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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, kışlık odun kesimleri sonucu orman köylüleri arasın

da cereyan eden huzursuzluklar konusundaki gündem dışı konuşmasına Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Ankara'da, emniyet görevlilerinin, görev alanları dı
şında, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü şantiyelerinde çalışan personeli denetlemeyle görevlen
dirilmiş olmalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Abdülkader Aksu; 

Cevap verdiler. 

8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin gö
rüşmelerinin 14 Kasım 1989 Sah günkü birleşimde yapılacağı bildirildi. 

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerin
de Değişiklik kapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/622) (S. Sayısı: 276); yapılan görüş
melerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı, 

Cumhurbaşkanının andiçme töreni nedeniyle, 9 Kasım 1989 Perşembe günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere.birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YüdvrtmAva 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Bursa 

Mümin Kahraman Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 ' 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— — — • 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini 

açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm andiçmesinde uygulanacak usule ilişkin Başkanlık açıklaman 
BAŞKAN — Gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanının andiçme töreni yapılacaktır. 
Törenin şeklini kısaca arz edeceğim : Biraz sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız, andicmek 

üzere, en yaşlı Başkanvekilimiz vasıtasıyla Genel Kurul salonuna davet edilecek ve beraberle
rinde Başkanvekili olduğu halde, Başkanlık kürsüsüne geleceklerdir. 

Genel Kurul, Cumhurbaşkanını ayakta karşılar. 
Andiçme, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta dinlenir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız andiçtikten sonra, İstiklal Marşı çalınacak, daha sonra teşek

kür konuşması yapacaklar ve salondan ayrılacaklardır. 
Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken, de, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tara

fından, ayakta selamlanacaklardır. 
Şimdi, en yaşlı Başkanvekilimiz Sayın Abdulhalim Araş'tan, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 

andicmek için Genel Kurul salonuna davet etmelerini rica ediyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımız şa anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler... 
Kendilerine, Meclisimiz adına, hoşjgeldiniz derim. ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
2. — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm andiçmesi 
CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL — Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve 

bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemen
liğini koruyacağıma; Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılap
larına ve laik cumhuriyet ilkesine bağk kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, herkesin, insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması 
ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve 
üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük 
Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim. ("Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar) 

(İstiklal marşı) 

III. — SÖYLEVLER 
1. — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm, Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması dolayısıyla konuşması 
CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL — Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve değerli üyele

ri; az önce ettiğim yemin ile, Türkiye Cumhuriyetinin 8 inci Cumhurbaşkanı olarak, bu kutsal 
göreve bilfiil başlamış bulunuyorum. 
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Benim naçiz şahsiyetime bu yüce makamı layık gördüğünüz için, hepinize bir kere daha 
teşekkür eder, şükran duygularımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, bugününe olduğu gibi, geleceğine de ışık tutacak, yön 
verecek en yüce heyet sizlersiniz. Ülkemizin geleceğinin ışıklan ise, yakın tarihimizde gizlidir. 

20 nci Yüzyılın başlarından, cumhuriyetin kuruluşuna kadar, Türkiye, dünya tarihinde eşi 
benzeri görülmemiş bir tarih parçası yaşamıştır. Koskoca bir imparatorluk, dört yıllık bir sa
vaştan sonra yıkılmıştır. Çöken imparatorluğun enkazı üzerinde, mağlup gibi görünen bir mil
let, "düveli muazzama" denilen galip devletleri, Kurtuluş Savaşıyla mağlup etmiştir. 

Dünya tarihinde buna benzer bir olgu mevcut değildir. Altmışaltı yıl önce, başta Büyük 
Atatürk olmak Üzere, dönemin Yüce Meclisi, cumhuriyeti bu şartlar içinde kurmuşlardır. On
lardan bize kalan en büyük miras, cumhuriyettir. 

Cumhuriyet kurulduğunda 13,S milyondan ibaret nüfusumuz, bugün 56 milyona geldi; 
yüzyılın sonunda nüfusumuz 65 milyonu geçecektir. Türkiye, hiçbir kuşku yoktur ki, 2000'li 
yılların başlarında, Avrupa'nın büyük ülkeleri arasında olacaktır. Türkiyemiz, artık, nüfusu 
fazla, halkı yoksul, kalkınmamış ülkeler arasından çıkmıştır. 

Önümüzdeki yakın dönemde görmeyi arzu ettiğimiz Türkiye, Avrupa Topluluğu içinde 
mümtaz yerini almış bir Türkiye'dir. Bu uğurda ülkemiz bugüne kadar epey mesafe kat etmiş
tir. Ancak, yapılanları yeterli görmememiz; milletlerarası yarışta, hem ekonomik, hem sosyal 
alanda ve nihayet demokrasiyi kökleştirmede ön sıralara gelmemiz esastır. 

öte yandan, geniş bir kültür yelpazesine sahip bir cihan imparatorluğunun yıkılışından 
doğan bu ülkenin, millî bir devlet halinde, insanlarım kaynaştırması, birlikte tutması ve böyle
ce güçlendirmesi, en önemli hedefi olmalıdır. * 

Sayın milletvekilleri, 21 inci Yüzyıla doğru giderken, üç büyük, üç temel hürriyeti geliştir
menin, sımsıkı korumanın, uygar dünyanın önde gelen devletlerinden biri olmamızın vazgeçil
mez şartı olduğunu görmeliyiz. 

Bu üç hürriyetten birincisi; düşünce hürriyetidir. 
Düşünme kabiliyeti çeşitli yollarla engellenen, düşündüğünü söyleyemeyen, düşünceye say

gıyı öğrenemeyen bir toplumun, ilerlemesine, gelişmesine, imkân ve ihtimal yoktur. 
Bir toplumun bütünleşmesinin temel taşı, her ferdin, her kurumun, bir diğerinin düşün

cesine saygı göstermesidir. Bu karşılıklı saygı zemini üzerinde, serbestçe tartışarak, daha iyiyi, 
daha doğruyu ve daha güzeli üretmesidir. 

Eğer, düşünce hürriyeti, düşünceyi ifade hürriyeti ve düşünceye saygı bilinci oluşmazsa, 
işte o zaman, kutuplaşmalar, kamplaşmalar, bölünme ve parçalanmalar da doğar. 

Şunu, bütün inancımla huzurunuzda ifade etmek isterim : Millî birliğimizi korumanın vaz
geçilmez gereği düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti ve düşünceye saygı bilincidir. 

İkinci hürriyet ise, evrensel kapsamda ve evrensel anlamda, insanın insana duyduğu sevgi
nin, saygının simgesi ve göstergesidir. Bu hürriyet de, evrensel anlamda din ve vicdan hürriyetidir. 

Laik ve demokratik olma iddiası ve iradesindeki gelişmiş ülkeler, bu hürriyete sımsıkı sa-
nlabilmeyi başarmış ülkelerdir. Çünkü; yalnız, huzurlu insan, dinî ve vicdanı baskı altında tu
tulmayan insan, daha çok çalışma, daha çok kazanma ve kendi vicdanî inançları içinde mutlu 
yaşama istek ve kabiliyetine sahiptir. 
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Laikliğin temel bir gereği vardır : Din ve vicdan hürriyeti. Din ve vicdan hürriyetinin de 
tek bir güvencesi vardır : Laiklik. Bu iki temel kavram birbirlerinin varlık nedenidir; her biri, 
bir diğerinin koruyucusudur. 

Üçüncü büyük hürriyet : Teşebbüs hürriyetidir. 
Uygar bir rekabet ortamı içinde, insanların daha çok çalışma, daha çok kazanma istekle

rinin önüne engel konulmamalıdır. 
Asla, yasakçılığa sapmamak, devlet müdahaleciliğini asgarî seviyede tutmak, kalkınma

nın, ilk ve temel gereğidir. 
Eğer, ferdin, iş kurma, teşebbüse girişme, daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok 

kazanma hevesi engellenirse, bir milletin kalkınmasına imkân var mıdır? Ama, fert, bu amaç
lar yönünde, devlet, bürokrasi ve toplum tarafından desteklenirse, bir millet elbette ki hızla 
kalkınacaktır. 

Derin inancım odur ki, Batı'nın gelişmiş ülkelerine, ekonomik alanda bir an önce yetiş
memizin ana motoru, hızlandırıcı motoru, teşebbüs hürriyetidir. 

Sayın milletvekilleri, 21 inci Yüzyıla doğru yol aldığımız şu dönemde, dünya hızla değiş
mektedir. Dünyanın çehresini değiştiren insanlığa, uzayda, tıpta, eğitimde ve günlük yaşantı
sında yepyeni boyutlar açan aslî unsur, yüksek teknolojidir. Türkiyemiz, behemehal, dünyayı 
değiştiren bu yüksek teknoloji çağını yakalamalıdır. 

Bu gelişmenin içinde yer alabilmek, ancak, sözünü ettiğim bu Uç hürriyeti benimsemek 
ile mümkündür. Nitekim, bunun en güzel örneğini, yaşadığımız son yıllarda en katı doktriner 
sistemlerin değişmesinde görüyoruz; bu üç hürriyetin vazgeçilmezliğinin evrensel boyutta id
rak edilmesinde görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın her köşesinde, bugün, değişiklik rüzgârları esmektedir. De
mokratikleşme ve serbestleşme, Doğu Avrupa'yı sarmaktadır. Avrupa entegrasyonu yeni bo
yutlar kazanmaktadır. Uzakdoğu, Japonya'nın etrafında yeni bir ekonomik güç odağı oluştur
maktadır. Bu gelişmeler karşısında, Kuzey Amerika'nın iki büyük devleti de imkânlarını Didiş
tirme zorunluluğunu hissetmişlerdir. 

Süratle değişen bu dünyada, bizim için değişmeyen tek şey, Ulu önder Atatürk'ün vaz 
ettiği, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesidir. Bu ilkeye sadakatle bağlı olan Türkiye, bütün dünya 
ülkeleriyle ve özellikle komşularıyla, daima, işbirliğine ve dostluk bağlarına dayalı ilişkiler sür
dürmeyi kendine şiar edinmiştir. Egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, iç işlerine 
karışmama ve anlaşmazlıkların baraşçı yollarla çözümlenmesi, bu ilişkilerin temelini teşkil et
miştir. 

Jeopolitik önemini her zaman koruyacak olan Türkiye, yeni yüzyılın eşiğinde, teknolojik 
gelişmelerin dünyamıza getirdiği değişik boyut ve şartlarda aktif dış politikasını özellikle sür
dürmek zorundadır. 

Ülkemiz, cumhuriyet ile birlikte, hedeflediği yönde kararlılıkla ilerlemektedir; dünyanın 
değişen şartları ne olursa olsun, kendi kaderini tayin etme gücüne artık daha fazla sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ve teknolojik gelişme iradesinin altında bir başka irade 
daha olmak zorundadır. Bu irade de, her milletin olduğu gibi, Türk Milletinin de kendisini 
müdafaa etme kabiliyetinin artırılmasıdır. Amaç, ülkemizin, kendisini savaştan koruyacak bir 
caydırıcı güç edinmesidir. Bu caydırıcı gücün önemli bir esası da, yüksek teknolojiye dayanan 
savunma sanayiidir. 
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Silahlı Kuvvetlerimizi güçlü kılma, savunma sanayimize çağdaş boyutlar getirme, dün ol
duğu gibi, bundan böyle de millî bir hedef olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, mutlu geleceğimiz için, önce Yüce Parlamentomuzun benimsemesi, 
sonra da bütün toplumumuza adım adım benimsetilmesi gereken, son derece önemli gördü
ğüm bir kavram var : Bu kavram da, hoşgörüdür, toleranstır. Bu alanda esas görev, Yüce He
yetinize düşmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkı adına, demokrasi kuralları içinde, Türkiye'yi 
yöneten en yüce makamdır; ama, konunun bir başka boyutu daha var. Bir zamanların siyasî 
deyimi ve siyasî gerçeği ile, çatıda kavga başlayınca, bu kavganın dalga dalga bütün toplumu
muza yayıldığını biliyorsunuz. Çatıdaki kavganın, fert ve millet olarak bizlere nelere mal oldu
ğunu gördük, yaşadık. "Kavgasız Türkiye" kavramı, kavgalı bir Türkiye'den çeşitli çıkarlar 
uman dış ve iç düşmanlara karşı en sağlam kalemizdir. (Alkışlar) 

Yüce Meclisin rehberliğinde, hoşgörü kavramının, tolerans kavramının, akılcı her geliş
meyi hemen benimseyen Türk Milletinden kabul göreceği muhakkaktır. 

Dünyanın gelişmiş, demokratik ve uygar ülkeleri arasında yer almaya azmetmiş bir Türki
ye'nin gündemine behemehal şu konu da gelmelidir : tnsan haklan. 

Bir gerçeği huzurunuzda bir kez daha vurgulamak isterim. Devlet de, kalkınma da, iktisa
dî gelişme de, tek bir amaç taşır : İnsanın, insanca, özgürce, refah ve mutluluk içinde yaşama
sı. İnsandan daha mübarek, ne bir mahluk, ne bir kurum, ne de bir doktrin vardır. 

Türkiyemiz, öylesine çalkantılı on yıllık dönemler geçirmiştir ki, Batı dünyasının gözün
de, Türkiye'de, bir insan haktan meselesi var olduğu tartışılmaktadır. 

İnsan haklarının ne olup, ne olmadığını, en gelişmiş Batı ülkelerinin dahi çözebildiğine 
inandığımı söyleyemeyeceğim. 

Batının tablosu, bizim için, hiçbir zaman bir gerekçe, bir mazeret olmamalıdır; fakat, de
mokrasiyi tam anlamıyla yerleştirme sürecindeki Türkiyemiz, insan haklarını da evrensel bo
yutta yerleştirme gayreti içinde olmalıdır. Bu amaçla, bu Yüce Mecliste, artık, tnsan Hakları 
Daimî Komisyonu kurulmalıdır. (Alkışlar) 

Çok önemli bir hususa da değinmek isterim. Çağdaş dünya ile eş düzeyde yaşama iradesi
ni beyan etmiş Türkiyemiz, artık, bir hukuk reformu yapmak durumundadır. Bununla, adale
tin hızla yerine gelmesi sağlanmış olacaktır; çünkü, "adalet mülkün temelidir." 

Sayın milletvekilleri, mutlu geleceğimiz için üzerinde durmamız gereken önemli bir diğer 
konu da, çevre korumasıdır. Çevre koruması, önce, insanlığın ortak değerlerinin korunması
dır, doğal dengenin genç kuşaklara miras bırakılmasıdır; evlatlarımızın, torunlarımızın, gele
cek nesillerimizin, Allah'ın bize lütfü olan bu doğal zenginlikler içinde yaşama hakkını koru
maktır. 

Bütün bunların yanı sıra, korunan bir çevre, korunan bir doğa; hızla yozlaşan, doğal eroz
yona uğrayan, çevresi sürekli kirlenen bir dünyada bizim için ayrı bir itibardır. 

Nihayet, şunu huzurunuzda ifade etmek isterim : Doğal zenginlik, temiz çevre açısından 
Avrupa'nın en şanslı ülkesi olan Türkiyemizin, çevre korunması yolunda, insanlığa ve kendisi
ne karşı vecibeleri vardır. Bu vecibeleri yerine getirmek için kurulmuş bulunan Çevre Koruma 
Geçici Komisyonunun, daimî bir komisyon haline dönüştürülmesi yerinde olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin parlak geleceği için, sosyal hayatımızda, siyasî hayatı
mızda, iş hayatımızda, kadınlarımıza çok daha geniş imkânlar tanıma zarureti vardır. 

Türk toplumunun ana direği, ailedir. Türk ailesinin orta direği ise, kadındır, anadır. 
Bu bakımdan, Türk Milletinin temel direği olan aileye çok büyük önem vermek zorundayız. 
Yavrularımızı ve gençlerimizi, Türk örf-âdet ve gelenekleri içinde çağdaş bir insan gibi 

düşünmeye yöneltecek olan, önce, aile terbiyesidir. 
Sayın milletvekilleri, biz, çocukları severiz, biz gençleri severiz, biz inşam severiz. Bu millî 

hasletimizin de hepimize getirdiği ortak vazifeler vardır. 

Gençlerimizi, çeşitli gruplar arasında sevgi ve saygının, insanî ilişkilerde uygar ve insancıl 
davranışların hâkim olduğu bir toplum yaratmaları yönünde eğitmeliyiz. Millî bütünlüğümü
zün, tartışma konusu dahi yapılmaması gereğini anlatmalıyız. 

Türk ergin insanına, Türk anasına, aile babalarına düşen görev, kendisini kontrol etme 
kabiliyetine sahip, ölçülü ve seviyeli bir nesil yetiştirmektir. 

Eğitim sistemimizde, sayısal sorunların yanı sıra, kalite meselesini de ele almalıyız. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, gelişen Türkiyemizin, yükselen maddî gücümüzün, ekono

mik gücümüzün şu iki temel konuya destek olması gerektiği inancındayım: öncelikle, eğitim
de kaliteyi yükseltmek, sonra da tüm toplumu kapsayacak bir sağlık sigortası oluşturmak. 

Son söz olarak, Yüce Heyetinize şunu ifade etmek istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, canım pahasına da olsa, yeminime sadık kalacağım. ("Bravo" sesle
ri, alkışlar) Tarafsız kalacağıma dair yemin ettim; ama, ben taraf tutacağım. Neyin tarafını 
tutacağım^Atatürk ilke ve inkılaplarının tarafım tutmaya devam edeceğim. ("Bravo" sesleri, 
alkışlar) Anayasal kuruluşlarımıza destek olmaya devam edeceğim. Türkiyemizin, yakın vade
de, Avrupa Topluluğunun en seçkin üyelerinden biri olmasının tarafım tutacağım. Cumhur
başkanlığı makamını her türlü iç siyaset sorunlarının üstünde tutacağım. ("Bravo" sesleri, al
kışlar) Ama, halkımın içinde, mütevazı bir vatandaş olarak, halkımla birlikte yaşayarak... 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ve nihayet, sözlerimi şu idrak içerisinde bitirmek istiyorum : Bu sımsıcak milletin, bu güçlü 
ülkenin ve bu Büyük Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı olmak, benim için, şereflerin en büyüğüdür. 

Ne mutlu Türküm diyene! ("Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize devam etmek için, saat 15.00'te toplan
mak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1(U0 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaskanveldU E. Yddınm Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertağnd Ünlü (Borsa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — 29 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Gündeme devam ediyoruz. 

İL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bakanlar Kurulunun yemdin teşkili itin Erzincan Milletvekili Ytldtrm Akbulut 'un görevten-
dvildiğine Ufkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1030) 

BAŞKAN — Yeni Bakanlar Kurulunun atanmasına dair, CumhurbaşkanhSımn iki tezke
resi ile, Bakanlar Kurulu listesini okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31 Ekim 1989 tarihli ve Kan. Kar. 39-08/E-1-89-511 saydı yazımız. 

Bakanlar Kurulunun teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 109 uncu maddesi 
uyarınca, Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut görevlendirilmiştir. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gön
derileceğini bilgilerinize sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. —Başbakan Ydda^m Akbulut tarofmden 
düdarma ilişkin Cumhurbafkanhğt tezkeresi (3/1031) 

BAŞKAN — Piğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9 Kasım 1989 tarihli ve Kan. Kar.: 39-08-1-89-541 sayılı yazımız. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, teşkil edilen Bakanlar Ku
ruluna, ilişik listede gösterilen zevatın atanmış olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

Yıldırım Akbulut Başbakan 
Ali Bozer Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Keçeciler Devlet Bakanı , 
Hüsnü Doğan Devlet Bakanı 
Güneş Taner Devlet Bakam 
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Cemil Çiçek 
Işın Çelebi 
Vehbi Dinçerler 
Mehmet \azar 
tsmet özarslan 
Ercüment Konukman 
ibrahim özdemir 
Mustafa Taşar 
Kemal Akkaya 
Hüsamettin örüç 
M. Oltan Sungurlu 
Safa Giray 
Abdülkadir Aksu 
A. Mesut Yılmaz 
Ekrem Pakdemirli 
Avni Akyol 
Cengiz Altınkaya 
Halil Şıvgın 
Cengiz Tuncer. 
Lutfullah Kayalar 
tmren Aykut 
Şükrü Yürür 
Fahrettin Kurt 
Namık Kemal Zeybek 
tlhan Aküzüm 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakam 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Sağlık Bakam 
Ulaştırma Bakanı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakam 
Turizm Bakam 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Hükümetin, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Bakanlar Kurulunun sayın üyelerine basanlar diliyorum. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, hükümet programını 
yarın okumak üzere... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, müsaade ederseniz, ben soracağım... 

Sayın Başbakan, Anayasanın 110 uncu maddesi uyarınca, hükümet programını Genel Ku
rula sunmak için, 17 Kasım 1989 Cuma gününden önce olmak üzere, bir tarih verebilir misiniz? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Programı yarın okuyacağız efendim. 

BAŞKAN — Bu durumda, hükümet programı 10 Kasım 1989 Cuma günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda okunacaktır. 

3. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Başbakanlığa atanması nedeniyle TBMM Baş
kanlığından çekildiğine ilişkin önergesi (4/93) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bir istifa yazısı vardır, okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlığa atanmam nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından çeki
liyorum. 

Yüce Meclisin bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Erzincan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
3. — TBMM Başkanltğtnm boşalmış olması dolay tstyb, TBMM Başkanltğt için 10 gün içeri

sinde aday gösterileceğine ilişkin Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı boşalmış bulun
maktadır. 

Anayasanın 94 üncü maddesine göre, bugünden itibaren, 10 gün içinde, Meclis Başkanlığı 
için aday gösterilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Bazı soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — KocaeliMiüetveküi Alaettin Kurt'un, (6/75), (6/176), (6/179) ve (6/379) numaralı sözlü 

sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/94) 

BAŞKAN — İlk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 27, 143, 146 ve 273 üncü sırasında yer alan 6/7S, 

6/176, 6/179 ve 6/379 esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, bu öner
gelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

5. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, (6/152) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/95) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 119 uncu sırasında yer alan 6/152 esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Orhan Şendağ 

Adana 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
6. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, (6/216) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/96) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 185 inci sırasında yer alan 6/216 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
tbrahim Gürdal 

İsparta 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, tebrikatımızı dışarıda, kulislerde yapalım. 
Arkadaşlar, lütfen yerlerimize oturalım, çok kısa birkaç sunuş daha var, onlan da okut

tuktan sonra, zaten, birleşimi kapatacağız. 

7 — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, (6/325) numaralı sözlü sorusunu geri aldtğtna 
ilişkin önergesi (4/97) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 186 ncı sırasında yer alan 6/325 esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

8. — İsparta Milletvekili Abdullah AykonDoğan'm, (6/226) sözlü sorusunu geri aldtğtna ilişkin 
önergesi (4/98) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 194 üncü sırasında yer alan 6/226 esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğkı'mn, (6/273) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldtğtna ilişkin önergesi (4/99) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 220 nci sırasında yer alan 6/273 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
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10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, (6/283) numarah sözlü sorusunu geri aldığına 
üiskin önergesi (4/100) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 238 inci sırasında yer alan 6/283 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

11. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, (6/508) numarah sözlü sorusunu geri aldığına 
üiskin önergesi (4/101) 

BAŞKAN -— Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 388 inci sırasında yer alan 6/508 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

12. — İzmir Mületveküi Ahmet Ersin'in, (6/535) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına üiskin 
önergesi (4/102) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 402 nci sırasında yer alan 6/S3S esas numaralı söz- . 
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.' 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Ersin 

İzmir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

13. — Hatay Mületveküi Tuman Httfanoğlu'nun, (6/536) numarah sözlü sorusunu geri aldığına 
üiskin önergesi (4/103) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 465 inci sırasında yer alan 6/536 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 
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BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

14. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaştnm, izmir Büyukşehir Belediyesince kurulan 
veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, belediyeden aldtklart ihalelerin koşullarım ve 
bu ihalelerin son durumlarım tespit etmek amactyla Medis araştırması açılmasına ilişkin (10/59) önerge
lerini geri aldıklartna ilişkin önergeleri (4/104) 

BAŞKAN — 10/59 esas numaralı Meclis araştırması önergesinin geri verilmesine dair bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması "kapılmasına Dair Görüşmeler" kıs
mında yer alan, tzmir Millevekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, tzmir Büyukşehir Belediye
since kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri belediyeden aldıkları 
ihalelerin koşullannı ve bu ihalelerin son durumlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergemizi (10/59) geri alıyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Fuat Ercetin 
Edirne 

Halil Çulhapğlu 
tzmir 

Ekin Dikmen 
tçel 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Erol Güngör 
tzmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
tzmir 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Hüsnü Okçuoğlu 
tstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

öner Miski 
Hatay 

Türkân Akyol 
tzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kâzım özev 
Tokat 

BAŞKAN — içtüzüğe göre, yetersayıda imza kalmadığından, önerge gündemden çıkarı
larak, işlemden kaldırılacaktır. 

KOKSAL TOPTAN — (Zonguldak) — Sayın Başkan, özür dilerim, anlayamadığım için 
soruyorum : Zatı âlinizce hükümet programının nasıl okutulacağını anlayamadım. 

Yarın, Genel Kurulun toplantı günü değil ve buna ilişkin Danışma Kurulu kararı da yok
tur. Bu bakımdan, Genel Kurulun yarın neye göre toplanacağını anlayamadım. 
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BAŞKAN — Anayasa emri olarak bir hafta içerisinde okunması icap etmektedir ve bu
nun için "Gün verilir" diye bir tasrih yoktur. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Tamam efendim; ama, sah günü Meclisin normal top
lantı günüdür. Bir hafta içerisinde toplanacağı da beyan edildikten sonra, salı, çarşamba veya
hut, perşembe günü toplanabilir. Mutlaka yarın toplanması isteniyorsa, Danışma Kurulunun 
toplantıya çağrılıp karar alınması ve bu kararın Genel Kuruldan geçirilmesi lazımdır. 

Bu yapılmadığına göre, programın salı gününden önce okunması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, şimdiye kadar, hükümet, programım istediği zaman okumak
ta serbest oldu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ama, Danışma Kurulunda karar alınması gerekir Sayın 
Başkan. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır! 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Meclisimizin çalışma günleri salı, 
çarşamba ve perşembe günleridir. Sayın Toptan'ın da söylediği gibi, cuma günü toplanabilme-
miz için, Danışma Kurulunun karar alması lazımdır. Şu anda böyle bir karar söz konusu değil
dir. Bu durumda, hükümet programının cuma günü okunması mümkün değildir, önümüzde
ki ilk toplantı günü salı günüdür. Bu durumda, hükümet programımn okunması için cuma 
gününün seçilmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu tezekkür etmek için birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.35 

BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bana), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— — — • — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, sayın grup başkanvekiUerinin biraz önceki itirazlarını inceledik. Tespit 

ettiğimiz hususlan arz ediyorum : Biraz önce itiraz edilen husus, tamamıyla hükümetin ihtiya
rında olan ve Anayasanın kendisine vermiş olduğu bir hakka dayanan bir husustur. 

1974 Ecevit Hükümetinde salı günü liste okunmuş, cuma günü program okunmuştur; Da
nışma Kurulu kararı yoktur. 

1974 Sadi Irmak Hükümetinde salı günü liste okunmuş, pazar günü program okunmuş
tur; Danışma Kurulu karan yoktur. 

1975 Sayın Süleyman Demirel Hükümetinde salı günü liste okunmuş, pazar günü prog
ram okunmuştur; Danışma Kurulu karan yoktur. 

1983 Şafttı özal Hükümetinde, salı günü liste okunmuş, pazartesi günü program okun
muştur; pazartesi, çalışma günü değildir. 

1987 Sayın özal Hükümetinde perşembe günü liste okunmuş, cuma günü -yine burada 
olduğu gibi- program okunmuştur; Danışma Kurulu karan yoktur. Tarihler, tamamıyla, vesi
kalardan çıkarılmıştır. 

Hükümet programının okunması için, 10 Kasım 1989 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.38 

11 — ————— 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'tn, Kars İlinin öğretmen sorusuna ve Kardı öğrencilerin 
diğer kentlere göçünü durdurmak için ne gibi tedbirkr alınacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/836) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 25.9.1989 

Mahmut Almak 
Kars 
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Kuraklık, işsizlik ve geçim darlığı nedeni ile Kars ilinin yaşanmaz bir hale geldiği, bu yüz
den de onbinlerce insanın büyük kentlere göç ettiği ve Kars'ın giderek boşaldığı bilinmektedir. 

Göç şehri Kars'ta şimdi de öğrenci göçü başlamıştır. Kars'tı öğrenciler okumak için bü
yük kent okullarına göç etmektedirler. Çünkü bir çok okul, halen öğretmensizdir. Bir kısmın
da da öğretmen açığı had safhadadır, örneğin, Digor ilçesindeki ortaokul ve lisesinde sadece 
iki öğretmen görev yapmaktadır. 

Bu durum karşısında : 
1. Kars İli ilk ve orta öğretimde okumakta olan öğrenci sayısı ne kadardır? 
2. öğrenci sayısına göre bir oranlama yapıldığında bir öğretmene kaç öğrenci düşmek

tedir? Peki bu arada Ankara, İstanbul, tzmir ve benzeri büyük kentlerde zengin çocuklarının 
okudukları paralı özel okullarda bir öğretmene kaç öğrenci düşmektedir? özel okullarda oku
yan öğrencilerin Kars'tı yoksul ve dar gelirli öğrencilerden üstün tarafları nedir? Öğretmen ve 
her türlü eğitim, öğretim imkanından yoksun olan Kars'lı öğrencileri, özel okullardan mezun 
olan öğrencilerle aym üniversitelerarası sınava tabi tutmanız adaletli bir iş midir? 

3. Kars'taki bu öğrenci göçünü durdurmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama, Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 8.11.1989 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. D. Bşk. 89/4346 
Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın yazılı 
soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığının 28.9.1989 tarih ve 7/836-3309/16015 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanlığının 20.10.1989 tarih ve 7/836-3309/16015 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Bakanlığımıza yönelttiği ve yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği soru önergesi incelenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sorularının Cevabı 
Kars tli Digor ilçesindeki orta dereceli okulların öğretmen durumu incelenmiş ve Digor 

Lisesinde 1 Edebiyat, 1 Türkçe, 1 Tarih, 2 Sosyal Bilgiler, 1 Fen Bilgisi, 1 Resim-tş, 1 Din Kül
türü ve Ahlak Bilgisi, 1 Ev Ekonomisi olmak üzere toplam 9 öğretmenin görev yaptığı tespit 
edilmiştir. Aynı ilçedeki iki ortaokulun öğretmen ihtiyacının ise, 1989 atama döneminde yapı
lan öğretmenlik için mecburî yeterlik ve yarışma sınavını kazanan adaylardan karşılanması plan
lanmıştır. 

1. Kars ilinde; ilkokullarda 114 612, ortaokullarda 25 453, ortadereceli okullarda da 
12 630 öğrenci bulunmaktadır. 
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2. a) öğrenci sayısı ile öğretmen sayısı oranlandığında; bir öğretmene, okulöncesinde 
18, ilkokullarda 34, orta dereceli okullarda ise 37 öğrenci düşmektedir. 

b) Ankara, İstanbul, tzmir gibi büyük kentlerdeki özel okulların hazırlık sınıflarında 
azamî 36, diğer sınıflarda da 40 öğrenci bulunmaktadır. 

3. Hükümet programında da yer aldığı üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
ki illerimize yapılacak yatırımlara öncelik ve ağırlık verilmektedir. 1990 yılında söz konusu il
lerde yapılacak eğitim yatırımları da öncelikli ve ağırlıklı olacaktır. Eğitim yatırımlarında Kars 
ilimizin ihtiyaçları gözönüne alınarak, 1990 yılı Yatırım Programında yer alması için Devlet 
Planlama Teşkilatına gerekli teklif yapılmıştır. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerin Arap dili edebiyatı bölü
münden mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/854) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üniversitelerin Arap Dili Edebiyatından mezun olanların pedagojik formasyonu olduğu 
halde öğretmenlik yapılmaması hakkındaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Avni Ak-
yol tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Üniversitelerin Arap Dili Edebiyatı okutan fakültelerinden mezun olan gençlere niçin 
öğretmenlik hakkı verilmemektedir? Pedagojik formasyona tabi oldukları halde öğretmenlik 
yaptırılmamasımn sebebi nedir? Mademki bu öğrencilerin öğretmenlik hakkı yok niçin fakül
telerin bölümleri devam etmektedir? Mezun olanlar nerede iş bulacaklar? Bu hususlarda ne 
gibi tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama, Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 8.11.1989 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. D. Bşk. 4345 
Konu : Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 29.9.1989 tarih ve 7/854-3334/16084 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen, üniversitelerin Arap Dili Edebiyatı bölümünden mezun olan
lara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2923 sayılı Yabancı Dili Eğitimi ve öğretimi Kanununun 2 nci maddesinin (c) fıkra
sında "Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Millî Güvenlik Kurulunun gö
rüşü alınarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir" hükmü yer almaktadır. 
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Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılan yabancı diller (İngilizce, Fransızca, Almanca) ara
sında Arapça dili bulunmamaktadır. 

2. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, çeşitli bakanlıklar (Kültür Bakanlı
ğı, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı) ile kütüphaneler, arşivler ve mü
zelerde görev alabildikleri gibi, üniversitelerin ilgili fakültelerinde bilimsel çalışmalara da yö-
nelebilmektedirler. 

Arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakam 

3. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, M-47 tanklartmn yenilenmesi ve onanım için ihale 
yapûtp yapılmadığına ilijkin sorusu ve Muit Savunma Bakam ismail Safa Giray'tn yazılı cevabı (7/915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 17.10.1989 

tlhami Binici 
Bingöl 

1. M-47 tanklarının yenilenmesi ve onarımı için bir ihale yapılmış mıdır? 
2. İhaleye kaç firma katılmış, hangi firmaya nasıl bir yöntem kullanılarak verilmiştir? 
3. İhaleyi alan firmanın veya ortaklarının Sayın Başbakan veya Sayın Bakanlar ile ya

kınlık derecesi nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1989/752-Ek 8.11.1989 
Konu : "Vazıh soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 20 Ekim 1989 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/915-3483/16542 
sayılı yazısı. 

M-47 tanklarının yenilenmesi ve onanmlanyla ilgili ihale hususunda Bingöl Milletvekili 
tlhami Binici tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı Ek'te gönderilmiştir. 

Bilgilerini saygılarımla arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
Bingöl Milletvekili tlhami Binici tarafından verilen yazılı soru önergesiyle ilgili Millî Sa

vunma Bakanlığı cevabı 
1. M-47 tanklarının yenilenmesi ve onarımı amacıyla Millî Savunma Bakanlığınca 31 Mayıs 

1989 tarihinde ilan edilmek suretiyle bir ihale başlatılmıştır. 
2. İhaleye 7 firma iştirak etmiştir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu 

Maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanı Tarafından onanan usul ve esaslara (Tedarik Yöner
gesi 70-12) göre yapılmıştır. 
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İhale 31 Mayıs 1989 tarihinde ilan edilmiş ve son teklif verme süresi 31 Temmuz 1989 ola
rak belirlenmiştir. Bu tarihte tekliflerin incelenmesi sonucunda, ihaleye katılan bütün firmala
rın "imalat olanaklarının" yerinde tetkik ve tespitine karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 
7 kişilik bir heyet 21 Eylül 1989-6 Ekim 1989 tarihleri arasında gerekli incelemeyi yaparak fir
maların durumlarını aşağıdaki biçimde belirlemiştir. 

a) Servo Teknik Limited Şirketi : 
Bu firmanın; kurtarıcı imalatı için gerekli teknik bilgi paketi ve know-how transfer anlaş

masının mevcut olmadığı, makine, teçhizat, teknik personel, kapalı alan, araştırma-geliştirme, 
mühendislik ünitesi ve kalite kontrol üniteleri yönünden yetersiz olacağı değerlendirilmiştir. 

b) Ata Işık tş Ortaklığı : 
Kurtarma imalatı için gerekli teknik bilgi paketi ve teknolojisinin transferi hakkında kap

samlı bir know-how anlaşması yerine Pakistan Mvrde kuruluşunun bu proje için müşterek ça
lışma kararını ifade eden bir niyet mektubu verilmiştir. Taraflar arasındaki iş bölümü, malze
me ve diğer şartları kapsayan yeterli bir know-how anlaşmasının, teknik hazırlık ve doküma
nın mevcut olmadığı görülmüştür. Makine, teçhizat, teknik personel, kapalı alan ve diğer im
kânlar yönünden uygun olmasına rağmen teknik bilgi paketi ve gerekli teknolojinin bulunma
ması ve Pakistan Mvrde kuruluşunun, kurtartm sistemlerinin imalatçısı olmaması nedenleriy
le yetersiz kalacağı değerlendirilmiştir. 

Ayrıca ana alt sistem imalatçısı olmadığı ve bu sistemleri Almanya'dan alacağı öğrenilmiştir. 

c) AKSA Makine Sanayii A. Ş. : 
Kurtarıcı imalatı için gerekli teknik bilgi paketi ve know-how'un mevcut olmadığı görül

müştür. Bu bilgilerin üretimi için-mevcut imkânlarının makine, teçhizat, teknik personel, ka
palı alan, araştırma-geliştirme, mühendislik ünitesi ve kalite-kontrol üniteleri yönünden yeter
siz olacağı değerlendirilmiştir. 

d) TÜLOMSAŞ : 
Kurtarıcı imalatı için gerekli teknik bilgi paketi ve know-how anlaşması bulunmayan bu 

firmanın, makine, teçhizat, kapalı alan ve diğer imkânlar yönünden yeterli olacağı değerlendi-
rilmişse de, teknik bilgi paketinin üretilmesinin mevcut imkânlarla ve zaman yönünden müm
kün olamayacağı tespit edilmiştir. 

e) TÜRSAV A. Ş. : 
Kurtarıcı imalatı için gerekli teknik bilgi paketi ve know-how mevcut değildir. Makine, 

teçhizat, araştırma-geliştirme, mühendislik, kalite-kontrol üniteleri yönünden yeterli bulunma
mıştır. 

f) ÇİMSATAŞ ve ASMAŞ : 
Bu iki firma, kurtarıcı imalatı için gerekli know-how, teknik bilgi paketi, makine, teçhi

zat, teknik personel ve diğer imkânlar yönünden yeterli olarak değerlendirilmiştir. 

Bu inceleme neticesinde; "Servo Teknik, Ata Işık, Aksa, Tülomsaş ve Türsav firmaları 
elemine edilmişler, yeterli bulunan Asmaş ve Çimsataş firmaları pazarlık için davet edilmişlerdir. 

12 Ekim 1989 tarihinde yapılan toplantıda bu iki firmanın fiyat zarfları açılmış; As
maş firmasının 4 200 000 DM. (5 250 000 000 TL.), Çimsataş firmasının 7 345 000 DM. 
(9 181 250 000 TL.) önerdiği görülmüştür. 

I 
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Bu tespit sonrasında yapılan pazarlık sonucunda, Asmaş tarafından 3 100 000 DM. 
(3 875 000 000 TL.) Çimsataş tarafından da 7 345 000 DM. (9 181 250 000 TL.) birim fiyaüar 
teklif edilmiştir. 

Teklif Değerlendirme Seçim ve Satınalma Komisyonu; 138 Adet M-47 tankının onarım 
ve yenilenmesinin 3 100 000 DM. karşılığı birim fiyatla, toplam 427 800 000 DM. bedelle As
maş Ağır Makine Sanayii Anonim Şirketi'ne yaptırılmasına karar vermiştir. 

3. önergenin 3 üncü maddesindeki sorunun amacı anlaşılamamıştır. 
Soru şayet, kişileri zan altında bırakmak amacıyla sorutuyorsa, Anayasanın öngördüğü 

soru müessesesinin bu şekilde kötüye kullanılmasında hiçbir haklılık görülememektedir. 
İhaleyi alan firma ve ortakları ile Sayın Başbakan ve Bakanların bir bağlantıları ve yakın

lıkları bulunmamakla beraber, bu şekilde bir irtibatın olması halinde dahi yasaların gerektir
diği şekilde işlem yapılacağına şüphe bulunmadığını belirtir ve bu tür soruya muhatap bulun
maktan dolayı üzüntülerimi ifade ederim. 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 UNCU BİRLEŞİM 

9 . 11 . 1989 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanının ahdıiçme töreni 
2. — 8 ildeki Olağanüstü Halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 

Teskeresi (3/1028) (Görüşme günü : 14.11.1989) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

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

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

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

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

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

5. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşımn, izmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
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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) 

6. — 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) 

7. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

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

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

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

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

12. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve İ 03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10?68) 

13. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) • • ' • • • 
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14. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

15. — 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) 

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

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

18. — 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) 

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

20. — Sakaırya Milletvekili Mehmet Gölha'n 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) 

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

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

23. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb* 
Düşlerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne- . 
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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) 

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

25. — 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) 

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

i 

ti 

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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

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

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

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

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

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

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 İddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

11. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'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 Ilıman'ın, Çorum Hi Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

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

17. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 
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18. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

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

20. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin II 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 ili 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 Bakanından 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 ilçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 Yrinıaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 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 Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

36.— Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyakşehk 
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 dül sınavına ilişkin Mili! Eğütim Gençlik ve 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 BeytuMah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî 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 İçicileri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/106) (1) ' ' < 

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

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

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

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

46. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan 
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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/91) 

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

50. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbankla 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 Başkanımn Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

53. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarianmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

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



55. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 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 İlindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

V 

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

59. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayaları 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 
önergemi (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 inci Bölge Şefdiği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

64. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il 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 İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 
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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 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

71. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapıılmadığına 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. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı 6ir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

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

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

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, Horzurn 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, tnsan 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 ili 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 İşletmesince 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 cözlü 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergrsi 
(6/250) (1) 



- 1 1 — • • 

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, istanbul - 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 Postâcı'nm, 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 IJıman'ın, Çorum iline bağlı baz* 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 içişleri 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 bıralkılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve-'thalatın 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 Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

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

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

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 Kırlı'ntn, eğitim ' önlisans programına 
katılarak Âçıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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 Hekimliğ'i Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 



— 14 — 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ 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 
ilişkin Tafim Orman ve Köyişlerİ 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
lıştırıldığınla ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ 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 Köyişlerİ Balkanından 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 çalışmalarınla ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

. (6/155) 

123\ —Adana Milletvekili'Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karafoekir 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 ilçesi 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 Milletvekili Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına nedten 
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olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söelü soru önergesi 
(6/304) (1) 

128. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 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 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

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

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

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

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

135. — Trabzon Milletvekili 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, 
Durniu - 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'k, 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 Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçesin
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 ilişkin 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) 

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpmar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişikin 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 Eser'in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narh 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 ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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152. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karalbülk - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185^ 

153. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaıbülk İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı takın fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taiban 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 ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

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

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

161. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde taıbiî 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 enjöktörli/Rj 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 §endağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

166. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gejbze ilçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

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

172. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

175. — izmir 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 ilçesine 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 Üi Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyİşleri 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 İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

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

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

186. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'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 İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

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

189. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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191. — Afyon Milletvekili ıBaki 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 Aykon 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) (1) 

19.7. — 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'm, 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 Evil Mezrasmdaki 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 
ili 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 İli - 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 İçişleri 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 Çelöbi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin MUlî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) . 

205. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

210. — Erzurum Milletvekili İsmail 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

212. — Ankara Milletvekili -İbrahim 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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmedifeiüe 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
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215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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 İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter-
mik«Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

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

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

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

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

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

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağınia ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvjnfk 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 Keskinin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesance öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) . 

226. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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227. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı İlçesi Akha-
rjm 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, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

ı 
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) 

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

236. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il 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) (1) 

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) > 



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

240. — İsparta Milletvekili İbrabJiın 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 Gürdal'ın, 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 Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yandım 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/290) 

246. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyeleninin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan 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 Babanından sözlü soru önergesi (6/292) 

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

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 soru önergesi (6/358) (1) 

251. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar imar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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252. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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 müfettişr 
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 Kılcı'nın, 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 İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından «özlü 
soru önergesi (6/310) 

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

261. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 

' sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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

263. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

266. —• Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişiklin 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'İn, İzmir Büyükşehdr 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 ye Tabiî Kaynaklar 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 T âbiî 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 tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 



— 27 — 

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 ye satımlarına ilişkin Başbakandan' 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

280. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT 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 danışmanlık 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 sığman Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

286. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım 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 iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - i 986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

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

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

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

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

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

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 (6/401) (1) 

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

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 Bayıüdırhk 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru pnergesi (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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

307. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

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

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

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

311. — Traibzon Milletvekili Mehmet Çakıroğhı'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 Bkmen'in, Ankara Baıhçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

314. — Adana Milletvekili M. Selahattin. Küıç'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 grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (İ) 

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. — Adama 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 tamamlıanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

321. — Burdur Milletvekili Fethi Çelifcbaş'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. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınıırlan içine alınmama
sının nedenine İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

323. — Samsun Milletvekili Cemal Alişian'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'nıh, 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 Müdı'uiüğü 
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-
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larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

327. — Mardin Milletvekili Mehmet 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 Kaldım 
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 kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öuergesi 
(6/434) (1) 

330. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine 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 işkenceye 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

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 
alman 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 yakalanam amasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

(29 uncu Birleşim) 
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350. — Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş/in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453)(l) 

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. — Teklirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıf larca 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 Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

355. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri 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. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

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

362. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

(29 uncu Birleşim) 
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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) (1) 

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

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

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

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

371. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların «ayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 0 ) . 

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

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

374. — tstanbul Milletvekili Aytekin Kofcil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
mi'ktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 0 ) 

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

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

378. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararma 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 İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

• 381. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, Çocuk ve. Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

382. — İstanbul Mületvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 0 ) 

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

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

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

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

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

388. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-

t gesi (6/508) (1) 

389. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere Üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 
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390. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları İddia 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'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

394. — izmir Milletvekili 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, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5U8) (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) 

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

402. — izmir Milletvekili 'Ahmet Ersin'in, özel eğitim kurumlarında yapılan ta
yinlere ve bu kurumlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğtim Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/535) (1) 
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403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hail uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 

. bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

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

405. — 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) 

406. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çellik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başhakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

408..— Diyarbakır1 Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

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

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

412. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in, Diyarbakır İli SilVan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına iliişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

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

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

415: — Kars Milletvekilli Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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416. — İçel Milletvekili Etem Oankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

417. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt İH Sımak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) ı(l) 

418. — Nevşebk Milletvekili Esat Kıra'tlıoğkı'nun, yasadışı Türkiye Romun ist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine, ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip 'verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550)' (1) 

419. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

421. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-
. lopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddliasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (11) 

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

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

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazili cezaevİerinje nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü Soru önergesi (61 $56) (1) 

425. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

426. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şınnak İlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

427. — M af din Mıiietvekülü Mehmet Adnan Bkmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenllik güçlerinde zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

- önergesi (6/559) (1) 

428. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

429. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 
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430. — Diyarbakır MMötvekiM Fuat Atalay'ın, 11.8:1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

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

432. — İçdl 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) 

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

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

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

436. — Bursa Miletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) 0 ) 

437. — istanbul Mİİetvekili- Mustafa Sanigül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

438. — içel Milletvekili M. îstemİhan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1.) 

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

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

441. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKÎM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

442. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, „ Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1). 
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443. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

444. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyöceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

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

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

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

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

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

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

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

452. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasa'bası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açı'lmayacağma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

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

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

455. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ -, Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

456. — 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) 

459i — 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) 

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

461. — 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) 

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

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

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

465. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne ait bir araştırma uçağının Suriye'ye ait iki jet uçağı tarafından düşürülmesi 
olayına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

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 İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 
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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 İlinde 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. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

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

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

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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(29 uncu BJrleşim) 


