tüm kirliliği taşıyan oniki derenin döküldüğü 
tzmir körfezi, 1960'lardan başlayarak, hızlı bir kirlenme sürecine girmiştir, özellikle iç körfez
deki dere ağızlarında oluşan çamur birikimleri, bu kesimde koku ve görünüm açısından tzmir 
kentine hiç de yakışmayan sonuçlar doğurmuştur. Bir zamanlar kentin gezinti ve mesire yeri 
olan bu bölge, bugün, izmir'in yüzkarası olmuş ve çevreye yaydığı pis koku yüzünden, yanın
dan yöresinden geçilmez olmuştur. 

Yalnız izmir'in güzelliğini, şirinliğini gölgelemekle kalmayan bu çirkin görüntü, aynı za
manda, ülkemizin de kötü tanıtılmasına neden olmaktadır. 
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Sağlık açısından da çok sakıncalı bir durum yaratan ve çevresine sürekli olarak mikrop 
saçan bu olumsuz gelişmenin önlenebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gereği, 1960'h yıl
ların sonlarında ortaya atılmıştır. Bu nedenle, tzmir Büyük Kanal Projesi^ Dünya Bankası uz
manlarınca ilk kez 1969 yılında başlatılmıştır. 

Nitekim, 1971 yılında Devlet Su tşleri tarafından Camp-Harris ve Messara firmalar top
luluğuna, kent atık sularının belirli merkezlerde toplanıp antüdıktan sonra körfeze ulaşmasını 
sağlayacak bir kanalizasyon ve arıtma tesisi projesi hazırlatılarak» ilk ciddî uğraş başlamıştır. 

Ancak, o dönemdeki parasızlık ve diğer yoksunluklar nedeniyle bir türlü ilerletilemeyen 
bu projeden sonra, bu kez, 1977 yılında yine Camp-Harris-Messara projesinin revizyonu ve 
tatbikat projelerinin hazırlanması işi, tiler Bankası tarafından, Alman Holfelder Firması da
nışmanlığında Su-Yapı Müşavirlik ve Mühendislik Kolektif Şirketine verilmiştir. 

Bu ikinci çalışmada, tzmir Körfezinin kurtarılabilmesi için, körfez bölgesine pis su gel
mesinin önlenmesi öngörülmüş ve bunun için de Körfezi her türlü pis su etkisinden koruyacak 
bir kanalizasyon sisteminin inşası gerektiği belirtilmiştir. 

' 'tzmir Büyük Kanal Projesi" diye anılan bu sistem, Körfezi kuşaklayan 49 kilometre uzun
luğunda bir ana kolektör ile bunlara bağlı 110 kilometre uzunluğundaki tali keloktör ve pis 
su şebekesinden oluşmaktadır. 

Projenin İmar' ve tskân Bakanlığınca 1982 yılında onanmasından sonra, ana kuşaklama 
kanalının 27 kilometrelik kısmı, 4 ayrı firmaya ihale edilerek, 1983 yılında, Sayın Evren'in te
mel atmasıyla inşasına başlanmıştır. 

Bu anlayış ve projelere uygun çalışmalar sürerken, 198* yerel seçimleri yapılmış ve kuşak
lama ihalesini alan firmaların baskısı ve rüşvet iddiaları arasında, o zamana kadar yapılan ça
lışmalar ve projelerden dönülerek, onların istediği gibi, klasik boru sistemine geçilmiştir. 

Üstelik, bu sistemle donatılan kentlerde, borular 4 metre çaplı olmasına karşılık, İzmir'de 
kullanılan borular 2 metre çaplıdır. Böylece, çağın çok gerisinde olan bu sisteme bile gereğince 
uyulmamış ve ihaleleri alan firmalar, yetkililerin gözü önünde, İzmir'i yetersiz borularla do
natmışlar; hatta bu proje değişikliğini gerçekleştiren ihale sahibi firmalardan bazıları, sırf bu 
iş için 8 milyar lira sermayeli bir boru fabrikası kurarak, hem kanal ihalesinden ve hem de 
boru satışından çifte kazanç sağlamışlardır. 

Bu sistem üzerinde de yıllarca çalışıldıktan sonra, bu şekilde de bir sonuç alınamayacağı 
görülerek, proje, eski durumuna getirilip durdurulmuş; ancak, bu arada 57 milyar lira, boşa 
harcanmıştır. İzmir'e hayat verecek olan Büyük Kanal Projesi, devletin ilgisizliği ve soruna so
ğuk bakması yüzünden, yıllardan beri bir kaplumbağa hızı kadar bile ilerleyememiştir. 

Bu arada, Körfezdeki pis kokuyu gidermek üzere, tzmir Büyükşehir Eski Belediye Başka
nı, kendi icat ettiği çağdışı usullere göre çalışmalara başlamış, bu amaçla sessiz sedasız yürütü
len girişimlerden sonra, Belçikalılarla alelacele bir ortaklık kurularak "tZBELCOM Anonim 
Şirketi" isimli bîr şirket oluşturulmuş ve bu şirketin yönetim kurulu, Belediye Eski Başkanı 
ile bazı ANAP'lı belediye meclis üyesi ve yerel yöneticilerden oluşmuştur. 
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Bu Şirket, tzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dredging International isimli Belçika firması 
arasında yapılan ikili protokol gereği, Melez Çayı ağzından Halkapınar Köprüsü -Zafer Payzın 
kavşağına kadar olan 1 200 metrelik kısmın dip tarama işini almıştın Körfez çamurunu taşıma 
işini yapacak olan Belçika firması ile protokolün Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış 
olmasına karşılık, işi, Eski Belediye Başkanı ile ANAP'lı belediye meclis üyelerinin oluşturdu
ğu "tZBELCOM Anonim Şirketi" isimli şirketin alması ilginçtir. 

Bu iş için Belçika firmasından iki adet çamur tarama gemisi kiralanmıştır. Bu gemilerin 
görevi, Körfezden aldıkları pis koku yapan kirli çamuru 17 mil uzaklıktaki Hekim Adası civa
rında denize dökmekti. Yani, denizden alınan kirli çamurlar, biraz ötede yine denize dökül
mekteydi. Bilim çevreleri, Körfezden çıkarılan çamurların yoğunlaştırılmadan, kimyasal ve me
kanik arıtıma tabi tutulmadan denize boşaltılmaması gerektiğini belirtmelerine rağmen, döne
min Belediye Başkanı, arıtma tesisi kurulmasına yanaşmayarak, çağdışı yöntemlerle, denizden 
alınan çamurun 17 mil ötede yine denize dökülmesini devam ettirmiştir. Esasen, Körfeze pis 
su akıtan dereler kontrol altına alınmadan ve kuşaklama projeleri tamamlanmadan, çamur 
taşıyarak Körfezin temizlenmesi mümkün değildir. Nitekim, yapılan bu çalışmalar, çevre kıyı
ları kirletmekten başka bir şeye yaramamış; pis koku ve görüntü giderilememiştir. 

Bu iş için harcanan 7,5 milyar lira boşa gitmiş ve Sayın Eski Belediye Başkanının bilim 
ve mantık tanımayan düşünceleri ve keyfî davranışı sonucu, İzmirlilerin sırtından kazanılan 
milyarlar, Körfezin çamuruna gömülmüştür. 

Bu insafsızlık ve savurganlıkta, tzmir Eski Valisi ve şimdi içişleri Bakanlığı Müsteşarı olan 
zatı muhteremin de kusuru vardır. Çünkü, bilim çevrelerinin tüm uyarılarına ve bizzat başvur
malarına karşılık, kadim dostu Eski Belediye Başkanının bu mirasyedi hovardalığına ve man
tık dışı davranışına, bilerek ve isteyerek, engel olmamıştır. Kaldı ki, kiralanan gemilerden birisi 
nehir temizleme gemisi olup, firma da ilk kez deniz temizleme işini tzmir Körfezinde denemiş
tir. Sonuçta, hiçbir yarar sağlamayan ve milyarlar harcanan bu işi, Sayın Eski Belediye Başka
nı ile bazı ANAP'lılar tarafından kurulmuş bulunan ve yüzde Sİ hissesi Belediyeye ait olan 
tZBELCOM Anonim Şirketinin üstlenmiş olması, boş yere harcanan milyarlarla ilgili olarak 
bazı söylentileri ve kuşkuları da beraberinde getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, körfez temizliği işînde yolsuzluk ve vurgun vardır. Bu yolsuzluk, AY
KOME, yani tzmir Altyapı Koordinasyon Merkezi ile, Devlet Su tşleri ve Demiryolları Liman
lar ve Havameydanları İnşaat İşleri ve Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
çalışmalarının engellenmesi ve körfez temizleme çalışmalarının baltalanmasıyla başlamış ve baş
kanlığını Eski Belediye Başkanının yaptığı tZBELCOM Anonim Şirketinin Kurulmasıyla de
vam etmiştir. AYKOME 4.9.1985 tarih ve 5 nolu toplantısında, Melez Çayının denize döküldü
ğü noktanın temizlenmesi için DSt 2 nci Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 2 nci Bölge Müdür
lüğü ve DLHÎ 6 nci Bölge Müdürlüğünün ortak çalışma yapmasına karar vererek, Büyükşehir 
Belediyesinin gerekli ön hazırlıkları yapmasını, Belediyeye bildirmiştir, ancak, belediyenin hiç
bir hazırlık yapmaması nedeniyle, ilgili bölge müdürlüklerinin isteği üzerine, AYKOME, 2.10.1985 
tarihinde tekrar toplanmıştır. Bu toplantıda, DLHt 6 nci Bölge Müdürlüğünün 7.10.1985 tari
hinde körfez temizleme işine başlayacağı; bu nedenle, gerekli ön hazırlıkları ve çevre düzenle
mesini yapması için, yeniden, Büyükşehir Belediyesine tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Fakat, tzmir Eski Belediye Başkanının ön hazırlıkları yapmaması yüzünden, DLHt 6 nci Böl
ge Müdürlüğü ve DSt 2 nci Bölge Müdürlüğü, körfez temizleme çalışmalarına başlayamamıştır. 
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Burada sormak gerekir; Körfezin neden DLHt ve DSt tarafından temizlenmesi istenmemiş ve 
çalışmaları engellenmiştir? Nedeni çok basittir; çünkü, körfez temizliği işinden bazıları çıkar 
sağlamayı kafasına koymuş olduğundan çalışmalar kasıtlı olarak engellenmiştir. 

tZBELCOM Anonim Şirketi, bu gelişmelerden birkaç" ay sonra kurulmuştur. Şirketin ku
ruluş tarihi, 29.8.1986'dır. Başkanlığını, Anavatan Partisinin 26 Mart seçimlerinde Konak Be
lediye Başkan Adayının yaptığı encümen, 1.9.1986 tarihli toplantısında, körfez temizleme işi
ni, iki gün önce Eski Belediye Başkam tarafından kurulan tZBELCOM Anonim Şirketinin yap
masına karar vermiştir. Yani, tZBELCOM Anonim Şirketi kurulduktan iki gün sonra, milyar
lık işi, fiyat tespiti yapılmadan ve üstelik hiçbir araç gereci olmadan almıştır. 

Encümen kararında, körfez temizleme işinin 2886 sayılı Y»anın 71 inci maddesine göre 
verildiği belinilmiştir. Oysa, karar ve işlem, tamamen, bu yasaya aykırıdır. Çünkü, 2886 sayılı 
Yasanın 71 inci maddesinde, bu gibi durumlarda, ihalenin Maliye Bakanlığının görüşü alına
rak kıymet takdiri suretiyle yapılacağı buyurulmuştur. Eski belediye başkanı neden bu kadar 
acele etmiştir; neden iki gün içinde hem şirket kurulup, hem de yasalara aykırı olarak, körfez 
temizleme işi bu şirkete verilmiştir? Hangi yangından mal kaçırılmak istenmiştir? Nitekim, is
tim sonradan gelmiş ve 1.9.1985 tarihinde körfez temizleme işini alan tZBELCOM Anonim 
Şirketi, bu işi 150 milyon Belçika Frankına yapacağını 7.10.1985 tarihinde Belediyeye bildirmiş 
ve bu teklifi, yine aynı gün, aynen kabul edilmiştir. Şirketin önce ihalesiz ve şartsız alması ve 
aldıktan 35 gün sonra da kaça yapacağını bildirmesini ve teklifinin aynen kabul edilmesini na
muslu insanların aklı almaz. 

Körfez temizleme işini 150 milyon Belçika Frankına alan tZBELCOM Anonim Şirketi, 
hiçbir araç gereci ve sermayesi olmadığından, işi 5.11.1986 tarihli sözleşmeyle, Dredging Inter
national N.V. firmasına vermiştir; yani, başkanlığını Eski Belediye Başkanının yaptığı şirket, 
Belediyenin 150 milyon Belçika Frankı değerindeki işinde aracılık yapmıştır. Neden, körfezi 
temizleyecek firma ile Belediye doğrudan anlaşma yapmamıştır da, sırf bu iş için aracı bir fir
ma kurulmuştur? Üstelik, Körfez de temizlenememiş ve milyarlar boşa gitmiştir. Körfez te
mizleme işini yasalara aykırı olarak Belediyeden alıp, Belçika firmasına devretmekten başka 
bir iş yapmayan tZBELCOM Anonim Şirketi, bu işten ne kadar kazanç sağlamıştır? Bu zah
metsiz ve tatlı kârlar kimin cebine gitmiştir? Eski Belediye Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 
kârdan ne kadar hisse almışlardır? tzmir Eski Belediye Başkanı, tZBELCOM Anonim Şirketi
ni, 2886 sayılı Yasadan yararlanarak, körfez temizleme işini ihale etmemek için kurmuştur. Böy
lece, belediye meclisinin de denetimi olmadan, birtakım çıkarlar sağlama amacı gütmüş ve ama
cına da -ulaşmıştır. Belediye, başkanlığını Eski Belediye Başkanının yaptığı şirket tarafından 
dolandırılmıştır. Bu yolsuzluğa ve vurguna el konmalıdır, \asalara aykırı davranılarak gölge 
şirket kurulup, belediyenin parası yağmalanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, İzmir'in kanayan yarası olan Körfezin temizlenmesi ve büyük kanal 
projesi, Belediyenin kendi imkânlarıyla çözümlenmesi mümkün olmayan bir durumdadır. 26 
Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayıp, halkın yüzde 78'i tarafından güvenilmez bulunarak 
reddedilen Sayın özal'ın, bu eziklik içinde, seçimlerden hemen sonra, demokrasiyle hiç de bağ
daşmayan bir tutum takınarak, kendisine ve partisine oy vermeyen kentlerde yaşayanları ceza
landırıp, muhalefete mensup belediyelere yardımı kesmesi sonucu, zaten zor durumda olan tz
mir Belediyesi, kendi olanaklarıyla bu sorunun altından kalkamaz. Başbakanlığı sırasında, kar
şısında olanları "Şer güçler" diye ilan eden, muhalefetin tüm demokratik ve insanî önerilerini 
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elinin tersiyle itip, halkımıza kendi adaylığını dayattıktan sonra, ANAP'ın Meclisteki 21,80'lik 
tabansız çoğunluğuna dayanarak Cumhurbaşkanı olmayı içine sindirebilen Sayın özal'ın, bundan 
sonra ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. 

İzmir'in 29 yıldan beri çözümlenemeyen ve gitgide daha karmaşık hale gelen büyük kanal 
projesiyle, körfezin pis kokusu ve görüntüsü, ancak devletin el atmasıyla çözümlenebilecek so
runlarıdır. Türlü yolsuzluk ve vurgunlara neden olan bu sorunlara Türkiye Büyük Millet Mec
lisi el koymalıdır. Türkiye'nin üçüncü büyük kentini bu utançtan kurtaracak yöntemler bulun
malıdır. Boşa giden harcamalarla, çamura gömülen milyarların hesabı sorulmalıdır. Kimsenin 
yaptığı yanına kalmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin, İzmir'in bu so
rununa gerekli duyarlığı göstereceklerini ve iyi niyetlerle hazırlanan bu araştırma önergesine 
olumlu oy vererek, güzel İzmir'in utancına son vereceklerini umuyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nuri Gökalp... 
ANAP GRUBU ADINA NURİ GÖKALP (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve 44 arkadaşınca Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca açılması istenilen Mec
lis araştırması hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1984 yılında başlatılan bir büyük projeyle ilgili ola
rak, mahallî seçimler öncesi verilen bu önergenin; mahallî seçimlerden yedi ay gibi bir zaman 
geçmesine rağmen, belediye başkanlarının halktan özür dilemek ve Anavatan Partisine men
sup belediye başkanlarının hizmetlerine ait eserlerin isim ve tabelalarını değiştirmek dışında, 
pek başkaca bir iş göremeyen belediye başkanlarını gördükten sonra, sayın milletvekillerinin 
önergelerini geri almalarını beklerdik. Ne yazık ki, önergeyi geri almak yerine, mesnetsiz iddi
alarını sürdürmeleri bence büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İzmir körfezi, önergede belirtildiği gibi, tam 30 yıl
dır kirlenmektedir, tik defa Anavatan İktidarı döneminde, Sayın Burhan özfatura, konuya ciddî 
olarak eğilmiş, yaklaşık 520 milyon dolarlık bir yükü göğüsleyerek, S yıl içinde işin yüzde 40'ına 
yakınını bitirmiş ve konuyu çözüm aşamasına getirmiştir. Şayet mevcut Başkan da aynı gayreti 
gösterir, şikâyet etmekten iş yapmaya vakit bulursa, proje 1992'de biter, körfez de kurtulmuş olur. 

Kirlilik açısından ulaştığı boyutlarla, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de önemli çevre 
sorunları arasında yer alan İzmir Körfezi, 1984 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesince yü
rütülen ciddî çalışmalar sonucu, belirli ölçüde iyileşme göstermiştir. Politikası tespit edilme
miş, Mevzuatı bulunmayan bir konu İzmir'de ilk defa gündeme getirilmiş ve çok ciddî, taviz 
verilmeden yürütülen bir çalışmayla, konu, Türkiye gündeminde önem kazanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son nüfus sayımı sonuçlarına göre, İzmir, ülkemizin 
en hızlı büyüyen birkaç büyük merkezinden biri olmuştur. Bu hızlı büyümenin, birçok altyapı 
yetersizliklerine neden olduğu açıktır, özellikle, kentte toplanan atık suların bertaraf yöntemi 
son derece ilkel olup, İzmir'in simgesi olan İzmir Körfezinin tümüyle, estetik, turistik, ekono
mik açılardan elden çıkmasına yol açmaktaydı, özellikle, iç körfezdeki dere ağızlarında olu
şan çamur birikimleri ve yüksek organik madde konsantrasyonları, bu kesimde, 
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koku ve görünüm açısından, tzmir kentine yakışmayan çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 
Bugün, ülkemizin ticaret, sanayi, ulaşım, tarım, turizm ve yerleşim açısından büyük ağırlık 
taşıyan metropollerinden biri olan İzmir'e yakışmayan ve sağlık açısından çok sakıncalı bir 
durum yaratan bu olumsuz gelişmenin önlenebilmesi amacıyla, büyük kanal projesi uygula
maya konulmuştur. 

9 Eylül Üniversitesi, tzmir için çeşitli arıtma proseslerini maliyet ve teknolojik verim yö
nünden karşılaştırarak Camp-Harris Messara firmasınca önerilen havalandırmalı stabilizas-
yon havuzları sisteminin -doğal olarak çalıştırılacağı şekilde değiştirilen halinin- daha uygun 
olması; ilk yatırım ve işletme masraflarının diğer arıtma sistemlerinden daha düşük olması; 
işletme personelinin en az olması; enerji tasarrufunun en fazla olan sistem olması; İzmir'de 
evsel ve ön arıtmadan geçmiş endüstriyel atık suların birlikte toplanması söz konusu olduğun
dan, herhangi bir ihmal sonucu, endüstriyel atık su antma tesisinin, istenilen standartların üze
rinde deşarj yapması durumunda, kentsel arıtma teknolojisi olarak seçilen stabilizasyon ha
vuzları, diğer klasik arıtma tiplerine kıyasla, ani deşarjları rahatlıkla tolere edebilmesi ve ça
buk bozulmaması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Doğal arıtma sisteminin Dünya Bakası tarafından da benimsenmesi, kredi müracaatları
nın onaylanmasını sağlamış; arıtma tesislerinin yerleştirileceği en ekonomik bölge olarak da, 
Havaalanının güneyindeki, halen kullanılmayan arazi uygun görülmüştür. 

Kanalizasyon projesine kaynak aranırken, Dünya Bankasına kredi müracaat hazırlıkları
nı yapmak üzere anlaşılan Camp-DresserMckee Firması, hem kanalizasyon hem de su temi
niyle ilgili yapılmış bütün çalışmaları gözden geçirmiş, her iki konudaki projeler birleştirile
rek, izmir'e su temini ve kanalizasyon projesi oluşturulmuştur. 

Böylece, önergede belirtildiği gibi, projelerden dönülmemiş veya proje durdurulmamış-
tır.Dolayısıyla da herhangi bir maddî zarar da söz konusu olmamıştır. 

1992 yılında tamamlanması öngörülen büyük kanal projesiyle beraber, beş yıldan beri de
vam eden atık su kontrol programına ilaveten, körfezin kirliliğine sebep olan derelerde de ba
kım, onarım ve koruma çalışmaları başlatılmıştır. Derelerin bir kısmı taşkın dereleri olup, do
layısıyla, devamlı olarak bakım ve kontrol altında tutulması sağlanmıştır. 

Bu kararlara rağmen, DLHt tarafından, dere ağızlarının 2 metre kotunda tutulması çalış
maları başlatılmadığı için ve 1.10.1969 tarihli DSt 2 nci Bölge Müdürlüğü ve tzmir Belediyesi 
arasındaki protokol uyarınca, Melez Çayı'nın bakım, temizleme işleri Belediyeye ait olduğun
dan, bu işin yapımı, yüzde Sİ hissesi Belediyeye ait olan tZBELCOM Anonim Şirketine, Bü
yükşehir Belediye Encümeni kararı ve 2886 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca verilmiştir. 

tZBELCOM Anonim Şirketi, tzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.7.1986 tarih ve 
136 sayılı Kararı ile Belçika Cuminiere Şirketi ve çevre belediyelerin iştiraki ile çevre hizmetleri
ni.yürütmek üzere, anonim bir şirket olarak, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve tescil 
edilmiştir. tZBELCOM Anonim Şirketi yönetim kurulu üyelerinden biri SHP'li Yaşar Üstün 
olup, önergede belirtildiği gibi, tZBELCOM'un yönetimi yalnız ANAP'lı meclis üyeleri ve Bel
çikalılardan oluşmamıştır. 

tşin, tzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenince tZBELCOM Anonim Şirketine verilme
sinden sonra, tZBELCOM Anonim şirketi, 5 Kasım 1986 tarihinde imzalanan bir sözleşme 
ile, işi, Dredging International N. V. Şirketine vermiştir, tzmir Büyükşehir Belediyesince 
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yaptırılan Mdez ağzı dip temizliği çalışması ve dökümalanı, 2.7.1987 tarih ve 4 nolu mahalli 
çevre kurulu kararı ile de uygun bulunmuştur. Bu işin sonunda, yapılan çalışmalar yararlı ol
muş; Körfezin kokusu büyük ölçüde izale edilmiş ve evvelce sık sık vuku bulan taşkınlar da 
sona ermiştir. Türkiye Büyült Millet Meclisi tarafından seçilen Çevre Araştırma Komisyonu, 
bizzat, İzmir'de yapılanları incdemiş; neticede, Sayın özfatura'nın ve Büyükşehir Belediyesi 
çevre ekibi tZSU'nun bu konudaki çalışmalarını takdir etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığım İzmir Ana
kent Bdediyesi Büyük Kanal Projesi ile ilgili faaliyetlerin tümünün yasalara uygun, çağdaş be
lediyecilik anlayışından kaynaklanan hizmetler olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda, hiçbir 
şahıs ve hiçbir kuruluşun kendiliğinden, yasal olmayan bir davranış içinde olmadıklarını be
lirtmek isterim. Her şey, uzun bir araştırmanın, bir ihtiyacın, hizmet anlayışının, belli bir plan 
ve programın ve kanunların verdiği yetkilerin ve yüklediği sorumlulukların sonucu olarak ele 
alınmış; iç ve dış danışmanlık firmalarının, üniversitelerin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu
na ait bütün kanunî belgeler, bilimsd raporlar ve şartnameler, dosyasında mevcuttur. Mevcut 
belediye yönetimi, Sayın özfatura'nın projesinde hiçbir değişiklik yapmayarak çalışmaya de
vam etmekte ve İZBELCOM Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını da Sayın Çak-
mur yapmaktadır. 

önergede iddia edildiği gibi, herhangi bir suiistimal ve kanunsuzluk söz konusu ise, her 
türlü fırsat elinizde bulunmakta iken, belgeleriyle birlikte adlî takibata başvurmak hakkınız 
iken, bu kadar zamandan sonra, böyle asılsız iddialarla Yüce Medisi işgal etmek, denetim fonk
siyonunun hangi usulüne uymaktadır? 

Zaten, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu konuda sürdürmeye çalıştığınız karalama kam
panyasına bir son vermek ve gerçeklerin açığa çıkmasını temin etmek amacıyla, bir araştırma 
önergesi vermiş bulunuyoruz. Herhangi ciddî bir iddianız varsa, belgelerle ortaya çıkarırsınız. 
Her şey açık. bizim, ne geçmişte ne de bugün korkacağımız, hesabını veremeyeceğimiz hiçbir 
icraatımız yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün, güzel tzmirimizin çehresi, Büyükşehir Bele
diyesi Eski Başkanı Sayın Burhan özfatura'nın büyük gayretleri sayesinde, her bakımdan de
ğişmiştir. Yapılan hizmetlerden şeref duymaktayız. Bu hizmetleri yapanlara burada şükranları
mı arz etmek istiyorum. 

Bütün bu düşüncelerle, araştırma önergesinin alevinde oy kullanacağımızı beyan eder, Yüce 
Meclise saygılar sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Araştırma önergesini, müzakerelerinin tamamlanması sebebiyle, oylarınıza arz edeceğim : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunmadığından birleşime 10 dakika ara ve
riyorum, 

Kapanma Saati : 16.27 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.43 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalira Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

— — — — • 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal Projesi ile Koy/ez 
temizliği için yapdan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Medis araştırması açdmastna 
ilişkin önergesi (10/55) (Devam) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal Proje
si ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmder tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 atkadaştntn, dektrik enerjisinin yüksek fiyatla 
satûmastmn nedenleri konusunda genel görüşme açdmastna diskin önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 ar
kadaşının, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
sinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3.— İçd Mdletvekdi Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaştntn, Horzum dayı ve Türkiye Emlak 
Bankası eski Genel Müdürü ile ügüi iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araşttr-
mast açdmastna diskin önergesi (10/56) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, 
Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile İlgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4. — Hatay Mdletvekdi Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaştntn, dış politika konusunda 
Meclis araştırması açdmastna diskin önergesi (10/57) 
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BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arka
daşının... (ANAP sıralarından "İstifa etti, önerge düştü" sesleri) 

Onu Başkanlık bilir efendim : İstifa dilekçesinin Başkanlığa intikal edip etmediğini Baş
kanlık bilir efendim. Şu ana kadar, Başkanlıkta böyle bir müracaat yok. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — Tespit edelim, tutanaklara geçsin. 
BAŞKAN — Efendim, şu anda Başkanlığın böyle bir bilgisi yoktur. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — TRT söyledi, TRT... 
BAŞKAN — Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

5. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının sorunları konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN — S inci sıradaki, Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk 
basınının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
Bu duruma göre, 27 nci sıraya kadar, Hükümetin bu müzakerelere hazır olmadığı anlaşıl

maktadır. 

Bu sebeple, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 7 Kasım 1989 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.47 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazü'm, sosyal güvenlik kurumlarından maaş almakta olan 
kadm emeklüerin, SSK'dan emekli iken ölen baba veya annelerinden de maaş alabilmeleri için yasal dü
zenleme yapılıp yapamayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un 
yazdı cevabı (7/917) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. İbran Bayazıt 
İzmir 



T.B.M.M. B : 26 2 . 11 . 1989 O : 2 

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almakta olan kadın emeklilerin, 
SSK'dan emekli maaşı almakta iken ölen baba veya annelerinden belli bir oranda maaş alabil
melerini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını uygun görür müsünüz? 

2. Soruya verilecek cevap olumsuz ise nedenlerini açıklayınız. 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 2.11.1989 
Sayı : 300-1041/11-01-6-9142-050927 

Konu : fazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGÎ : 20 Ekim 1989 tarih ve 7/917-3501/16577 sayılı yazınız. 

tzmir Milletvekili Sayın Mehmet Hıran Bayazıt'ın, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık 
almakta olan kadın emeklilerin Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli iken ölen baba veya an
nelerinden de aylık alabilmeleri için yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Yazılı So
ru önergesi, Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal güvenlik, geniş anlamda, ülkede yaşayanlar arasında hiç, bir ayırım gözetilmeksi
zin toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlanm karşılayacak tarzda, bu günle
rini ve yarınlarını güven altına almayı kendisine hedef tayin eden bir sistemler bütünüdür. 

Ülkemizde sosyal güvenlik, primli sisteme dayanmaktadır. Çalışanlar, prime esas kazanç
larından ödedikleri işçi hissesi ve işveren katkısından oluşan sosyal sigorta primleri ile Sosyal 
Sigortalar Kanunlarında tespit edilen kısa ve uzun vadeli sigorta haklarından faydalanmakta
dırlar. Sosyal Sigorta sisteminde öncelikli hak sahibi "sigortalının kendisi" dir. Sistem, sigor
talının kendisine yönelik sosyal ve ekonomik ihtiyaçların karşılanması prensibine dayanmakta 
olup, bu sistem içinde aile bireylerinin dolaylı haklardan faydalanması için bazı kıstaslar ön
görülmüştür. Nitekim bu görüşten hareketle "çocuk" ve "ana ve baba" konusunda "geçindir
mekle yükümlü olduğu" şartı tespit edilmiştir. 

\azıh soru önergesinde bahse konu sigortalı kadın, kendi çalışmasından dolayı diğer sos
yal sigorta kanunlarına göre sosyal güvenlik haklarını kazanmış durumda bulunmaktadır. Bu 
kişiye, ayrıca baba veya annesinin ölümü nedeniyle ek bir sosyal güvenlik hakkı tanımanın, 
sosyal güvenliğin genel esprisine uymayacağı açıktır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 20.3.1985 tarih ve 3168 sayılı Kanunla değişik 68 
inci maddesinin (C/a) fıkrası, çocuklara aylık bağlanmasında "18 yaşını, orta öğrenim yapma
sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışa
mayacak derecede malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaların
dan dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli 
olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve sosyal sigorta sandıklarına tabi bir işte 
çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları" kıstasını getirmiştir. 
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\asamn bu amir hükmüne göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almakta 
olan kadın emeklilerin, Sosyal Sigortalar Kurumundan maaş almakta iken ölen baba veya an
nelerinden belirli bir oranda maaş alabilmelerine olanak bulunmamaktadır. 

Belirlenen bu husus, sosyal güvenlik anlayışına uygun bulunduğu cihetle, söz konusu Yı
sa hükmünün değiştirilmesi düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

2 . 11 . 1989 Perşembe 

Saat :< 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

t 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği liçin yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyaıınca bir genel görüşme açıtoıasına ilişkin önergesi (8/11) 

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

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

5. — 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) 
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6. — • Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacalk tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

7. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

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

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

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

,» 
11. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 

Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

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

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

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

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

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

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

18. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

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

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

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

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

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

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

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

27. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem; ve 25 arkadaşının, ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 

• 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

* 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan 
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

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

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

10. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

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

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

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 
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31. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 

edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (!) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmazın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

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

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

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

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

38. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilememin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

41. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî EğÜttim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

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



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

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

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

46. — Kırklareli Milletvekilli irfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

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

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

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

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

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

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

53. — İzmir Milletvekili Necoar Tüıîkcan'm, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

54. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 
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55. — Artvdn Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Dev}et Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

58. — Balıkesir Milletveküi t önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

/ 59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayitları, iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

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

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

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

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

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

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

66. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa Mi Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 
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67. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

68. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1936 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

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

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

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

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

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

76. — izmir Milletvelkili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî» Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/23*2) (1) 

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

78. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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79. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 



— 12 — 

91. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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

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

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

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

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

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

99. —'•> Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/259) (1) 

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

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

102. — KütaJhya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 

ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

105. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehar Belediye Başkam' 
üe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açüıp açılmadığına -lişkin İçişleri Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

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

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

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

109. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlının, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıfcöğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğin©' ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

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

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

114. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
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115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

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

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

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

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

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

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

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

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabeıkir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

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

127. — Hatay Milletvekilli öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yüı kaybına neden 
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olacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söelü soru önergesi 
(6/304) (1) 

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

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

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

131. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaTın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

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

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

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

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

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

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

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

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

deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

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

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

1 143. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

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

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

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - MuaUimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) 

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

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

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

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

151. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ye Islkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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152.— Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karalbük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185» 

153. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karalbük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

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

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

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

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

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

160. — İzmir Milletvekili Fuaft Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
* yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

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

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

163. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 

.Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

164. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 
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165. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, SEKiA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

166. — îçel Milletvekili M. Istcmihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10A988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3'18) (1) ' ' 

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

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

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

170. — 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) 

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

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

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

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

175. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

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

177. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 
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178. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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

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

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

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

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

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

186. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

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

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

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

190. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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191. — Afyon Milletvekili ıBaiki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

194. — İsparta Milletvekili Abdullah Ay kon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

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

197. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

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

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

201. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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202. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

211. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

214. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
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215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın-Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

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

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

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

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

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

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

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehit Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

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

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

226. — Samsun Milletvekili trfan Derniralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kanarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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227. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokullunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

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

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

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

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

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt Mi Merkez 2 No.lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

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

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

23,5. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

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

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

238. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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239. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

241. — İsparta Milletvekili İbrahim GüfdaTın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

258. — İzmir Milletvekili Fuat K'ılcı'nuı, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

273. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

283. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında, 
Uluslararası danışmanük firmalarından alman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

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

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

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

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

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

290. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 



- 18 -

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

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

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

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

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

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

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4Û1) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

307. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinıin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

308. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi 
Emniyet- Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

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

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

312. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olayıa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

314. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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315. — Kars Milletvekili Mahmut Alınaık'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

326. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-



— a l 
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

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

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

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

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

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

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

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

335. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

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

340. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba-

. kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(26 ncı Birleşim) 
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350. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) t 

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

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

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

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

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

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

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

358. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

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

360. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AtDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

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

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

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

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

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

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

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

370.— Zonguldak IMilletvekii Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişiklin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

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

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

373. — Samsun Milletvekili trfan Derniralp'in, (İlköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama eniri bekleyen öğretmenlere iişıkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

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

375. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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376. — istanbul Milletveıkıli Yüksel ÇmgeTıin, Çooulk ve Tabiat Vakfına yaptfan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelim, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

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

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

381. — İstanbul Milletvekili Yüksel' Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iıliş-
Nkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

382. — İstanbul Milletvekilli Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak-
fma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

384. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49^) (1) 

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

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

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

388. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alıtıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okullu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1) 

389. — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
* . * 

ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü . soru 
önergesi (6/509) (1) 



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

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

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

393. — Balıkesir Milletvekilli 1. Önder Kırlı'nm, Muhammed Shakarohi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

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

397j — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

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

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

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

402. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özel eğitim kurumlarında yapılan ta
yinlere ve bu kurumlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğtim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/535) (1) 
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403. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

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

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

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

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

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

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

411. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarım ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

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

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

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

415. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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416. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt Mi Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp acımayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

417. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

428. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayılı iller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

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

4. — Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 26,10.1989) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 
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(26 ncı Birleşim) 




