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J. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, geçen hafta kutlanan "Teknoloji Haftası" müna
sebetiyle yaptığı gündem dışt konuşmaya Devlet Bakanı Mehmet Yazar cevap verdi. 

Belçika'ya gidecek olan : 

Devlet Bakanı ve Başbakan \ardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini (10/77), 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde
ki iki adet devlet üretme çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını (10/78); 
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Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; önergenin gündemde yerlerini alacağı; öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Ko
misyonuna havale edilen (1/617) esas sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi hakkında komisyonun düşüncesini tespit etmek 
üzere, Sağlık, ve Sosyal tşler Komisyonuna havale edilmesine; 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, adı geçen kanun tasarısının, on gün içinde so
nuçlandırılarak, tekrar, komisyonlarına iade edilmek üzere TBMM Başkanlığına arz olunduğuna; 

ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, (6/129), (6/130), (6/133), (6/135), (6/148), 
(6/187), (6/407) numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soru önergele
rinin geri verildiği bildirildi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş'ın, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının, 
Genel Kurulda görüşülmesine başlanacağı güne; görüşme süre ve usullerine ilişkin Danışma 
Kurulu önerileri kabul edildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve ANAP Grubuna ait olan Kâtip Üyeliğe, 
Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş seçildi. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının sorunları konusun
da genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin (8/12) yapılan öngörüşmelerden sonra, ka
bul edilmediği açıklandı. 

29 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.17'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Ertuğrul Ozdemir Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 .11.1989 Çarşamba 

1. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 92 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi (2/241) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyona havale tarihi: 28.11.1989) 

Rapor 

1. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. Sayısı: 289) (Dağıt
ma tarihi: 29.11.1989) (GÜNDEME) 

Yazût Soru Önergesi 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Posof Lisesinin öğretmen sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaojlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdül (Edirne) 

— - - ^ — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengePe kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istekleri vardır, bir arkadaşıma söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, Güneydoğu Bölgemizde meydana gelen olaylar ve 

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Ikiyaka Köyünde vuku bulan katliama ilişkin gündem dışı konuşması ve 
içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Güneydoğu bölgemizdeki olaylar hakkında Niğde Milletvekili Sayın Mah
mut öztürk söz istemişlerdir. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın öztürk, süreniz 5 dakikadır. Süreye riayet etmenizi ve konu dışına çıkmamanızı rica 

ediyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 27 Kasım 
1989 tarihinde Hakkâri İli, Yüksekova İlçesi, Ikiyaka Köyünde vuku bulan ve 29 vatandaşımı
zın şehadetiyle sona eren saldırı ve katliam hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti say
gıyla selamlar, şehit olan bu 29 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Sayın üyeler, son bağımsız Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yirmi yıldır, 
anarşinin tehdidi altında, tedirgin ve belirsiz bir ortama itilmiştir. Anarşi can almaktadır; anarşi 
mala, mülke tahribat yapmaktadır; anarşi devlete yönelmiştir ve şimdi, anarşi iki günlük bebe
ği hedef almıştır ve devletin güçleri acz içerisinde, ne yapacağını bilemez vaziyettedir. 12 Eylül 
öncesi anarşinin müsebbibini Yüce Meclîs sayan güçler 12 Eylülü gerçekleştirdikten sonra, Yü
ce Meclisi ve parlamenter sistemi karalamak için, yedi, sekiz yıldır, anarşinin tek müsebbibi 
olarak, siyasîleri, siyasî partileri ve Yüce Meclisi göstermişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 12 Eylül 1980'den bugüne kadar, anarşi, daha değişik boyut
lara ulaşmıştır. "Büyük şehirlerde anarşiyi bitirdik" diyen güçler ve onun siyasî uzantısı ANAP, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki anarşiyi ve olayları görmemezlikten gelmekte, işi hafife al
maktadır. 
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Bakın, Sayın İçişleri Bakanı anarşi konusuna nasıl bakıyor.: Sayın Bakan, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda Bakanlığının bütçesini takdim konuşmasında, "Ülkemizde, Allah'a şükür ar
tık anarşiden bahsedilemez. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki anarşi ise, başka mahiyettedir" 
diyebilmektedir. 

Sayın üyeler, bu mantıkla anarşi önlenemez. Bırakın anarşiyi önlemeyi, daha da azdırır. 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki anarşiyi başka yorumlayacaksın, buraların dışındaki olay
ları başka yorumlayacaksın... Bu çifte standarttır. 

Sayın üyeler, Edirne'nin son köyü nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve onun teminatı 
altında ise, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Ikiyaka Köyü de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve 
onun teminatı altındadır ve bu yörede son beş yıldır olan bütün olayları ve katliamları hiç kimse 
hafife alamaz, geçiştiremez. 

Sayın üyeler, bu olaylar, açıkça, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını tehdittir, ba
ğımsızlığını tehdittir; bu bayrak altında yaşayan vatandaşlarımıza saldırıdır. ANAP İktidarı 
ve yöneticileri, bütün bu olaylar karşısında acz içerisinde kıvranmakta ve her olay karşısında 
şu demeçleri vermektedirler : "Devlet güçlüdür, kan yerde kalmayacaktır, canilerin yaptığı yan
larına kalmayacıktır, PKK can çekişiyor; gereken tedbirler alınmaktadır, alınacaktır; yaraları
nızı saracağız..." ANAP İktidarı ve yöneticileri, bu gibi klasikleşmiş sözlerle her katliamı ge
çiştirmektedirler. Bırakın bugünkü katliamda dökülen kanın yerde kalmamasını, iki sene önce 
katledilen 30-40 vatandaşımızın kanının hesabı dahi bugüne kadar sorulmamıştır. Bugün, te
röristler, kan üzerine kan, ağıt üzerine ağıt katmaktadırlar. 

Sayın üyeler, bu demeçler verildiği müddetçe bu olaylar cereyan edecektir. Açık konuşu
yorum; bu yöremizde devlet yenik düşürülmüş, caydırıcı özelliği yok edilmiştir. Askerimiz ve 
vatandaşımız, her türlü terörizmin nişangâhı haline getirilmiştir. Söylediklerimin aksi varit ol
saydı, teröristler nereden gelirlerse gelsinler, bu katliama girişemezlerdi. Terörle mücadelede 
dokuz yıl boşa geçirilmiş, devlet oyalanmıştır. 

Sayın üyeler, ANAP'ın vurdumduymazlığı, bu yörelerimizi yaşanmaz hale getirmiştir. Do
ğuda bu katliam olurken, Sayın Başbakan, gazetecilere şirin görünmek için 100 konutluk koo
peratifin çatısının çatılması törenine katılabilme rahatlığını göstermektedir. İşte anarşiye karşı 
vurdumduymazlığın örneği... 

DYP olarak, vatandaşlarımızın huzuru ve devletimizin bütünlüğü için getirilecek her tür
lü tedbiri destekleyeceğiz. Bunu açıkça söylüyoruz; ama dokuz yıldır buraya hiçbir tedbir geti
rilememiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, önemli bir konuya daha açıkça parmak basmak istiyorum : Devlet güçleri
nin ufak bir hatasında kıyameti koparan sayın milletvekilleri... Tekrar ediyorum sözümü; dev
let güçlerinin ufak bir hatasında kıyamet koparan sayın milletvekilleri bu katliamı kınamadık-
ça, karşı çıkmadıkça, bu katliamların durmayacağı endişesini taşıyoruz. O milletvekillerimiz, 
bu katliamları burada mutlaka kınamalıdır. 

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun fertlerine uzaman hain elleri kıra
cak tedbirlerin bir an evvel alınması, boş demeçlerin verilmemesi, ismi bile konmayan iki gün
lük bebeklerimizin artık öldürülmemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eski caydırıcı gücü
ne tekrar kavuşturulması; tehdit hangi komşu devletten gelirse gelsin, gereken dersin mutlaka 
verilmesi dileğiyle sözlerime son verir, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, içişleri Bakanı Sayın Ab-
dülkadir Aksu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Sayın öztürk'ün, Hakkâri tli Yüksekova tlçesi tkiyaka Köyündeki olaylarla 
ilgili olarak biraz önce yaptığı gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, önce, olayın cereyan tarzı hakkında kısaca bilgi 
arz etmek istiyorum : 

Dün, gerçekten hava şartlarının ağır olmasına rağmen, köye bizzat gidip yerinde incele
melerde bulunduk ve oradaki vatandaşlarımıza başsağlığı diledik. 

Olay şöyle meydana gelmiştir : 

24.11.1989 günü saat 17.30 - 20.00 saatleri arasında, Irak sınırına 500 metre mesafade bu
lunan tkiyaka Köyü MoIIayasin Mezrasına gelen bir grup terörist, o mahallede bulunan ve ma
halle dışında sınıra yakın 2 evde büyük bir katliam yapmışlardır. Teröröstler, köye gelmeden 
önce, köyün dışında, köye ait hayvanları otlatan çobanları bağlamışlar ve başlarına kendilerin
den bir grubu nöbetçi diktikten sonra, köye iki ayrı grup halinde girmişlerdir. Bir grup, köyün 
kuzey istikametine doğru yönelerek, orada bulunan evlere taciz atışı yapmaya başlamışlardır. 
Bu atış üzerine, köyde mevcut bulunan korucular, bu baskına cevap vermek için köyün kuzey 
kısmında toplanmışlarken, köyün güneyinde bulunan diğer grup da, biraz evvel bahsettiğim 
MoIIayasin Mezrasındaki iki eve önce kapı ve percerelerinden ateş etmek, el bombası atmak 
suretiyle bir baskın düzenlemiş ve içeri girmek suretiyle, 2 evde mevcut 20 vatandaşımızı, ger
çekten hunharca ve canice katletmişlerdir. 

Bu katliamda, evlerde bulumanlardan 3 kişi yaralı olarak kurtulmuştur. Bunlardan biri, 
ölü diye dokunulmayan İS yaşındaki bir çocuk; diğerleri de, yaralı olarak ikinci kattan atlaya
rak kaçan bir anne ve yavrusudur. 

Kana doymayan ve masum insanlara karşı katliam gerçekleştirmeyi marifet sayan bu ha
inler, köylülerin ve korucuların kendilerine karşılık verip kovalamasından sonra, eylemlerini 
sona erdirip kaçarlarken, ellerini, ayaklarını ve boyunlarını bağladıkları çobanları da beraber
lerinde, zorla sürükleyerek -hatta yapılan otopside birçoğunun bacaklarında ve kalçalarında 
bıçak ve süngü izleri vardır- götürmüşler ve köyün 6 kilometre uzağında yine komşu ülke Irak'ın 
sınır taşlarının tam yanında, önce boğarak, sonra kurşunlayarak canice öldürmüşler ve sınır
dan Irak'a girerek kaybolmuşlardır. 

Olayın meydana geldiği tkiyaka Köyünün kuzeyi Irak sınırına yaklaşık 1 kilometre, güne
yi ise, 500 metre mesafededir. 

Köy, çok dağlık ve arazi yapısı sarp olan bir bölgemizdedir. Köye ulaşbilmek için Yükse
kova'dan, 3 500 metrelik bir dağ: (Tanin Dağlarıyla, tkiyaka Dağlarını) aşmak gerekiyor. Bu 
bakımdan, ulaşım imkânı yoktur. Yol karla kaplı olduğu için, köye ilk gün, birliklerimiz yaya 
olarak gitmişlerdir. 
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Köy, 72 hane olup 890 nüfusa sahiptir ve 4 ayrı mahallesi vardır, derin bir vadi içerisinde
dir; bir tarafta 3 540 metre yükseklikteki Tanin ve tkiyaka Dağları, diğer tarafta ondan daha 
alçak dağlar ve hemen onun arkasında da Irak sınırı vardır. 

Köyde, 88 geçici köy korucusu mevcuttur. 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, köy 2,5 kilometrelik bir vadiye, 4 mahalle halinde dağıl

mıştır. Eğer, korucular zamanında müdahale etmemiş olsalardı, bu köyün diğer mahallelerin-
deki birçok evde de belki aynı katliamlar vuku bulabilirdi. Silah sesleri üzerine, korucular ku
zey tarafta toplanmış ve o grup teröriste karşı koyup püskürtmüşlerdir. 

Bu olayın bir de evveliyatı var. Olaydan üç, dört gün önce, (21 Kasım 1989 günü) Irak 
hududunun 73 ve 74 numaralı hudut taşları arasından.yine komşumuz Irak'tan gelen bir grup 
teröristle adı geçen tkiyaka Köyü ve Üzümkıran Köyünün korucuları çatışmışlar ve bu müsa
demede teröröst gruptan 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Ancak, hudut çizgisinde oldukla
rından, teröristler ölü ve yaralılarını da yanlarına alarak, Irak tarafına kaçmışlardı, tkiyaka 
Köyüne yapılan bu saldırı, bu katliam, bu olayın bir misillemesi olarak değerlendirilmektedir. 
Bunu, teyit eder mahiyette olan ve olay sonrası öldürülen çobanların yanına bırakılan bir bil
diriden anlıyorz. "Hogir" kod adıyla bırakılan bildiride, köy halkına hitaben, "Size daha ev
vel haber göndermiştik. Neden halen devletten yanaşınız? Niye birkaç gün evvel bizimle çatış
maya girdiniz? -Mealen söylüyorum- Derhal silahlarınızı bırakın, bizim tarafımıza geçin; bu 
bir ikazdır" denilmektedir. Bu bildiride imzası bulunan Hogir'in asıl adı Cemil Işık olup Er
meni asıllıdır ve oradaki bir grubun lideridir. Daha önceleri bu grup Şırnakta Cudi Dağında 
bulunuyordu; ancak, yapılan operasyonlar sonucu güvenlik kuvvetlerimizin Cudi Dağına hâ
kim olmasından sonra, bu grup Van bölgesine kaymış, Van bölgesinde de sıkıştırıldıktan son
ra, Irak'a geçmiştir. Halen Irak topraklarında barınan bu terörist ve grubu, zaman zaman sını
rı geçerek, bizim tarafta eylem koymaktadırlar. 

Biraz evvel de anlattığım gibi, köy korucularıyla yapılan çatışmada 2 teröristin ölümü, 
2 teröristin yaralanması ve bilahara 22 Kasım günü Hakkâri Çukurca bölgesindeki çatışmada 
da 2 teröristin ölü olarak ele geçirilmesi, 23 Kasım 1989 günü, Siirt-Şırnak Görmeç Köyü civa
rında 6 teröristin ölü olarak ele geçirilmesi operasyonları başta olmak üzere, güvenlik kuvvet
lerimiz tarafından, özellikle Sımak, Uludere, Beytüşşebap, Çukurca ve Şemdinli bölgelerinde 
aralıksız olarak sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde uzun bir süredir eylem yapama
ma güçlüğü içerisinde bulunan örgüt, varlığını idame ettirmek ve bölgedeki vatandaşlara göz
dağı vermek için, tkiyaka Köyünde adı bile konmamış iki aylık bebek de dahil olmak üzere, 
masum, korumasız ve hiçbir suçu olmayan vatandaşlarımızı öldürmüştür, öldürülenlerden sa
dece 2'si yetişkin erkek, 12'si onüç yaşın altında çocuk ve 6'sı da, kadındır. 

Teröröstlerin bölgedeki vatandaşları kendi yanlarına çekebilmek için uyguladıkları her türlü 
ikna yolu sonuç vermemiş olup, bu olayda da görüldüğü gibi, artık, katliam türü eylemler ger
çekleştirerek bölge halkını korku yolu ile sindirmeye çalışmaktadırlar. 

tkiyaka Köyündeki olaydan sonra, öldürülen vatandaşlarımızın yanına biraz önce de be
lirttiğim gibi, "Hogir" kod adı ile bir bildiri bırakılmıştır. Bu bildiri, bu olayların arkasında 
hangi güçlerin olduğu ve olayların boyutunun ne olduğu hakkında da bize bilgi vermektedir. 
Bu bildiri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ideolojik maksatlı olaylara değişik bir maksat 
kazandırıldığını ve PKK örgütünün yanında Ermeni terör odaklarının da bulunduğunu gös
termektedir. 
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Bölgede, tüm güvenlik güçleri, artan bir hızjve kararlılıkla teröristlerin üzerine gitmeye, 
bölge halkının layık olduğu ve arzuladığı huzur ve güven ortamını sağlamaya azimli ve kararlıdır. 

Sayın milletvekilleri, katliama maruz kalan tkiyaka Köyü halkı da, vatanından, milletin
den ve devletinden yana tavır alan, bu vatanın kahraman evlatlanndandır. Dün bizzat şahit 
oldum; "başınız sağ olsun" dediğimde, hepsi birden, "devletimiz sağ olsun, ordumuz sağ ol
sun. Yalnız sizden bir şey istiyoruz : Müsaade edin, biz karşıya geçeceğiz, katilleri kendi elleri
mizle yakalayıp, cesetlerini getirip, bu köyde derilerini yüzeceğiz" dediler, tşte, onlar, bu şekil
de, inançlı, devletinden ve vatanından yana insanlar. 

tkiyaka Köyünün çoğu köy korucusu; biraz evvel de belirttiğim gibi, 85 tane köy korucu
muz var; bunlar bu haliyle devletin hizmetinde bulunmakta ve sürdürülen mücadelede de ön 
safta yer almaktadırlar. Ancak, aldığımız bilgilere göre, -ki, biraz evvel de izah ettim- gerçek
leştirilen katliam öncesi uzaktan makineli tüfekler ile yapılan atışlar sonucu, köy korucuları, 
eğitimli, yetişmiş ve devletten yana olmalarına rağmen, yanıltılarak, dikkatler başka bir istika
mete -başka mahalleye- çekildiği için, katliamı, bu iki evde bu kadar kolaylıkla gerçekleştir
mişlerdir. Bir nokta da şu : Bu iki evin de asıl ev sahibi olan vatandaşlarımız, o gün Yükseko
va'da bulunuyorlardı; belki evde olsalardı, teröristler eve girip, o katliamı da yapamayabilirlerdi. 

Ağır iklim şartları nedeniyle geciken haberleşme bakımından, bölgeye biraz geç gidilmiş
tir; ancak, şunu ifade edeyim ki, olayın hemen akabinde köyden hareket eden iki korucu, sekiz 
saat yürümek suretiyle Yüksekova'ya gelip, haber vermişlerdir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Telefon yok mu 800 hanelik köyde? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — O köyde telefon yoktur efendim. 

Haber alınır alınmaz havayolu ile gitmenin bütün şartları araştırılmış, o günkü hava da, 
kar yağışlı, tipi, pus, bulut ve sis olması nedeniyle gidilememiş, derhal teşkil edilen güvenlik 
kuvvetleri kimleri, savcı, doktor ve diğer yetkililerle birlikte yaya olarak yola çıkmışlar, on saat 
yürüdükten sonra köye varmışlar ve derhal gerekli tahkikat ve soruşturmaya başlamışlardır; 
ancak, bu zaman süresi içerisinde katliamı yapan teröristler, biraz evvel de belirttiğim gibi, SOO 
metre mesafade bulunan Irak topraklarına girmek suretiyle kaçıp, olay yerinden uzaklaşmışlardır. 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Hükümetimiz bu gelişmeleri yakinen takip ederek, ge
rekli her türlü tedbiri almakta kararlı ve ısrarlı bulunmaktadır. Bir köyün korucularıyla bite 
başa çıkamayacağını anlayınca hileyle onları oyalayıp, hırslarını çocuk ve kadınları katlederek 
tatmin etme vakası, teröristlerin karakter ve güçleri hakkında bize fikir vermek için yeterlidir. 
Dağ başında, ücra bir köşede, izole bir köyün korucularıyla bile erkekçe çarpışmayı göze ala
mayan bu grup, yüce devletimizin yılmaz kuvvetlerini nasıl mağlup edecektir? Ne ham bir ha
yal, ne zavallı bir hezeyan... 

Bu katliam, büyük Türk Milletinin kalbinde bir yara açmıştır. Gözü dönmüş teröristler, 
canı pahasına mücadele veren şehitlerimizin akıttığı kanda boğulacaklardır. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Ne zaman?.. Vatandaş kırılıyor doğuda. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çeşitli ve
silelerle bu kürsüden arz edildiği gibi, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin kırsal kesiminde faali
yet göstermeye çalışan terörist gruplara karşı sürdürülen planlı ve kararlı mücadelede, giderek ileri 
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mesafeler alınmaktadır. Korucusu, askeri, polisi ve vatandaşıyla el ele sürdürülen bu mücadele 
karşısında manen çöken terörist unsurlarının bir kısmı, sınırlarımızın dışında üslenerek, var
lıklarını muhafaza edebilme telaşına düşmüş bulunmaktadırlar. Nitekim, bu olayda da, devle
timiz, bütün menfi fizikî ve iklim şartlarına rağmen, en kıdemsiz erinden, görevli en büyük 
komutanına ve bakanına kadar, vatandaşımızın yanında olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 28 kişinin ölümünden sonra... 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Devletimizin ve halkımızın ca

nına, malına kastetmiş eşkiya artıkları, hangi kovuğa girerlerse girsinler, akıttıkları bu masum 
insan kanlarının hesabını en kısa zamanda vereceklerdir. 

tkiyaka Köyünde şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, açılan yaraların sarıl
ması için gereken her şeyin yapılacağını burada bir kere daha önemle belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
23.11.1989 tarihli 37 nci Birleşimde alınan karar gereğince, gündemin "Sözlü Sorular" kıs

mına geçiyoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde bazı okul binala

rının askeri amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Avni Akyol'un cevabı (6/3) 

BAŞKAN — 1 nci sırada, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edi
len illerde bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak 

yanıtlanmasına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 23.12.1987 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. Olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerimizde ve o arada, özellikle Hakkâri ti ve 
ilçelerinde ve de bağlı kimi köylerde, okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kul
lanıldığı doğru mudur? 

2. Hakkâri Endüstri Meslek Lisesi ile Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun bir kısım bi
naları da dahil halen Hakkâri'de kaç bina ve okul askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıl
maktadır? 

3. Bu okullarda öğrenime son verilmiş midir? Ne kadar süre öğrenim aksamış ya da ara 
verilmiştir? 
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4. Karakol ya da askerî amaçla kullanılan okul binalarında kaç öğrenci öğrenim gör
mekte idi? Üç yılı aşkın süredir okulları karakol olarak kullanılan bu öğrenciler öğrenimlerini 
nasıl sürdürmektedir? 

5. Hakkâri tli Çukurca tlçesi Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun hizmet binaları yıllar 
önce bitirilmiş olmasına ve bir süre de askerî amaçla kullanılmış olmasına rağmen, neden hâlâ 
öğretim amacıyla hizmete sokulmamıştır? 

6. Okuma çağında bulunan binlerce çocuğumuzu, Anayasamızın 42 nci maddesinde dü
zenlenen bu "sosyal haktan" yoksun bırakanlar kimlerdir; bunlar hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? örneğin; Hakkâri Millî Eğitim Müdürü hakkında ne gibi bir işlem yapılmış ya 
da yapılması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol; buyu
run Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞtTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Yüiıe Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Cumhur Keskin'in soruları, malum, geçen yılın durumu
nu, gerçeklerini aksettiriyor. Bu nedenle, o tarihteki duruma göre cevaplarımı arz ediyorum; 
son durumu da üzerine ilave etmek istiyorum. 

Hakkâri Merkez ilçesinin Kavaklı, Elmacık, Durankaya; Beytüşşebap ilçesinin Uzungeçit 
(2) ve Boğazören köyleri; Çukurca İlçesinin Çayırlı, Kayalık, Çeltik köyleri; Şemdinli ilçesinin 
lekeli, Koçyiğit, Gelişen, Tütünlü, Meşelik, Aktütün, Gülken ve Kayalar köyleri; Uludere ilçe
sinin Merkez ve Ortabağ; Yüksekova ilçesinin Dilekli ilkokullarında, Silahlı Kuvvetlerimiz, va
tanın bütünlüğünü, birliğini korumak için üstlendiği ve yüklendiği görevin gereğini yerine ge
tirmek için, geceleri, zaman zaman konaklamışlardır. Ancak, bunların bir kısmı -Hakkâri'de 
dört gün kaldım, bazılarını bizzat gördüm- bu öğretim yılı başından önce, yaz tatilinin yarısın
da, haziran ayında, bir kısmı da temmuz ayında olmak üzere, tamamen, Millî Eğitim Bakanlı
ğına iade edilmiştir. 

İkinci sorularına gelince : Hakkâri ti Merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna 1984 
yılında ek olarak yapılan binada askerler ikamet etmekteydiler. Orayı da denetledim, gördüm; 
askeriye, kendine ait binaları yaptırdığı için burayı da bırakmışlardır, buradan da çıkmışlardır. 
Yine, Hakkâri İl Merkezindeki Endüstri Meslek Lisesi pansiyon bölümünün de bu amaçla kul
lanıldığı doğrudur; fakat, diğerlerinde eğitim ve öğretim hiçbir zaman aksamamıştır. 

Üçüncü sorularına gelince : Bu arz ettiğim okulların hiçbirinde eğitim ve öğretimde ak
saklık yaratılmamıştır. Karakol olarak kullanılanlarda ise, askerler, gece görevi yapmışlardır. 

Dördüncü soruya gelince : Yaz aylarında karakol olarak kulfanılan okullarda 1 346 öğ
renci öğrenim görmüştür; bu öğrenciler, kendi okullarında öğrenimlerini devam ettirmektedirler. 

Beşinci sorularına cevaben arz ediyorum; Çukurca İlçesindeki Yatılı ilköğretim Bölge Oku
lumuzun İlkokul Bölümünde 100, ortaokul bölümünde 170 olmak üzere, toplam 270 öğrenci 
eğitim ve öğretim görmüştür. 1989-1990 öğretim yılında ise (bu öğretim yılı) bu okulumuz tam 
kapasiteyle hizmettedir. 
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Anayasamızın 42 nci maddesi, "eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" ilkesinden hareketle, 
başta şüphesiz çocuklarımız, öğrenim çağındaki bütün çocuklarımız için geçerli olmak üzere 
devletin bütün imkânlarını gençlerin, çocukların eğitimine ve öğretimine tahsis etmiştir ve bu 
konuda, geliştirici, düzenleyici çalışmalarımız, bilindiği gibi, devam etmektedir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 9 uncu maddelerine göre, küçük yerleşim birimlerindeki çocuklarımıza eğitim ve öğre
tim imkânı sağlamak üzere, Hakkâri merkezinde, Beytüşşebap, Çukurca ve Yüksekova ilçele
rinde birer yatılı bölge okulu kurulmuştur. Şemdinli İlçesinde de, henüz Bakanlığımıza teslim 
edilmeyen ve içinde -o tarih itibariyle arz ediyorum- iki yıldır askerî birlik bulunan yatılı ilköğ
retim bölge okulu da önümüzdeki ders yılı hizmete açılacak diye öngörmüştük; bu yıl açılmış
tır. Böylece, okulsuz yerleşim birimlerindeki çocuklarımız için, 2 600 kişilik yeni bir kapasite 
yaratılmıştır. 

Sayın Keskin'in soruları bunlardır. 
Bu vesileyle bir başka gerçeği ve hususu ifade etmek istiyorum : Doğudaki, Güneydoğu

daki gerçeklerimiz dolayısıyla, eğitimin kalitesini yükseltmek, verimliliğini artırmak, önce gö
nüllerde ve zihinlerde birliği ve beraberliği sağlamak, Türk vatandaşı olmanın sorumluluk duy
gusunu pekiştirmek, benimsetmek, yerleştirmek amacıyla daha iyi eğitim, daha kaliteli eği
tim, daha güvenli, huzurlu bir öğretim kadrosu anlayışımız doğrultusunda doğu, güneydoğu
da ve batıdaki benzeri yörelerde, mesela, Ankara İli Balâ İlçesinin Afşar Köyünde, Bolu'da 
veya diğer yörelerde yatılı bölge okulları uygulamasına büyük hız vermiş bulunuyoruz. Sadece 
bu yıl, 180 adet sekiz yıllık ilköğretim okulu açılması sağlanmıştır. Bütün gücümüzü buna ve
riyoruz. 

Dünyada, "sekiz yıllık temel eğitimin dahi az olduğu" düşüncesi hâkimdir. Kişilik ve ka
rakter gelişiminin aile eğitiminden sonra sağlandığı resmî, en önde gelen temel eğitim kurumu, 
ilköğretim kurumlarıdır. Bazı ülkelerde, Amerika'nın bazı eyaletlerinde, artık, ilköğretim yaş 
sınırı 18'e çıkarılmıştır. On yıllık ilköğretim okulları vardır. Hatta, temel eğitimi liseyle birleşti
ren anlayış vardır ve bu sebeple oniki yıl gibi bir süreyi temel eğitim olarak görme eğilimi var
dır. Böyle bir durumda, 1971 ve 1972 yıllarında deneme olarak başlatılan ilköğretim okulları 
uygulaması, on yıllık bir süreden sonra, ancak 1981 ve 1982 öğretim yılında 6 okul olarak uy
gulamaya konabilmiştir. Bu 6 okul, 742'ye çıkabilmiştir bizim göreve başladığımız tarihte ve 
şimdi buna 180 ilave yapılmıştır. 

Arz etmek istediğim husus; daha iyi vatandaş, daha iyi insan, daha iyi meslek adamı amaç
larımızın gerçekleşmesi için daha iyi eğitimin, temel eğitim olarak bu kurumlarda verilmesidir. 
Bu konuda, Yüce Meclisten ve komisyon çalışmalarından gördüğümüz ilgiye şükranlarımı arz 
ediyorum; bundan sonra da millî eğitim politikası konusunda aynı anlayışı göreceğim ümidiy
le, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Cumhur Keskin; buyurun. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce, Sayın 

Bakanın yanıtladığı soru önergem, XVIII. Dönem Meclisinin gündemine alınan ilk önergeler
den biridir. Tarihi okundu; 23.12.1987'de Yüce Meclise sunulmuştur, önergenin Meclis günde
mine alınmasının üzerinden iki yıla yaklaşan bir süre geçtikten sonra, Sayın Bakan lütfettiler, 
yanıtladılar. XVIII. dönemin ilk yasama yılında, gündemin ilk sıralarında olması nedeniyle 
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sözlü sorumun görüşülmesine sıra geldiğinde, Genel Kurul salonunda bulunan Sayın Millî Eğitim 
Bakanı salonu terk ediyordu. Bugüne geldik. Her şeye rağmen, aradan iki yıl geçmesine rağ
men, sözlü soruma yanıt vermek lütfunda bulunduklarından, Sayın Bakana teşekkür etmek
ten başka çarem yok. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 
Anayasanın 87 nci maddesinde belirtilmiştir. En önemli yetkilerinden birisi, Bakanlar Kurulu
nu ve bakanları denetlemektir. Nasıl denetleyecektir? Yazılı ve sözlü soru önergeleriyle, genso
ru, genel görüşme, araştırma ve soruşturma önergeleriyle denetleyecektir Bakanlar Kurulunu 
ve bakanları. 

Ben, Anayasanın 98 inci maddesinde denetim yolu olarak düzenlenen sözlü soru önerge
mi, ilk yasama yılında verdim. Meclise verilen sözlü soru önergelerinin ilk sırasında yer alıyor
du önergem. Halen uygulanan içtüzüğün 97 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Başbakan 
veya bakan soruya gününden önce de yanıt verebilir" şeklinde hüküm vardır. Bu düzenleme
den, "Soru önergesine, gündeme alındığı günden sonra yanıt verilemeyeceği zımnen kabul 
edilmiştir" anlamı çıkıyor. İlgili bakan, soru önergesine, gündeme alındığı gün dışında, hangi 
durumlarda yanıt verebilir, yanıtı en çok ne kadar geciktirebilir; bunu da, içtüzüğün 97 nci 
maddesi şöyle düzenliyor : "Hükümet bir sözlü veya yazılı sorunun cevabını, kamu yararı se
bebiyle veya gereken bilgilerin derlenebilmesi için bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir." İçtü
züğe göre, gündeme alındığı tarihten itibaren en çok bir ay yanıtı geciktirebilecek sözlü soru
ma, aradan iki yıllık bir süre geçtikten sonra yanıt vermişlerdir Sayın Bakan. Bu tutumuyla, 
Hükümet, Anayasanın ve tçtüzüğün ilgili hükümlerini açıkça ihlal etmiştir; bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergemle, olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerde, 
özellikle Hakkâri, Mardin ve Siirt tilerinde, okul binalarının kışla ve karakol olarak kullanıl
masından dolayı eğitim ve öğretimin geniş ölçüde aksamış olmasına ilişkin sorular sormuşum. 
Sayın Bakan yanıtladılar. 

Konuyu Yüce Meclise getirdiğim tarihten bu yana geçen süre içinde, memnuniyetle ifade 
etmeliyim ki, bazı okul binaları boşaltıldı, örneğin, Şemdinli Temel Eğitim Yatılı Okulu ka
rargâh ve kışla idi, eğitim yapılmamıştı, tam hizmete açılmak üzereyken işgal edilmişti. 1980'den 
bu yana, yılda 300 öğrencinin eğitim görebileceği düşünülürse, eğitim olanaklarından yoksun 
bırakılan öğrenci sayısını düşününüz. Şimdi, bu binalar boşaltılmıştır; ama harabeye döndü
rülen binalar, onarım için ihale edilmiştir; ANAP'lı müteahhitlere gün doğmuştur. Onarımla, 
milyonlarca lira ödenecektir. "Ne olacak, cebinizden çıkmıyor nasıl olsa, vatandaş ödüyor de
ğil mi?" diye düşünebilirsiniz. Çukurca Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunun durumu da aynı 
idi. Endüstri Meslek Lisesi, Hakkâri Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu binaları da, 1980'den 
bu yana, yeni yeni boşaltılıyor. Köy okullarının yüzde 60'ı bu durumda idi. Hâlâ karakol ola
rak kullanılanlar var. Sayın Bakana örnek olsun diye söylüyorum; Hakkâri Merkez, Elmacık 
ve Durankaya köylerindeki okullar hâlâ karakol Olarak kulanılmaktadır. 

"Anayasamızın 42 nci maddesinin gereklerini yerine getirin" diyoruz; "Okullar, eğitim, 
öğretim ve araştırma dışında bir amaçla kullanılamaz" diyoruz; "bu, Anayasanın amir 
hükmüdür" diyoruz. Yanıt olarak, "Efendim, okulları işgal kuvvetlerine mi verdik? Karakol 
yapmayacağız da ne yapacağız?" gibi demagojik açıklamalar, sizi sorumluluktan kurtaramaz 
Sayın Bakan. Orada görev yapacak birliklere, kamu görevlilerine, kalacakları hizmet binalarını 
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yapmamaktan dolayı ortaya çıkan kusurlarınız, sorumsuzluğunuz, eğitim amacıyla, araştırma 
amacıyla kurulan okulları işgal etmenizi gerektirmez. 

İlköğretim zorunludur. Çocuğunu okula göndermeyen kanunî temsilcinin yakasına yapı
şıyoruz. "Kendi okulunu kendin yap", "Okuma Yazma Seferberliği" gibi kampanyalar dü
zenliyoruz, başlatıyoruz. Göstermelik törenler düzenliyoruz; öte yandan, büyük harcamalarla 
kurulan okulları, yıllarca, kışla ya da karakol olarak kullanıyoruz... Olmaz böyle şey! 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerde yaşayan vatandaşları
mızın anadili Kürtçedir. Bunların anadillerini serbestçe konuşmaları yasaklanmıştır 2932 sayılı 
Yasayla. Kürtçe yayın yasağı var. Bölgedeki okulları da kışla ve karakol haline getiriyoruz. Pe
ki, bu insanların eğitim sorununu nasıl çözümleyeceğiz? Yıllardır, binalar kışla ve karakol hali
ne geldiğinden, eğitim yapılamıyordu. Şimdi de, okullara, bölgede can güvenliği kalmadığın
dan, öğretmen gönderilemiyor, o nedenle eğitim ve öğretim yapılamıyor. Ne olacak bölgede 
yaşayan halkımızın hali? 

Sayın milletvekilleri, ANAP ti Başkanı Ankara'da ikamet ediyor, çocukları da Ankara'da 
eğitim görüyor. Bölgede, politikalarınız nedeniyle harabeye döndürülen okul binalarının ona
rımını alan ANAP destekleyicilerinin çocukları da, Ankara ve bunun gibi büyük kentlerdeki 
kolejlerde okuyorlar, eğitim görüyorlar, olan da halkımıza oluyor. Askere alındıklarında, Türkçe 
bilmedikleri için dayak yiyen; mahkemelerde yargılandıklarında, Türkçe bilmedikleri için sa
vunma yapamayan, anadilleri de yasaklanan milyonlarca insanımızın sorunları, öyle anlaşılı
yor ki, ANAP iktidarını pek ilgilendirmiyor. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı 

"demagoji yaptığımı" ifade etti. Eğitimle demagoji bağdaşmaz. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani, ifade ettiğiniz görüşlerinizin dışında bir konuşma yaptığı gerekçesiyle, 
"sataşma vardır" diyorsunuz, açıklama yapmak üzere söz istiyorsunuz... 

Buyurun Sayın Bakan. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sözlü soruda böyle bir usul yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, müteakiben konuşma hakkı olmadığı hususunda beyanınız ye
rindedir; ancak, benim açıklamam, dikkat edildiyse, ilgili madde ile alakalı. Yani, Sayın Baka
nın ifade ettiği görüşlerin dışında bir konuşma sebebiyle, "sataşma vardır" iddiasıyla söz iste
di, o maddeye göre söz verdim kendisine. Yoksa, sözlü sorularda Sayın Bakanın ikinci bir gö
rüşme hakkı olmadığını kabul ediyorum efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Bakan gerçi o maddeden bahsederek söz 
istemedi; ama, takdir sizindir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; kişiliğimi ve geçmişimi bilenler, siyasî hayatta olduğu kadar bürokraside geçen hayatımda 
da demagoji yapmadığımı bilirler. Hele, millî eğitim ve kültür gibi konularda çalışanların, hangi 
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maksat ve çıkarla olursa olsun, demagoji yapmaya hiç hakları olmadığını, özellikle ifade et
mek istiyorum. Tavrımın, açıklamamın, iyi niyetin ötesinde, doğru badiklerimi ifadenin öte
sinde, demagoji ile ilişkisinin nasıl kurulabildiğine hayret ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Bakan, buyurun Hakkâri'ye birlikte gidelim, okul
ları görelim. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Sayın Keskin, siyaset uğruna orada 
yaptığınız konuşmalara, Hakkâri'de cevap verdim. O konuyu buraya getirmek istemiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Grubunuzdan da tasvip görmezsiniz. O konuya orada cevap ver
dim çünkü. Millî birlik ve beraberlik, millî bütünlük, vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerdir. Di
yoruz ki, eğitimde, akla, bilime, sevgiye dayalı, millî, çağdaş laik ve demokratik eğitim anlayışı 
hâkim olmalıdır. Bunun, bu anlayışın demagoji ile bir ilişkisi mi var "Hakkâri" diyeceksiniz... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Buyurun birlikte gidelim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hakkâri'ye gittim, ayrı tipteki 
görüşlerinizi gördüm, orada cevap verdim. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Anayasanın 42 nci maddesi var Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Anayasanın 42 nci maddesi, hiç
bir gruba, zümreye, kişiye, ayrı okul açma, ayrı üniversite kurma hakkı vermez. Türkiye Cum
huriyetinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurumlan kurulur. Onun cevabım orada verdim. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Cevabını verdim orada, açık, samimî... Eğitim sistemini 
iyi anlamak lazım. Eğitim alanıyla ilgili bir arkadaşınız olarak arz ediyorum : Demokrasi, araçtır, 
amaç değil. Devletin bütünlüğü, devletin yüceliği; şu, insanın ayırımsız, haklarda eşitlik ilkesi 
gereğince, birliği, beraberliği ve mutluluğunu özendirmelisiniz. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Bunların ne ilgisi var?.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, böyle bir usulümüz yok efendim. Lütfen efendim... Yeriniz
den konuşmayın. 

Sayın Keskin görüşlerini ifade etti. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Türkiye'nin önemli gerçeği, in
sanlar arasında sevgiyi geliştirmek ve laiklikten sapmamaktır. Bunu yerleştirmeye çalışan bir 
Millî Eğitim Bakanı olarak, eğitim karşısında da, akıl karşısında da, gerçek karşısında da, çağ
daşlık karşısında da biraz haklı olduğum inancındayım. 

Hiç kimseye ayırım gütmeyen, Hakkâri'ye gittiğim zaman, yatırımların da en çoğunu oraya 
veren, partizan bir anlayışla meseleye bakmayan; o bahsettiğiniz okullara 4 milyar lirayı gön
deren, süratle de açılmasını isteyen... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Karakol mu, değil mi, onu söyle Sayın Bakan? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Karakolmuş, kaldırdım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 

Sayın Keskin, bu tutumunuza devam ederseniz, sizi İçtüzük hükümlerine uymaya davet 
etmek zorunda kalırım. Lütfen. 
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MÎLLt EÖtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Ben, oralar hiç karakol olmadı 
dedim mi? Demedim ki... Karakol olarak kullanılmış ve... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — "Aksamadı" dediniz Sayın Bakan. Okuyamayan öğ
rencileri getireyim. 

MÎLLÎ EÖtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Aksamadı dedim. 

Sayın milletvekilleri, iyi niyetle, içtenlikle nasıl bir mutlu Türkiye, nasıl bir güçlü demok
rasi, nasıl sağlıklı ve insanca bir demokrasi anlayışını gerçekleştirmeye çalışan millî eğitim po
litikası izlemeye özen gösteriyorum. Böyle birkaç yanlış anlama da olabilir, onları da saygıyla 
karşılarım; ama, gerçeklerden, 4evletin bütünlüğünden ve birliğinden, ona hizmet vermesi ge
reken eğitim millîliğinden sapmamaya özen göstereceğimi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açı

lan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Soru Sahibi Sayın Cüneyt Canver buradalar mı? Yoklar.. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan var mı? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskm'in, 1983 • 1987yularında görevlerine son verilen, hakla-
rtnda nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik stnavtna tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada, Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Keskin buradalar mı? Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını saygı ile arz ederim. 

21.1.1988 

Adnan Keskin 
Denizli 

: 1. 1983-1987 yılları arasında haklarında nakil işlemi uygulanan öğretmen sayısı kaçtır? 

2. Bunların isteğe, rotasyona ve soruşturma sonucuna göre dağılımları nedir? 

3. Rotasyon ilkelerine göre nakli yapılması gerekirken nakil işlemi yapılmayan öğretmen 
var mıdır? Varsa kaç kişidir? 

4. 1983-1987 yılları içerisinde görevine son verilen, müstafi sayılan, haklarında işten çı
karma cezası uygulanan öğretmen ve yönetici sayısı nedir? 
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5. 1402 sayılı Yasa uyarınca görevine son verilen öğretmen ve yönetici sayısı kaçtır? 
Bunlardan: 

a) Ne kadarı görevlerine dönmüştür? 
b) Halen göreve döndürülmeyen var mıdır? Varsa, döndürülmeme nedeni nedir? 

6. Güvenlik soruşturması nedeniyle göreve atanmayan öğretmen sayısı kaçtır? 
7. Bakanlık tarafından ilköğretim müfettişi olarak görevlendirmek üzere okutulan ya da 

kursa tabi tutulan öğretmenlerden sınav ve kursu başarılı olarak bitirenler ikinci bir sınava ta
bi tutulmuşlar mıdır? llıtulmuşlarsa: 

a) Sınavın dayanağı olan yasa ya da yönetmelik nedir? 
b) Yapılan sınavlarda başarısız görülen öğretmen var mıdır? Sayısı kaçtır? 
c) Yapılan sınavların yasal dayanaktan yoksun olduğu savı ile Bakanlığınız aleyhine 

Danıştay'a dava açılmış mıdır? Açılan davaların sonucu ne olmuştur? 
d) Dava açıp kazanan öğretmenlerin ataması yapılmış mıdır? Dava açmayanlar hak

kında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
8. Halen görevde bulunan (okul müdürleri de dahil) yöneticiler içinde daha önceki yıl

larda haklarında soruşturma yapılmış olup da kendilerine idarî görev verilmemesi yolunda öneri 
getirilmiş olanlar var mıdır? Varsa bu kişilerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektiren 
suçlar nelerdir? 

9. öğretmenlerin özlük dosyalarına dünya görüşlerinden ötürü rumuz düşülmesi söz ko
nusu mudur? 

10. 1987-1988 öğretim yılının birinci dönemi bitmiştir. Bu öğretim döneminde, ilk, orta 
ve liselerde öğretmen açığı var mıdır? Varsa sayısı nedir? Branşlara göre dağılımı nasıldır? Bu 
dönemde ikili ve üçlü eğitim yapan okul sayısı kaçtır? 

11. Eski Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Sayın Vehbi Dinçerler'in görev yaptığı dö
nemde bastırılan kitaplar ne olmuştur? Bu kitapların basımında harcanan paranın miktarı nedir? 

12. Birçok bölgelerde eğitim çağındaki çocukların vakıflar tarafından açılıp yönetilen 
yurtlara toplanarak, lâiklikle bağdaşmayan eğitime tabi tutulduktan, intihara varan olayların 
yaşandığı bilinen bir gerçektir. Bu yurtların : 

a) Ülke düzeyinde sayısı kaçtır? Vakıflara göre dağılımı nedir? 
b) Bu yurtlarda Bakanlığınızca denetim yapılmakta mıdır? Bugüne değin hakkında 

yasal işlem yapılmış-yurt var mıdır? 
13. 1983-1987 yıllan arasında öğretime açılan özel okul ve kurs sayısı (ilk, orta ve lise) 

nedir? 
14. Kurslardan özel okula dönüştürülen var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Bakanlığınızca 

para ödenmiş midir? ödeme yapılmış ise miktarı ve koşullan nedir? 
15. Talim ve Terbiye Dairesinde görevli yönetici, müşavir ve uzmanların eğitim kökenleri 

nedir? 
BAŞKAN — Sayın Keskinin, "soru önergesini cevaplayacak Sayın Bakan burada mı?" 

diye sorduğumda Sayın Bakan, burada bulunduğunu ve sorunuzu cevaplamak istediğini, be
yan etti, Ancak, notları yanında bulunmadığı için, yazılı cevap verip veremeyeceğini; sordu
ğunda yazılı cevap veremeyeceğini; ancak, sözlü olarak cevaplama hakkı bulunduğunu, ifade 
ettim. Uygun görürseniz, makul bir süre bekleyelim; uygun görürseniz, soruyu, Sayın Bakan 
bulunmadığı gerekçesiyle erteleyelim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, bir yıldır bekliyoruz. Sanıyoruz ki, Sayın 
Bakanın beyanatları içtendir, samimîdir. Bu nedenle, bir süre beklemeyi uygun görüyoruz. 
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İnşallah kaçmak için yeni bir sebep olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
MÎLLÎ EĞtTlM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, mehil istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı. 
Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, kamu konutlartmn tahsis gayesine ve kira bedelle

rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 
BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, Sayın Başbakan

dan sorusu vardır. 
Sayın Moğultay?.. Buradalar. 
Başbakan adına soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, (6/57) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/110) 
BAŞKAN — S inci sırada bulunan soru önergesiyle ilgili geri almayı bildiren bir önerge 

vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğundan dolayı, gündemin, "Sözlü Sorular" kısmı

nın 5 inci sırasında bulunan sözlü sorumu geri alıyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 

29.11.1989 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

BAŞKAN •— Soru önergesi geri verilmiştir. 
2. — Konya Milletvekili Ömer• Şeker'in, (6/296) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/111) 
BAŞKAN — Bir geri alma önergesi daha vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Etibank Genel Müdürlüğü müfettişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satın Alma Mü

dürlüğünce yapılan soruşturmanın adlî mercilere intikal etmiş olduğunu öğrendiğimdem, bu 
konuda 29.11.1989 tarihli gündemin 238 inci sırasında kayıtlı 6/296 sayılı sözlü soru önergesini 
geri aldığımı bildirir, gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
29.11.1989 

Ömer Şeker 
Konya 
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BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon liranın üzerinde borcu 
bulunup da 31.121987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen 
banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapudığma ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/21) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Genç?.. Yoklar. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Başbakandan soru
su vardır. Ancak, Sayın Hırfanoğlu'nun izinli olması dolayısıyla soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Selvi?.. Yoklar... 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Selvi daha önce de bulunmadıklarından dolayı, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsel er'in, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, biraz önce buradaydılar... 

BAŞKAN — Başkanlığın sorusuna cevap verilmediği takdirde, sayın bakan yok sayılır. 

9. — Ankara Milletvekili Kâmil Atef oğulları 'nm, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son ve
rilip de bilahara ise alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük haklarının verilmediği iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ankara Milletvekili Kâmil AteşoğuIIarı'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın AteşoğuIIari?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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10. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Ytldtrtm'tn, Tunceli iline bağlı bazı köy ve mezralarda 
1988yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/46) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, İçişleri Bakanın-
dan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yoklar. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Yıldırım daha önce de bulunmadığından dolayı, soru düşmüştür. 
11. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 

arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Udiliğince ytkttrıldtğı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Namal?.. Yoklar... 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik işbirliği An
laşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Miski?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Eser?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin Baş

bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bahanı Güneş Taner'in cevabı (6/62) 
BAŞKAN — 15 inci sırada, Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Demiralp? Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan? Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut özal tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına aracılık etmenizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
trfan Demiralp 

Samsun 

1. Türkiye'de bulunan resmî ve özel bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının tutan ile 
Dresdner Bank kanalı ile T.C. Merkez Bankasına açılan kredi mektuplu döviz tevdiat hesapla
rının miktarı nedir? 

2. Bu hesaplara yatırılmış olan dövizlerin anapara ve faizlerinin geri ödenmesinde sıkı
şıklık var mıdır? 

3. Bazı bankalar bu hesap sahiplerine döviz yokluğunu bahane ederek Türk Lirası öde
me teklifinde bulunuyorlar mı? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
belki, sualin sorulduğu zamanda o günkü gazetelerin manşetlerine bakılarak edinilmiş bir in-
tibaa dayanılarak sorulan sorunun, gerek o günkü şartlar altında, gerekse bugünkü şartlar al
tında cevabı "Hayır" dır. \ani, kısacası; Türk bankaalık sistemi İçerisinde döviz tevdiat he
sapları, hepinizin malumu olduğu üzere, her geçen gün artmakta ve gerek Merkez Bankası dö
viz rezervlerinin 4,5 milyar doları -net, keş (cash) olarak söylüyorum- aşmış olması, gerekse, 
bankaların döviz rezervlerinin, döviz hesaplarının çok üst seviyeye çıkmasından dolayı, bu
günkü bankaalık sistemi içinde, hiçbir bankanın -tekrar ediyorum, hiçbir bankanın- dövizleri
ni ödemede hiçbir sorunu yoktur; birincisi bu. 

İkincisi, malumlarınız olduğu üzere, 12 Ağustosta, 32 sayılı Kararla getirdiğimiz yeniliğe bak
tığımız takdirde, Türkiye'nin konvertibiliteye geçmesi açısından ve 1988 senesinde Merkez Bankası
nın, bankalararası işlemde döviz kurlarını serbestçe, birbirleri arasında tespit etmelerine bağlı ola
rak ve 1983'ten beri işleyen döviz piyasası ve tnterbank sistemi içerisinde, bugün, bankalarımızın 
serbestçe, eğer dövizi yoksa bir başka bankadan, doğrudan doğruya vatandaşlardan döviz edinme 
imkânlarına sahip oldukları gibi, bugün, hiçbir bankanın dövize bağlı bir sıkışıklığı yoktur. 

Müsaade ederseniz, sizlere 1989 senesinin temmuz ayı itibariyle döviz tevdiat hesaplarının 
rakamlarını vereyim : Türkiye'de yerleşik kişilerin açmış oldukları döviz tevdiat hesaplan 3 milyar 
961 milyon dolardır. Yerleşik olmayanların, 1 milyar S27 milyon dolar; ceman S milyar 488 
milyon dolarlık bir döviz tevdiat bakiyesi vardır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Dresdner Bank?.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Dresdner Bank, biliyorsu
nuz, yurt dışında, Almanya'da kaynaklanan bir şey; 5 milyar DM civarındadır ve Dresdner 
Banktaki mevduatı Merkez Bankası kullanmaktadır. Görüşümüz, Merkez Bankasının, önü
müzdeki sene içerisinden itibaren Dresdner Banktaki mevduatı, Türkiye'deki diğer bankalara 
devretmesi yönündedir. 
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İthalatla ilgili sorunuzda, eğer yanlış anlamadıysam ithalatın sektörel dağılımını talep et
mektesiniz. Ağustos ayı itibariyle, tarım ve hayvancılıkta 267 milyon dolar. Bunu takiben ge
len buğdayı rakam olarak vermiyoruz; çünkü, bu ithalat, krediyle yapılmıştır. 6 milyon ton 
hububatın alındığını, bunların 3 yıl vadeli kredi sistemi içerisinde alındığını ve takribî değeri
nin 900 milyon dolar civarında olduğunu söyleyebilirim. 

Pirinç 114 miyon dolar, diğerleri 189 milyon dolar. 
Madencilik ve taş ocakçılığıyla ilgili olarak toplam 217 milyon dolar olup, hampetrol 189 

milyon dolar. 

özür dilerim, bir değişiklik yapmak istiyorum. Demin tarım ve hayvancılıkta 267 milyon 
dolar demiştim, düzelterek söylüyorum : Tarım ve hayvancılıkta 113,8 milyon dolar. Bunun 
içerisinde 42,4 milyon doları buğday (kredilerin haricinde), 9,2 milyon dolan pirinç, 6,4 mil
yon dolan merinos yünü; diğerleri ise 55,8 milyon dolardır. Bu arz ettiğim rakamlar ocak-ağustos 
aylanna aittir. 

Madencilik ve taş ocakçılığında toplam 1 milyar 983,5 milyon dolar, hampetrol 1 milyar 
734,8 milyon dolar, taşkömürü 156,1 milyon dolar, diğerleri 92,6 milyon dolardır. 

Sanayi ürünlerine gelince : 1 milyar 57,4 milyon dolardır, işlenmiş tarım ürünleri 98,6 milyon 
dolar, soya yağı 6,4 milyon dolar, hayvan ve bitkisel yağlar 20 milyon dolar, sigara 36 milyon 
dolar, diğerleri 36,2 milyon dolardır. 

Diğer sanayi ürünleri toplamı ise 919,2 milyon dolar. Çimento 900 bin dolar, kimya 193,7 
milyon dolar, lastik ve plastik 40,3 milyon dolar, deri ve kösele 7,1 milyon dolar, orman ürün
leri 500 bin dolar, dokuma ve giyim 26,6 milyon dolar, cam ve seramik 12,7 milyon dolar, de
mir ve çelik 240,2 milyon dolar, demir dışı metaller 31,1 milyon dolar, madenî eşya 3,7 milyon 
dolar, makine 176,6 milyon dolar, elektrikli makine ve cihazlar 104,6 milyon dolar, taşıt araç
tan 32,0 milyon dolar, diğerleri 49,2 milyon dolar olmak üzere, ceman 1 milyar 388 milyon 
dolardır. Pardon, burada bir yanlışlık var; toplam bu rakama gelmez, yukarıda arz ettiğim ra
kamın toplamı olması gerekmektedir 

ALÎ ESER (Samsun) — Çok konuşunca çok hata çıkıyor. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, konulan mümkün mertebe 
Yüce Meclise arz etmeye çalışıyorum. 

Sayın Başkan, masama kadar gidip bir doküman almama izin verirseniz, toplam olarak 
ithalat ve ihracat rakamlarını arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, usul öyle mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, iyi niyetle, size bilgi sunabilmek için, sağlıklı bilgi su
nabilmek için, lüzum ifade etti; makul buldum. Bunda itiraz edecek bir husus göremiyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bize de öyle uygulayacaksınız ama... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, aynı niyetle aynı üslup içinde zatı âliniz de yaparsanız, bende
niz de sizi ayrı görmem, aynı muameleyi yaparım; müsterih olun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1989 senesinin ocak - ağustos ayları içerisinde kumû-
latif ithalat 9 milyar 855 milyon dolardır. Bu rakam, J988 senesinin aynı döneminde 8 milyar 
997 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, tahmin ediyorum sözlü soruda sorulan suallere cevap vermiş oldum. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Demiralp; buyurun efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir yıldan daha fazla 
bir zaman sonra bu soruma cevap verdiği için, Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Ben bu soru önergemi verdiğim zamanda ihracat transferleri yapılamıyordu, aylarca bek
liyordu. İhracat transferlerini yapmak için özel bankalar -bilemiyorum, belki kamu bankalan-
yüzde 15 ilâ 20 arasında ek komisyon talep ediyorlardı. 

Bu soru önergesini verdiğimiz zaman, endişemiz şu noktadan kaynaklanıyordu : Türkiye, 
65 yıllık cumhuriyet tarihi içerisinde, bunun 60 yıllık döneminde, yurt dışından, ala ala 18,5 
milyar dolar borç almış; ama bakiye 5 yıl içerisinde bu borç miktarı, ikiye değil ikibuçuğa kat
lanmış ve 50 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye her yıl 7,5 milyar dolar dış borç anapara ve 
faizini ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Bu 7,5 milyar doları ödemek için de, yine her 
yıl, 4,5 milyar dolar civarında taze kredi bulmak mecburiyetindedir. Eü bir gün tıkanır, bu
gün tıkanma tehlikesi her zaman vardır; tıkandığı takdirde ne yapacaksınız?.. Endişemizin biri 
buydu. 

Sayın Bakan, döviz tevdiat hesaplarının yurt içi adresli olan miktarım 5,4 milyar dolar 
olarak verdi; ama, Dresdner Bank kanalıyla yurt dışı adresli olarak Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasınca kullanıma giren döviz miktarında Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamın yan
lış olduğu kanaatindeyim. Çünkü, sadece ve sadece, benim bu soru önergesini vermiş oldu
ğum zamanda Dresdner Bank kanalıyla alınan döviz tevdiat hesabımn miktarı 5,5 milyar do
lardı. Yani, döviz tevdiat hesaplarının yurt içi ve yurt dışı adresli olarak -Dresdner dahil- top
lam miktarı 11 milyar dolar civarındaydı. Bu dövizler, yatırıldıkları bankalarca, geçen süre içe
risinde ihracat transferleri ve muhtelif kalemlerde döviz harcamaları şeklinde önemli ölçüde 
tüketildi; ama, bu döviz tevdiat hesaplarının bir hassasiyeti var. Bu hassasiyeti Sayın Bakanın 
da dikkatlice dinlemesini bilhassa rica ediyorum. Bu döviz tevdiat hesaplan her ne kadar çalı
şan bir hesapsa da, bu paraları bu bankalara getirip yatıranlar bir gün "yatırdığım paramı geri 
ver" dediği zaman veya vadeli yatıranlar, vadesi dolduğunda "paramı geri alacağım" dediği 
zaman, sıkıntı başlayacaktır. Çünkü, bu 11 milyar doların çok önemli bir kısmı gerek ithalat 
transferleri ve gerekse az önce arz ettiğim şekilde, döviz harcama kalemleriyle harcanmıştır. 

Burada, bir İsrail olayını örnek vermek istiyorum : israil'de bu konuda yaşanmış bir tec
rübe vardır. Akıbetin öyle olmasını, milletin bir vekili olarak, kesinlikle düşünemiyorum, dü
şünmek de istemiyorum. Akıbet inşallah öyle olmaz; ama, 1983 yılında İsrail'de, aynı Türki
ye'deki gibi, döviz tevdiat hesapları işliyor ve İsrail vatandaşları tsrail bankalarına döviz yatırı
yorlar... Sonuçta, ülkede, aynen bugün Türkiye'de yaşandığı gibi, psikolojik yapı ve iç piyasadaki 

— 225 — 



T.B.M.M. B : 39 29 . 11 . 1989 0 : 1 

ekonomik durgunluk (stagflasyon) nedeniyle sunî bir döviz bolluğu yaşanıyor; ama 1984 yılı
nın hemen başına gelindiğinde, israil'de çok müthiş bir döviz sıkıntısı başlıyor. O 1983 yılı son
larına kadar İsrail bankalarına gidip, dövizini yatıranlar, 1984 yılı başında, dövizlerini, banka
lardan döviz olarak geri alamıyorlar ve bir kanun değişikliği ile tsrail Hükümeti döviz tevdiat 
hesaplarını -yani, benzeri hesapları, oradaki ismini bilmiyorum- iptal ediyor ve "herkes para
sını tsrail Şekeli olarak gitsin bankalardan alsın, döviz vermiyoruz" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz 1 dakika geçmiştir. Toparlayınız lütfen. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan, çok önemli. 

Bu İsrail'de yaşanmış bir tecrübe. Bugün, Türkiye'de döviz bolluğu havası vardır; döviz 
bol değildir. İç piyasadaki durgunluk; esnafın, sanatkârın, tüccarın Türk Lirası bulamaması, 
iş yapamaması, sabah dükkânını açıp akşama kadar siftah edemeden oturması ve akşam dük
kânını siftah edemeden kapatması nedeniyle oluşmuş sunî bir döviz bolluğudur. Bu hususa 
sayın milletvekillerinin bilhassa dikkatini çekmek istiyorum. İsrail'deki tecrübe inşallah Tür
kiye'de yaşanmayacaktır. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, (6/304) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/112) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir soruyu geri alma önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 119 uncu sırasında bulunan, Millî Eğitim Bakanına vermiş olduğum sözlü so
ru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
29.11.1989 

öner Miski 
Hatay 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

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

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki, Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Millî Savunma Ba
kanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği (bu oturumda bir sorusu 
görüşüldüğü için) ertelenmiştir. 
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17. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, din görevlilerinin eğitim progmrnlartnvn geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Devlet Bakanından soru
su vardır. 

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

18. — Artvin Milletvekili Ayhan Artfağaoğlu 'nun, Artvin İl merkezindeki öğretmen okulu kampu- * 
su ile Şavşat ilçesindeki temel eğitim okulu btnasmtn Jandarma komutanltklartnca kuUantldtğt iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/95) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

19. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi bölgesi inşaatına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün cevabı (6/67) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Sakarya, Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. . 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Sakarya organize sanayi bölgesi inşaatına ne zaman başlanacak ve ne zaman bitecektir? 

BAŞKAN — önergeyi cevaplandırmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yü
rür; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Sakarya Milletvekili arkadaşımız Sayın Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sa
nayi Bölgesi inşaatıyla ilgili olarak Bakanlığımıza yönelttikleri soru önergesine cevap vermek 
üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, her ilde bir organize sanayi bölgesi yapılması, hükümetlerimi
zin prensibinde vardır ve bu konuda ilgili kararname çıkarılmıştır. Sakarya da bu meyanda ya
tırım programına alınmış organize sanayi bölgelerindendir ve 1989 yılı yatırım programında 
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100 milyon lira da ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yapılan fizibilite etütlerine rağmen, henüz 
temeli atılamamıştır. Sayın Milletvekili bu soruyu sormakta haklıdırlar; "ne zaman yapılacak
tır?" diyorlar. 

Malumunuz, Sakarya Ovasında Hazine arazisi bulunmamaktadır ve dolayısıyla, organize 
sanayi bölgesi için tespit edilen arazilerin, tarım arazisi olması nedeniyle, Ziraat Odaları Birli
ğinin çok şiddetli itirazları olmuştur; birinci derecede tarım arazisi olan bölgede yapmak mümkün 
hale gelmemiştir. Bunun üzerine yeniden etütler yapılmış; Sakarya - Kandıra karayolunun 6 
ncı kilometresinde bulunan Cevdetbey Çiftliği ile Karakamış ve Karaboğaz köyleri sınırları içe
risinde inşasına karar verilen Sakarya organize sanayi bölgesinin yer seçimi konusu kararlaştı
rılmıştır. Ancak, arazi fevkalade kıymetli olduğu için, kamulaştırma işlemleri üzerinde dava
lar açılmaya devam etmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız, arazi kamulaştırma safhasındadır. 

Sakarya Milletvekili Sayın Arkadaşım, heyecanla ilinde bir organize sanayi bölgesi kurul
masını arzu etmektedir; her milletvekili arkadaşım da bu arzuyu duymaktadır. Biz, kendileri
ne, bu soruyu sordukları için teşekkür ediyoruz. Kendileri cevap alma fırsatını buldular. Hü
kümetimiz her türlü hazırlığını yapmıştır, sadece tezyidi bedel ve kamulaştırma meselelerin
den dolayı, hukukî meselelerden dolayı, bu husus biraz yavaş gitmektedir. Bu konuda, sayın 
milletvekili arkadaşlarımız, bize ve orada kamulaştırmayla görevli olan organize sanayi bölge
si ve il sanayi müdürlüğü yetkililerine yardımcı olurlarsa, kendilerine şimdiden teşekkür ederim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Neidim; buyurun efendim. 

AHMET NEÎDlM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sakarya Organize Sa
nayi Bölgesi ile ilgili soru önergeme Mecliste cevap veren çok değerli Sanayi ve Ticaret Bakanı
na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sakarya Şehri, İstanbul'la Ankara Asfaltı arasında, sanayi hinterlandına, çok geniş kap
samlı iş yapmaya elverişli bir şehir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanım çok güzel söyledi; tktidar Partisi, bir kararnameyle her ilde 
bir organize sanayi bölgesi yapmayı kararlaştırmış. Biz bunu takdir ederiz, yapılmasını da zevkle 
izleriz. Zaten, ben bu sorumu sorarken, gayem, Sanayi ve Ticaret Bakanımızın, biraz Sakar
ya'ya ilgisini çekmekti. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının, Sakarya Sanayi Bölgesi konusunda söyledikleri tama
men doğrudur. Kandıra ve Karakamış yöresinde ayrılan yerin istimlak çalışmaları yüzünden, 
iş, bir çıkmaza girmiştir. 

Ben, Meclise ilk geldiğimiz zaman, Sakarya'nın ana meselesiyle ilgili olarak bu soru öner
gesini vermiştim. Bu istimlak meseleleri iki yıldan beri sonuçlanmıyor; mirasçılar bulunamı
yor, Ziraat Odası "tarım alanı" diyor, tktidar Partisi yetkilileri "buraya bu iş olmaz" diyor 
ve bir türlü bu işin içinden, biz, Sakaryalılar olarak çıkamıyoruz. Ticaret Odamız şikâyet edi
yor; Sakaryalı müteşebbüslerimiz İstanbul'a, Bursa'ya gidip sanayi tesisleri kuruyorlar. Sakar-
yamız her geçen gün fakirleşiyor. Çok ciddî, çok inançlı bir müteşebbis heyet var, çok canlı 
bir Ticaret ve Sanayi Odamız var; ama, gene netice alamıyoruz. 

— 228 — 



T.B.M.M. B : 39 29 . 11 . 1989 O : 1 

Şimdi, en son, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle de görüştüm, burada Sayın Bakana 
da arz edeceğim; bizim, Hendek yolu üzerinde, hatta Adapazarı'da bir Dörtyol Sanayiimiz var, 
onun yanında, Başak Traktör Fabrikasının arkasında -Hazineye ait olup olmadığını bilmiyorum-
sanayi bölgesi olabilecek mükemmel bir yerimiz var. Aynca, Hendek'te tarım arazisi olmayan 
yerimiz var; Pamukova'ya doğru giderken, münbit arazi olmayan bazı yamaçlarda da bu orga
nize sanayi bölgemiz kurulabilir. 

Ben arzu ederim ki, bugün, Sakarya milletvekili olan diğer arkadaşlarımda burada olsun
lar. Çünkü, onların da düşünceleri bu, onların da sancıları var; Sakarya'da basın bu meselenin 
üstüne çok duyarlı bir şekilde gidiyor; ama ben, bugün Mecliste organize sanayi bölgesi konu
su konuşuluyor, Sakarya milletvekillerinden bir tane arkadaşımı burada göremiyorum. (ANAP 
sıralarından "İsmail Dayı var" sesleri). 

tsmail Dayı Balıkesir'e karışır. 

ABDULKADÎR ALBAYRAK (İstanbul) — Sayın Bakan cevap veriyor ya. 

AHMET NEİDÎM (Devamla) — Acele etme Sayın Albayrak; gelirsin buraya, bana cevap 
verirsin dayanamıyorsan. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 

Sayın Neidim, yoklama görevi Başkanlığındır. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — Tabiî, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — Onun için, ben arzu ederdim ki, arkadaşlarım bu mese
leleri Sayın Bakanımıza anlatsınlar; nasıl, Kandıra, Karakamış olayını anlattılarsa, onu da an
latsınlar ve bir an önce, Sakarya, organize sanayi bölgesine kavuşsun. 

Yine de, bize gösterdiği ilgi için, Sayın Bakanıma, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekili arkadaşlarım bugün bizim Bakanlıkta bu konuyla ilgili çalışma yaptılar efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Genel Kurula, arkadaşlarımızın çalışmaları hakkında bil
gi sundunuz. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Zonguldak, Milletvekili Güneş Mütfüoğlu'nun, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Mütfüoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağduriyetleri
ne ve alınması gerddi tedbiHere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/69) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu'nun, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere kereste verilmediği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakam Lutfullah Kayalar'm cevabı (6/70) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu'nun, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Makamına 

1987 yılı ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında, köylülerin ihtiyaç kerestelerinin temini 
için tüm muhtarlıklarca istek formları dağıtılmıştır. Bu formlar, ilgililerce doldurulmuş ve muh-
tarlarca ilgili makamlara verilmiştir. Ancak, yapılan tespitlere rağmen, köylülere ihtiyaç keres
tesi verilmemiştir. 

Bu nedenlerle, aşağıda arz edilen soruların Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüs
nü Doğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
14.3,1988 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

1. İhtiyaç kerestesi tespiti çalışmaları neden 1987 yılının ağustos, eylül, ekim ve kasım 
aylarına mahsus kalmıştır? 

2. Bu dönemde kimlere, ne kadar ihtiyaç kerestesi tahsis edilmiştir? 
3. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine neden keresteleri verilmemiştir? 
4. İhtiyaç kerestelerinin tespiti ve dağılımı hususunda ne gibi kıstaslar uygulanmakta, 

bu kıstasların değiştirilmesi düşünülmekte midir? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lut

fullah Kayalar; buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoglu'nun soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

önergenin birinci maddesi, zatî ve müşterek ihtiyaç kerestelerinin tespit çalışmasıyla ilgili 
bulunmaktadır. 
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Zatî ve müşterek ihtiyaç tespitleriyle ilgili hazırlıklar, her yıl olduğu gibi, 1987 yılında da, 
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasında, mayıs ayında tamamlanmıştır. Ancak, 6831 
sayılı Orman Kanununda, orman köylüleri lehinde değişiklikler getiren 3373 sayılı Kanunun 
22.5.1987 tarihinde, yine buna bağlı olarak hazırlanan Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü 
maddelerinin uygulaması hakkındaki-yönetmeliğin 14.7.1987 tarihinde yürürlüğe girmesi se
bebiyle, orman köylülerinin, mevzuatın getirdiği bu yeniliklerden faydalanmasını sağlamak ga
yesiyle, tespit işlemleri ağustos ayı sonuna kadar kaydırılmıştır, fakat mıntıkadaki yerleşim yer
lerinin de çok ve dağınık olması nedeniyle, tespit işlemleri ancak, ekim ayı sonunda tamamla
nabilmiştir. 

Netice olarak, toparlamak gerekirse, 1987 yılının mayıs ayında başlayıp, temmuz ayında 
devam eden mevzuat değişikliklerinden o civardaki orman köylülerimizin faydalanması için, 
bu çalışmalar ve tespitler yıl sonuna doğru bir sarkma göstermiştir. 

İkinci bölümde yer alan, "bu dönemde kimlere, ne kadar ihtiyaç kerestesi tahsis edilmiş
tir?" şeklindeki soruya ise, şu şekilde cevap arz etmek istiyorum. 1987 yılı içerisinde Zongul
dak Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki, Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına 
giren 646 adet köy ve kasabada ikâmet eden orman köylüsüne 35 831 metreküp tomruk veril
miştir. Bu 35 831 metreküp tomruğun veya kerestenin verilmesi, aynı zamanda soru önergesi
nin üçüncü sırasında ortaya konulan soruya da cevap teşkil etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, soru önergesinin dördüncü sırasında, "ihtiyaç kerestesinin tespiti 
ve dağılımı hususunda ne gibi kıstaslar uygulanmakta, bu kıstasların değiştirilmesi düşünül
mekte midir?" diye sorulmaktadır. Zatî ve müşterek ihtiyaçların tespiti ve dağıtımında, elbette 
ki bazı ölçüler, kıstaslar kullanılmaktadır. Zatî ve müşterek ihtiyaçların tespiti ve dağılımında, 
"Köy nüfusuna kayıtlı ve devamlı köyde oturanlardan; 

1. Hane reislerine, 
2. Birkaç ailenin birlikte oturması halinde, yalnız hane sahibine, 
3. 18 yaşını bitirmemiş; ancak, evlenmiş ve ailesinin yanından ayrılarak yeni ev yapacak 

olanlara, 
4. Ana ve babaları ölmüş ve reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, 

bu çocukları temsil eden vasilere" gibi kıstaslar uygulanmaktadır. Şu anda, bu kıstasların de
ğiştirilmesi de düşünülmemektedir. 

Yüce Heyete saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Müftüoğlu; buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Bakanın teknik anlamda verdikleri bilgilere teşekkür ediyorum. Ancak, nedense bu 

tip uygulamalar ya bir seçim dönemini veya bir referandum dönemini beklemektedir. Sayın 
Bakan, normal uygulamaya göre, bu tip tespitlerin mayıs ayında sona erdirildiğini şimdi beyan 
ettiler. Ancak, 14.7.1987 -olacak herhalde- tarihinde çıkarılan bir yönetmelikle yeni esaslar ge
tirildiğini ve bu nedenle, bu tespitlerin 1987 yılının ekim ayının sonuna kadar uzadığını belirt
mektedirler. Hepiniz hatırlayacaksınız, 1987 yılının 6 Eylülünde büyük bir referandum yaptık; 

t peşinden, 29 Kasımda büyük bir genel seçim geçirdik. 
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Bizim bu önergeyi vermemizdeki esas maksat, ülkemizde maalesef hür, demokratik, eşit 
seçimlerin yapılamayışını vurgulamak idi. Devlet imkânlarının bu seçimlere alet edildiğini, se
çim bölgelerimizde bizzat yaşadığımız için bu önergeyi vermiştik. Gerçekten, o tarihlerde köy
lerde yaptığımız gezintilerde, yığınıyla ihtiyaç kerestesi beyannamelerini muhtarlıklarda bizzat 
gördük. Bu beyannameler, her seçim, her referandum öncesi muhtarlar eliyle köylüye dağıtıl
makta, doldurtulmakta; ancak, hiçbir muamele yapılmadan, seçim sonrasında unutulmaktadır. 

Bu nedenle, benim temennim, inşallah, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 
bu tip seçimlerin olmaması, devlet imkânlarının seçimlerde kullanılmasına tevessül edilmeme
si yönünde olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

23. — Halay Milletvekili Öner Miski'nm, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç belediyenin 
mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin sorusu ve Içifieri Bakam Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (6/96) 

BAŞKAN — 23 üncü sunda, Hatay Milletvekili öner Miski'nin, içişlere Bakanından so
rusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Miski?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

öner Miski 
Hatay 

1. Yerel seçimlerin yapıldığı 25 Mart 1984 tarihinden bu yana, kaç belediye mülkiye mü
fettişlerince denetlendi? 

2. Mülkiye müfettişlerinin denetimi sonucu kaç belediye başkanı hakkında hangi gerek
çeyle soruşturma açıldı? Bunlardan kaçı sonuçlandı? Soruşturma açılan belediye başkanları
nın mensup oldukları siyasî partilere göre dağılımı nedir? 

3. Kaç belediye başkanı hangi gerekçeyle görevinden alındı? Görevinden alınan belediye 
başkanlarının adları ve mensup oldukları siyasî partiler hangileridir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; bu
yurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin, Başkanlığınız aracılığıyla Bakanlığıma inti
kal ettirdiği soruları cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Birinci sorusu, 25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar teftiş edilen il ve ilçeler hakkında. 
Mülkiye Müfettişleri ve mahallî idareler kontrolörleri tarafından, 57 ilin tamamı 1 kez, 

56'sı 2 nci kez ve yeni kurulan 4 il de, daha önce ilçe iken 2 kez teftiş edilmiştir. 
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ilçelere gelince : 585'i 1 kez, 561'i 2 kez ve kasaba belediyelerimizin 1 048'i 1 kez, 876'sı 
da 2 kez denetlenmiştir. Halen 11 il, 61 ilçe ve 196 kasabanın teftişi devam etmektedir. 

ikinci sorusu, bu teftişler sonucu kaç belediye başkam hakkında soruşturma yapıldığı ko
nusunda. 

Mülkiye müfettişleri ve mahallî idareler kontrolörlerinin teftişi sonucunda, 164 belediye 
başkam hakkında inceleme, soruşturma yapılmış olup, halen devam etmekte olan 51 inceleme, 
soruşturma dışında, 113 belediye başkam ile ilgili inceleme, soruşturma sonuçlandırılmıştır. 
Haklarında inceleme, soruşturma yapılan belediye başkanlarından 18'i 1984 yılı öncesi man-
sub veya eski belediye başkanıdır. Bu, haklarında soruşturma yapılan belediye başkanlarının 
siyasî partilere göre dağılımı da şöyledir : 81 ANAP, 37 SHP, 21 DYP, 3 DSP, 2 Refah Partisi, 
1 Milliyetçi Demokrasi Partisi ve 1 Bağımsız belediye başkanı hakkında inceleme, soruşturma 
yapılmıştır. 

Üçüncü sorunun cevabı: Bakanlık makamınca görevden uzaklaştırılan belediye başkam 
sayısı 18'dir. Bu belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılma gerekçeleri, mevzuata aykırı 
eylem ve işlemleri sebebiyle haklarında soruşturma açılması veya adlî mahkemelerde hakların
da dava açılmış olmasıdır. 

Görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarından ANAP'a mensup olanlar -ismen sor
muşsunuz, bildiriyorum- Konya Beyşehir Belediye Başkam Tuğrul Kutbay, istanbul Eminönü 
Belediye Başkam Tahir Aktaş, izmir Konak Belediye Başkam Süha Baykal, Anlcara Gölbaşı 
Belediye Başkam Mümtaz Santaş Ankara Mamak Belediye Başkam Mehmet Akgün, izmir 
Menderes Gümüldür Belediye Başkam E. Naci Çetin, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı 
Mustafa Vuran, Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fuat Mert ve istanbul Sarıyer Belediye Baş
kanı Ali Sandıkçı'dır. 

Görevden uzaklaştırılan SHP mensubu belediye başkanları: Aydın Kuşadası Davutlar Be
lediye Başkanı Cemalettin özbiçer, Muğla Marmaris Belediye Başkanı Muharrem Elgin, Ma
latya Yeşilyurt Gündüzbey Belediye Başkanı Şevki Hanlı, Tunceli Belediye Başkam Hasan Kork
maz ve Balıkesir Küçükköy Belediye Başkam Bayram ErtuğruPdur. 

Görevden uzaklaştırılan DYP mensubu belediye başkanları, Ankara Kırıkkale Belediye Baş
kam Ağabey Pehlivanlı, İsparta Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Mehmet özdemir, İsparta \alvaç 
Çetince Belediye Başkanı Isa tnci'dir. 

Ayrıca, bağımsız, Erzincan iliç Belediye Başkanı Zikri Akın da görevden uzaklaştırılan 
belediye başkanları arasında bulunmaktadır. 

Saygıyla arz ederim. (Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Miski, buyurun. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, Bakanın yanıtları için önce kendilerine teşekkür 
ederim. 

Ben bu yazılı soru önergemi seçimlerden bir hayli önce vermiştim; geç de olsa bugün ceva
bını aldım. 

Bunu sormamdaki amaç, o gün için, belediyelere teftiş yoluyla yapılan baskıların, kamu
oyuna açık açık yansıtılması idi. Bunların cevabı verildiğine göre, söyleyeceğim bazı şeyler var : 
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Şu anda, Sayın Bakandan özellikle rica ediyorum; tüm belediyelere objektif kriterler içe
risinde, hakkaniyete uygun bir biçimde, ekonomik desteğin verilebileceğini ve idarî baskının 
da buna uygun bir biçimde uygulanabileceğim yaygın bir biçimde göstersinler, eylemlerim bunlara 
göre devam ettirsinler. Lütfen, belediyeler üzerinde yanlı bir uygulama yapmasınlar. Çünkü, 
belediyeler, halkın birinci derecede etkilendiği yerel yönetimlerdir. Bu yapılacak baskılar, doğ
rudan doğruya halka yapılmış baskılara dönüşmektedir. 

Bunu söyler, açıklamaları için teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Soru cevaplandırılmıştır.' 

24. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/73) 

BAŞKAN —- 24 üncü sıradaki, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in sorusu, içtüzüğü
müzün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

25. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze-Kocaeli arasındaki otoyolun trafiğe açtlma-
sından sonra yapttrtlan tamirata ilişkin sorusu ve Baymdırltk ve iskân Bakam Cengiz AÜtnkaya'ntn 
cevabı (6/76) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Alaettin Kurt?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Safa Giray tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. Gebze - Kocaeli arasındaki otoyol trafiğe ne zaman açıldı? 
2. Bu otoyol da trafiğe açıldıktan sonra, kaç köprünün, ne kadar metre uzunluğunda 

tahliyesi söküldü, kırıldı ve yeniden inşa edildi? 
3. Bu tahliyelerin yeniden inşasının sebebi neydi ve çalışmalar ne zaman tamamlandı? 
4. Bu işler eski müteahhite mi ihale edildi? Tamirat denen bu iş için ödenen para miktarı 

ne kadardır? 
5. Tamiratın devam ettiği 1986 ve 1987 yıllarında, bu otoyolda ne kadar trafik kazası 

meydana geldi? Bu kazalarda, otoyolun, inşaat nedeniyle, servis yolu gibi tek şerit kullanılma
sının etkisi oldu mu? 

6. Adı geçen tamirat giderleri nereden karşılandı? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz 
Altınkaya; buyurun efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Kurt'un sorularına teker teker, teknik açıklamalarda bulunmak 
istiyorum. 

Birinci sorunun cevabı: uzunluğu 40 kilometre olan Gebze - tzmit arasındaki otoyolun, 
İzmit'ten itibaren 18 kilometresi, yani (tzmit - Kirazlıyalı arası) 8 Nisan 1984 tarihinde, Kiraz-
lıyalı - Gebze kesimi ise -ki, 22 kilometrelik kısmıdır-1 Ocak 1985 tarihinde trafiğe açılmıştır. 

"Soru 2. Bu otoyolda trafiğe açıldıktan sonra, kaç köprünün ne kadar metre uzunlu
ğunda tahliyesi söküldü kırıldı ve yeniden inşa edildi?" 

Bu otoyol trafiğe açıldıktan sonra, 5 Eylül 1986 tarihinde toplam 14 adet gidiş - gelişi ayrı 
olan 2 658 metre uzunluğunda viyadük gruplarının tahliyelerinin takviye edilmesi için toplam 
47 846 metrekare -ölçüyü metretül olarak veremiyoruz; zaten o şekilde cevap vermemiz de tek
niği uygun değildir- viyadük tahliyesi sökülerek yeniden inşa edilmiştir. 

"Soru 3. Bu tahliyelerin yeniden inşasının sebebi neydi ve çalışmalar ne zaman tamam
landı?" 

1985 Ekim başlarından itibaren, viyadük tahliyelerinde deformasyonlar görülmüş ve ya
pılan inceleme sonucunda, 2 tabakadan oluşan 13 santimetrelik tabiiye -ki, 5 santimetresi pre
fabrik betonarme plaka, 8 santimetresi yerinde dökme betonarme tabakadan oluşmaktadır-
şartnamelere göre, İtalyan şartnamesine göre ve 14 Şubat 1962 tarih ve 384 numaralı Norm 
Rölativ Standardına uygun olarak yapılmasına rağmen, ağır trafik oranı ve tekrarının bekleni
lenden çok olması sebebiyle, çalışmanın yeterli olmadığı görülmüştür. 

Bu deformasyonların gelecekte daha büyük sorunlar çıkarmasını önlemek maksadıyla, 
tahliyelere ilişkin sorunun çözümü amacıyla, son yıllardaki belli başlı birçok şartname de göz 
önüne alınarak, sistem, 20 santimetre kalınlıkta, monolitik ve yerinde dökme betonarme ola
rak yeniden projelendirilmiştir. Viyadük tahliyelerinin takviye edilmesi çalışmaları ise, 31.12.1987 
tarihinde sonuçlandırılmış olup viyadük asfalt çalışmaları da, Ocak-1988 sonuna tamamlana
rak, viyadükler tamamen trafiğe açılmıştır. 

' 'Soru 4. Bu işler eski müteahhite mi ihale edildi? Tamirat denen bu iş için ödenen para 
miktarı ne kadardır?" 

Gebze-lzmit Otoyolu viyadükleri tahliyelerinin takviye edilmesi işi, 6.6.1986 tarihinde ya
pılan ihale sonucunda 600 924 822 Türk Lirası ihale bedeli üzerinden, en uygun teklifi veren 
ve işin ilk müteahhiti olan ENKA İnşaat Sanayi Anonim Şirketine ihale edilmiştir. 

"Soru 5. Tamiratın devam ettiği 1986 ve 1987 yıllarında, bu otoyolda ne kadar trafik 
kazası meydana geldi? Bu kazalarda, otoyolun, inşaat nedeniyle, servis yolu gibi tek şerit kul
lanılmasının etkisi oldu mu? 

Gebze-İzmit Otoyolunda 1986 yılında 130,1987 yılında ise 152 trafik kazası meydana gel
miş; ancak, viyadük tahliyelerinin takviye işlemlerinin devam ettiği kesimlerde, uluslararası trafik 
standartlarına uygun olarak gerekli işaretleme yapılmış olup, güvenli trafik akışını sağlayacak 
her türlü tedbir de alınmış olduğundan, trafik kazalarında tabiiye onarımlarının menfi bir et
kisi olmamıştır. 

"Soru 6. Adı geçen tamirat giderleri nereden karşılandı?" 
Bu soruya da cevabımız şu : Tabiiye takviyesinin giderleri, otoyol gelirlerinden karşılan

mıştır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Alaettin Kurt. 
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ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aylar önce verilmiş 
olan sözlü soru önergemin cevaplandırılmasına bugün sıra geldi ve cevaplandırıldı. Bu neden
le, sorumu cevaplandıran Sayın Bakana öncelikle teşekkür ediyorum. 

Sorunun mahiyetini ve verilen cevabı dikkatle dinleyen arkadaşlarım, bu sorunun ne ka
dar ehemmiyetli olduğunu görmüşlerdir. Gerçekten söylemek istemezdim; ama, yeri gelmişken 
bunu ifade etmemi de mazur görünüz. Daha evvelce, Gebze - tzmit Otoyolu siyasî malzeme 
olarak kullanılmış, siyasî iktidar, bunu iş bitiriciliğin bir örneği olarak göstermişti. Fakat, bu 
iş bitiricilik örneğinde, yeni yapılmış olan köprülerin, viyadüklerin ve tahliyelerinin sökülmesi, 
yeniden yaptırılması ve bunun için de devletin parasının -burada ifade edildiği kadar- harcan
mış olmasını üzüntü ile karşılıyorum. 

Bu soru, Sayın Bakanın, bakanlığa getirilişinden çok evvel verilmiş bir sorudur. Araştır
ma önergelerimiz, yazılı soru önergelerimiz, bu Bakanlıkla ilgili olarak hayli fazla olduğundan 
-üzülerek ifade etmek zorundayım ki- komşum olan Sayın Bakanla hep karşı karşıya gelmemi
ze vesile oluyor; beni mazur görsünler. 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğıdlan 'nm, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacakla
rına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ateşoğulları?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, soruma Plan ve Bütçe Komisyo

nunda Sayın Bakandan cevap aldığımdan ve Komisyon tutanaklarına geçtiğinden, yinelenme
sine gerek yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz Sayın Ateşoğulları? 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru geri verilmiştir. 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan işçilere verilmesi ka
rarlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazt kurumlarca ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

28. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Ydmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu gö
revlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
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BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Gaziantep Milletvekili Mustafa-Yümaz'ın sorusunun 22.2.1989 
tarihli 62 nci Birleşimde, "bir defaya mahsus olmak üzere ertelendiği" ifade edilmişti; ancak, 
soru sahibinin bu tarihte raporlu olduğu, bilahare Başkanlığımıza intikal ettiğinden, soru sa
dece, "ertelenmiş" bulunmaktadır. 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yılmaz?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
29. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle fişlenen vatandaş

lara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (6/103) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Atalay?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen soruların, Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, çeşitli gerekçelerle devletin ilgili bi
rimlerince, fişlenen veya haklarında özel dosya bulundurulan yurttaş sayısı toplam olarak, Şu
bat 1988 sonu itibariyle kaçtır? 

2. Eylül 1980 ile Şubat 1988 tarihleri arasında; işe girmek, bir üst dereceye terfi etmek, 
üniversiteye kayıt yaptırmak, yurt dışına çıkmak, özel iş yaşamı ile ilgili güvenlik belgesi al
mak ve daha birçok istemler sonunda, güvenlik soruşturması sonucu sakıncalı görülen ve bu 
nedenle mağdur olan yurttaş sayısı ne kadardır? 

3. Geçmişte yapılan güvenlik soruşturmaları sonuçlarının iptal edildiği ve bundan böyle 
sadece üst düzey yöneticileri ile gizlilik dereceli görevlere atanacaklar hakkında güvenlik so
ruşturmasının yapılacağına dair 21 Mart 1988 tarihli açıklamanız doğrultusunda; 

a) Hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde, anılan güvenlik soruşturmaları sonucu 
mağdur olan vatandaşların geçmişe dönük hakları nasıl çözülecektir? 

b) tşe giriş sınavını kazanan ve bu konuda kendilerine resmî tebligat çıkarılan bin
lerce yurttaşın, yine sözkonusu güvenlik soruşturmaları sonucu, işlerine başlayamadıktan bili
nen bir gerçek olduğuna göre, bu açıklamanızdan sonra, geçmişte sınav kazanan bu yurttaşla
rın ilgili kurumlara başvurmaları, işe başlamaları için yeterli olacak mıdır? 

4. 23 Mart 1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan bir haber yazısına göre, üst dü
zey bir Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilisi, normal görevler için arşiv taramasının yapılacağı
nı ifade etmiştir. Bu durumda, fişlerin iptal edileceği doğrultusundaki açıklamalardan sonra, 
belirtilen arşiv araştırmaları neye dayanılarak yapılacaktır. Arşiv araştırmaları devam edecekse, 
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bu uygulama bir anlamda fişlemenin devam edeceği anlamına gelmemekte midir? Mahkeme
lerin akladığı kişilerin, yeniden arşiv araştırması gibi hukuk dışı bir uygulama sonucu mağdur 
edilmelerinin ortadan kaldırılması konusunda nasıl bir çözüm bulacaksınız? 

5. Bu konuda, uygulamalardaki belirsizliği ve keyfiliği ortadan kaldırmak için, 23 Mart 
1988 tarihli açıklamalarınız doğrultusunda bir kararname çıkarmayı düşünüyor musunuz? Şa
yet bundan sonra da güvenlik soruşturmaları ile fişlemelere devam edilecekse, konuya ilişkin 
bir yasa tasarısı hazırlatmayı ve bunu TBMM'den geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Sayın Bakana söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÎÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başkanlığınız aracılığıyla Sayın Baş
bakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplanması tensip edilen so
ruları cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 

Arkadaşımızın 1 inci sorusunun cevabı: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, 
çeşitli gerekçeler ile devletin ilgili birimlerince fişlenen veya haklarında özel dosya bulunduru
lan vatandaşlarımız ile ilgili işlemler, 17.3.1988 tarihinde takipten kaldırılmıştır. 

2 nci sorusuna cevap : Bakanlar Kurulunun 4.3.1986 tarih ve 86/10438 sayılı Kararı ile 
yürürlükte bulunan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği hükümlerine göre, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli olan veya yeniden görev alacak olan personelin güvenlik soruşturması, 
bu kamu kurum ve kuruluşlarınca Bakanlığımızdan talep edilmekte ve sonuçları da talep eden 
makama bildirilmekte^, 

Bakanlığımızca, güvenlik soruşturması talep edilen şahıslar hakkında herhangi bir görüş 
beyan edilmemekte, sadece, şahsın durumu, talep eden makama bildirilmektedir. Şahsın göre
ve başlaması veya görevli olanların görevine devam edip etmemesi, işveren durumunda olan 
kamu kurum ve kuruluşu ilgililerinin takdir, yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Bu nedenle, 12 Eylül 1980 ilâ Şubat -1988 tarihleri arasında işe girmek, bir üst dereceye 
terfi etmek, üniversiteye kayıt yaptırmak, yurt dışına çıkmak ve özel iş yaşamıyla ilgili güven
lik belgesi almak için, hakkında güvenlik soruşturması yapılanların ve sonucu sakıncalı görü
lerek mağdur olan vatandaşlarımızın sayısının tespiti mümkün olamamaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükümet olarak, nasıl bilmiyorsunuz? Siz Başbakan adına 
cevap veriyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — 3 üncü sorunun cevabı : 21 
Mart 1988 tarihinde Sayın Başbakan tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, iyileştir
me çalışmalarına gidilmiştir. 

4 üncü sorunun cevabı: Güvenlik soruşturması sırasında yapılan arşiv araştırması, kişi 
hakkındaki arşiv bilgilerinin, güvenlik soruşturması talep eden makama aktarılması niteli
ğindedir. 

5 inci sorunun cevabı: Yine, 21 Mart 1988 tarihinde Sayın Başbakanın açıklamaları doğ
rultusunda yapılan çalışmalar sonuçlanmış olup, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ko
nusunda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Atalay; buyurun efendim. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bu sorunun 
muhatabının Başbakan olmasının bir nedeni vardı; o da, sadece konunun ciddiyeti değil, Hü
kümet politikasıyla ilgili olduğu gerçeğinden dolayıydı. 

Sayın İçişleri Bakanının, iyi niyetle, biraz önce bu kürsüden vermiş olduğu cevaplar için 
teşekkür ediyorum. Ancak, soru önergesi incelendiği takdirde görülecektir ki, bu cevaplar, so
ru önergesine gerçek ve esas anlamda yanıt teşkil etmemektedir. Bu anlamda, bu soru biçimsel 
olarak gündemden düşecektir; ama, yine, sorun olarak karşımızda bulunacaktır. 

Soru önergesinin 1 inci maddesinde, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet arşivle
rindeki bilgiler ve özel dosyayla sakıncalı bulunan yurttaş sayısı sorulmaktadır. Bu konuda her
hangi bir yanıt alınamamıştır. 

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili olarak, Eylül - 1980 ilâ Şubat - 1988 tarihleri arasında, 
gerek sıkıyönetim uygulamaları, gerekse diğer tasaruflardan dolayı ne kadar yurttaşın mağdur 
edildiğiyle ilgili soruya Sayın Bakanın vermiş olduğu cevap şu şekildedir : "17.3.1988 tarihli 
ve Başbakanın deklare ettiği, kamuoyuna açıkladığı son uygulamayla, Bakanlık, yorum yap
madan, şahısların durumlarını, ilgili kuruluşlara bildirmektedir" denmektedir. Bunun ne an
lama geldiğini ben çıkaramadım. "Şahısların durumu" demek son tahlilde, onların siyasal yak
laşımları, siyasal yapılarıyla ilgili bir nokta olsa gerek. 

Aslında, hadise çok daha vahim noktalara gitmiştir. Daha önce, en azından güvenlik so
ruşturması çerçevesinde, -ki, demokratik bir kafanın algılayamayacağı, çağdaş hukuk devle
tinde olmaması gereken bir uygulamada— son zamanlarda sorumluluk hükümetteydi. Yani, 
bir vatandaşın sakıncalı olup olmamasına İçişleri Bakanlığı veya Başbakanlık karar veriyordu. 
Şimdi daha da olumsuz bir noktaya gidilmiştir; işveren statüsündeki kamu kurum ve kuruluş
larının yetkililerine bu inisiyatif verilmektedir. Bu, alabildiğine bir keyfîlik demektir. Nitekim, 
Sayın İçişleri Bakanımız bilirler; birçok milletvekiline başvuran ve sınavları kazandığı halde, 
hiçbir gerekçe olmadan, aylarca, günlerce devlet dairelerinin kapılarında oradan oraya gide
rek, bir yetkiliden tatminkâr sonuç alamamanın, işe girememenin acısı içerisinde olan onbin
lerce insanımız vardır. 

Bir mahkeme karan olmadığı halde salt siyasal düşüncelerinden dolayı insanların mağdur 
edilmesi ve Anayasada adı geçen birçok temel haklarını bu şekilde kullanamaması çağdaş hu
kuk devleti kurallarıyla bağdaşmamaktadır. 

Nitekim, soru önergemde de bahsedildiği üzere, Sayın Başbakan'ın "fişleme bitmiştir" 
demesinden sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, "her ne kadar fişleme yoksa da, ar
şiv düzenlemesi yapılacaktır" şeklinde bir açıklama yapmışlardır. Mahkemelerce beraat ettiri
len -elbette siyasî birtakım düşünceleri olabilir- binlerce, onbinlerce vatandaşımız, bu aşamada 
devletin açtığı sınavları kazandıkları halde hâlâ işe girememekte ve bundan dolayı da mağdur 
edilmektedirler. 

Dolayısıyla, o zamanki Sayın Başbakan, şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın ûzal, 17.3.1988 
tarihinde kamuoyuna yapmış olduğu açıklamanın gereğini, şimdi bulunduğu sorumlu maka
mın gereği olarak yapmalıdır diye düşünüyoruz ve Hükümet, özellikle Türkiye'de kamu vicda
nını ciddî şekilde rahatsız eden, vatandaşlar arasında siyasal düşüncelerinden dolayı ayırım ge
tiren bu uygulamaya son vermelidir diye bir temennide bulunarak, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
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30. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, 1983 yılında kapatılan Kütahya Sümerbank 
Keramık Fabrikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Güneş Taner'in cevabı (6/80) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1983 yılında kapatılarak, üretimi durdurulmuş ve çürümeye terk edilmiş bulunan Kütahya 
Sümerbank Keramik Fabrikasının bugünkü durumu ve geleceği konusunda aşağıdaki soruları
mın, Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından sözlü olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

. 1. 1926 yılında kurularak işletmeye açılan ve aralıksız olarak üretimine devam eden, Sü
merbank Keramik Fabrikası 1983 yılında kapatılmış olup, 5 yıldır herhangi bir faaliyeti olma
yan bu fabrikanın geleceği için ne düşünülmektedir? 

2. Fabrika ve sosyal tesisleriyle birlikte 58 bin metrekare saha üzerinde bulunan ve şu 
anda makineleri ile diğer araç ve gereçlerinin çürümeye, binalarının yıkılmaya terk edildiği bu 
millî servetin durumu ne olacaktır? 

3. Sözkonusu keramik fabrikasını tekrar işletmeye açmayı veya özel sektöre satışını ya
hut da kiraya verilmesini düşünüyor musunuz? 

4. Bakanlığınız bünyesinde, bahsi geçen tesislerin mahallinde tetkikinin yapılarak, ken
di kaderine terk edilmiş olan fabrikada bazı tadilatların yapılması sonucu, tekrar keramik veya 
bünyeye uygun başka bir iş kolu üzerinde faaliyete geçirilerek, ülkemizin içinde bulunduğu iş
sizlik sorununa çözüm ve üretimi ile de ekonomimize katkıda bulunmasını istemez misiniz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner; buyurun. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, halen kapalı bulunan Kütahya Keramik Fabrikasıy
la ilgili sorularına cevap olmak üzere görüşlerimizi arz ediyorum. 

. Sümerbank Yönetim Kurulunun 1.9.1982 tarih 41-1555 sayılı kararı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının ve Eskişehir, Afyon ve Kütahya tileri Sıkıyönetim Komu
tanlığının uygun görüşleri doğrultusunda, 31.12.1982 tarihi itibariyle fabrikanın arizisinin ta
mamen iskân sahası içinde bulunması, mevcut yerin yeni bir tesis için elverişli olmaması, ham
maddenin ekonomik uzaklıktaki sahalarda bulunması, 1954 yılında yenilenen makinelerin ar
tık ekonomik ömürlerinin tamamlanmış olması ve nihayet, fabrikanın 1977 ilâ 1982 seneleri 
arasında sürekli zarar etmesi nedeniyle fabrika faaliyeti durdurulmuştur, Bilahara, Bozüyük 
Seramik Müessesesi, Kütahya Keramik Fabrikasını, 100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin geçici 6 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Türk Anonim Şirketine 
devretmiştir. 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. rantabl bir işletme hüviyetini kaybetmiş bulunan 
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fabrikanın satışa çıkarılmasını uygun görerek, konuyu bir çözüme başlayabilmesi için, duru
mu, 1984 yılında, devlet bakanlığımızın da görüşleriyle, Ekonomik tşler Yüksek Koordinas
yon Kuruluna götürmüştür. 

Konu, ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenmiş, Toplu Konut 
ve Kamu Ortakhğı tarafından incelemeye alındıktan sonra, Ekonomik tşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulunun 29.7.1986 tarih, 86/19 sayılı Karan ile Kütahya Keramik Fabrikasının Toplu 
Konut ve Kamu Ortakhğı İdaresi Başkanhğı aracılığı ile satışa çıkarılmasını ve bu satıştan elde 
edilecek bedelin Çimento ve Toprak Sanayie verilmesi kararını almıştır. 

Yukarıda verdiğim izahattan da anlaşılacağına göre, fabrika miadını doldurmuş olup, şe
hir sınırları içinde kalan bir fabrikanın, rantabilitesinin olmadığı açıkça ortaya konulmasından 
dolayı, bu fabrikanın ekonomik değerinin ancak arsasının satışından elde edilecek paraların 
Çimento Sanayie devri ile mümkün olacağı kanaati getirilmiştir. Dolayısıyla, sualinize cevap
la, bu fabrikanın bulunduğu yerde üretime devam etmesinin, üzerinde yeni yatırım yapılması
nın makine ve teçhizatın yenilenmesinin söz konusu olmadığını Yüce Heyetinize arz ederim. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Soru sahibi Sayın Korkmaz... 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sorum cevaplandırılmıştır; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

31. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980yûmda inşast tamamlanan Çaycuma 
Yem Fabrikastmn ne zaman hizmete açuacağma ilişkin Tartm Orman v* Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

32. — İzmir Milletvekili M. Turan BayazU'm, Foça Belediye Başkam hakkındaki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Bayazıt?.. Yok. 

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Burada. 

Sayın Bayazıt daha önce de -bir defa- bulunmadığı için, bu kere sorusu düşmüş bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soruları sırasıyla görüşmek ve 30 Ka
sım 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.35 

— — — — — • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

29 . 11 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

, 1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ye 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) 

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

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

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

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

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

[7S — 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) 

8. — Bingöl Milletvekili Hbami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşma'larımn kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırrhası açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) . . 

9., — 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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(io/6?) • y-'iMJ 

10. — 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)-

11. — 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) 

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

13. — 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 genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

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



— 3 — 

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

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

17,, — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'ifı, 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 yaotığı 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 İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

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 tüne 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 farlkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sânayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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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. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbalkandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

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

15. — 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) 

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

17. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a süah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/63) 

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

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

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

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

22. — 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) 

23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 
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24. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) , 

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

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

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

28. — 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) 

29. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

32. — 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) 

33 .— İzmir Milletvekili Mehmet Turan Ba'yazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

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

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

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

37. — Bursa Milletvekili Beytuliah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin MiUİ Eğitim Gençlk ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 
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38. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 

nedeniyle işe alınmadıkl'arı veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

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

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

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

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

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

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

44. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süae ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köylişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

45. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altmer'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördı'ıkleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

46. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadöl'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) 

47. — 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) 

48. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp 'imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
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49. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

50. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde 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) 

51. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasina ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

52. — 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) 

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

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

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

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

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

58. — 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) 

59. — 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) 

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

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

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

63. — 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) ı 

64. — 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) 

65. — 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) 

66. —. Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 

" ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

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

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

71. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 
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72. — 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) 

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

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

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

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

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

78. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

79. —- 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) 

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

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

82. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçinin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anad;olu Linyit tşletmesince karşılandığı 
iddiasına, ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

84. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
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85. — 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) 

86. — 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) 

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

88. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergısi 
(6/250)(l) 

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

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

91. — 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) 

92. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaTın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

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

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

95.—-Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözdü soru önergesi (6/259) (1) 

96. — İsparta Milletvekili Ertökin 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) 
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97. — 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) 

98. — 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) 

99. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehdr 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) 

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

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

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

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

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

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

106. — 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) 

107. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 
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108. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

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

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

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

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

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

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

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

117. — 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) 

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

119. — Hatay Milletvekilli öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söriü soru önergesi 
(6/304) (1) 
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120. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına iliskıin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

121. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

122. — 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) 

123. — 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) 

124. — 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) 

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

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

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

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

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

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

131. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) , 
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132. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/173) 

133. — 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) 

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

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

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

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

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

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

140..— 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) 

141. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

143. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbricmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

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

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

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

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

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

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

152. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardın i Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

154. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

155. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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156. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) , ' • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

167. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ûi Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

168. — 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) 

(39 uncu Birleşim) 
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169. — 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) 

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

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

172. — 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) 

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

174. — 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) 

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

176. — Adana Milletvekili M. Halit Dağh'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/220) 

177. — Adana Milletvekili M. Halit Dağh'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) , 

178. — Afyon Milletvekili Baki Durrnaz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) > ' 

179. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 

t Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/224) 
180. — 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) 

181. — 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) 

182. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petroİ Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü Soru önergesi 
(6/331) (1) 
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183. — 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) 

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

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

186. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3*34) (1) 

187. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

188. — 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) 

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

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

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

192. ^-Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) ' 

193. — 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) 

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

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

196. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
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197. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

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

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

200. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

202. — 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) 

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

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

205. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Din
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) 

206. — 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) • 

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

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

209. — 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) 

210. — Denizli Milletvekili , Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
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211. — 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) 

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

213. — 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) 

214. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Aıtal&y'ttii Diyarbakır Mi 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) 

215. — 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) 

216. — 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) 

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

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

219. — 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) 

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

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

222. — 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 »özlü toru önergesi 
(6/352) (1) 
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223. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neddim'in, AIDS'li hastaların sayıs;ûa v^ 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

225. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

226. — İsparta Milletvekili ibrahim 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) 

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

228. — 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) 

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

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

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

232. — 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) 

233. — 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) , 

234. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3JÎ8) (1) 

235. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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236. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1084 yılı Nîsati 

ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans .borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

237. — 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) 

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

>239. — 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) 

240. — 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) 

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

242. — 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) 

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

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

245. — 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) 

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

247. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyartn, 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) 



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

249. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirjere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

250. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

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

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

254. — 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) 

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

256. — 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) 

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

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

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

260. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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261. — 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) 

• 
262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban

kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

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

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

265. — 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) 

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

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

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

269. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen- t 

dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

270. — 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) 

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

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

273. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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274. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

275. — 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) 

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

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

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

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

280. — 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) 

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

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

283. — 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) 

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

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

286. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin, bir Amerikan firmasma çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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287. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

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

290.— 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) 

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

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

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

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

295. — 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) 

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



— 28 — 

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

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

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

300. — 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) 

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

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

303. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın "tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığınla ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-

( gesi (6/427) (1) 

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

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

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

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

308. — 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) 

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

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

311. — 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 öaergesi 
(6/434) (1) 

* 
312. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 

bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

314. — 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) 

315. — İstanbul 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) 

316. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bil' 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) 

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

318. — 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) ' - . 

319. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
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görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

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

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

322. — 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) 

. 323. — 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) 

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

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

326. — 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) 

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

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

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

330. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 
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331. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) \ 

332. —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) 

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

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

335. — 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) 

336. — 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) 

337. — 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) 

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

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

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

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

342. — 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) 

ı . 
343. — 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) 
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344. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) <1) 

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

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

, 347. —İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

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

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

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

351. — Zonguldak Miletveklili Koksal Toptan'ın, 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) 

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

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

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

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

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

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

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

360. — 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) . , ' 

361. — 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) 

362. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) <1) 

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

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

365. — 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) 

366. — 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) 

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

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

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

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

371. — Hakkâri Milletvekili Oumhıür Kedkin%ı, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı 'ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

372. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ım, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özal% isviçre'de görüştüm» başlıklı hafbere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

373. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muharnmed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

375. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen >olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5118) (1) 

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

377. — İzmir Milletvekili Neccar Tünkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

379. — Hatay Miüetvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sojna ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

381. — içel 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) 

382. — Erzincan Miİetvelkli Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan »özlü soru önergesi (6/537) (1) 
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383. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

384. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ım, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaoiçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin tç-
işleri Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

385.— İstanbul Milletvekilli Mustafa Saırıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/475) 

386. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersıin%, Karabük ve İskenderun Demir - Çellik Iş-
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan aözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

388 Diyarbakır; Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Sürt bölgesünde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) ' 

389. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Sürt 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) 

390. — EsMşehiir Milletvekili Zeki Ünal'ım^ amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

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

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

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

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

396. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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39?! — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çlel'ik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

399. — Nevşeblk Milletvekili Esat Kıra'tlıioğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

401. — Diyarbakır Miilletvieklili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemedi Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü sjoru önergesi (6/552) ((1) 

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

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

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

405. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

406. — Tunceli Mile'tVekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) ı(l) 

407. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

408. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlenince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözîü soru 
önergesi (6/559) (1) 

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

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

411.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakamından sözDü 
soru önergesi (6/562) (1) 
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412. — Kars Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

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

414. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindieki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tjedlbiirlerin alınmadığı: iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

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

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

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

418. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in- özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/566) (İ) 

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

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

421. — İçel Milletvekili M. tsterriihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiğii iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

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

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

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

426. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erjçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 
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427. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders

liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

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

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

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) > 

431I. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

432. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

433. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı-' 
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

434. ~r- İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

435. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

436. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

437. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

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

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

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

441. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 
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442. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların Öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/592) (1) 

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

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

445. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

446. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

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

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

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

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

• 451. — 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) 

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

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

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

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

456. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı İddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 
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457. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

4518. •— izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

459i — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

460. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki, görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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

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

> 464. —-. izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkamı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

465. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı (iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

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

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

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

469. — (izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Galtafcoru barajlarımın ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 
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470. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

479. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

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

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

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



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

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

485. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, düşünce suçu nedeniyle mah
kemesi devam eden bir lise öğrencisinin okuldan uzaklaştırıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) (1) 

486. — Kırklareli' Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/628) (1) 

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

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

489. — 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) 

490. — 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) 

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

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

493. — tzm'ir Milletvekili Ahmet Eı-sin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ili'şfcin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

494. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 
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495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

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

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

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

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

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

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

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

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) 

2. — 4759 Sayılı İller 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 İçişleri ve Plari ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (Ş. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989) 
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4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun tik 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) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmaiiı Hak
kımda Kanun Tasa "ısı ve Plan ve Bü'tçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

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

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

8. — 926 Sryıh Türlk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve P.u Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklermesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Mtiilî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 15.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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(39 uncu Birleşim) 


