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1 inci sırasında yer alan Meclis araştırması önergesinden sonra gelen önergele
rin görüşülmesi için grup sözcülerinin hazır bulunmamaları nedeniyle, daha önce 
alınan karar gereğince, birleşimin ertelenmesine ilişkin önergeleri 317 

C) ÖNERİLER 316 
a) Danışma Kurulu Önerileri 316 
1. — Bazı Kanun tasarılarının gündemdeki diğer işlerin önüne alınarak, 

görüşmelerinin Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde yapıl
masına; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, milletvekilliğinden istifa 
etmesi nedeniyle, TBMM üyeliğinin düşmesinin açık oylamasının, Genel Kuru
lun 27.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
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yapılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Ka-
yalar'ın cevabı (7/921) 318:319 
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2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Adapazarı Et-Balık Kombi
nasında kanatlı hayvan kesimi için ayrılan bölümün ne zaman hizmete açılaca
ğına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın 
yazılı cevabı (7/947) 319:320 
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7. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Meclis binasında Cumhur
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, son günlerde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yönelik 
bazı olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol cevap verdi. 

4759 sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı: 270), Genel Kurulun 30.11.1989 
Perşembe günkü Birleşiminin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü sorulara devam edil
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 
Kabul edildi. 

4759 sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/586), (S. Sayısı: 270) yapılan görüş
melerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun (6/79,6/81) numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü soruların Başkanlıkça geri verildiği bildirildi. 

Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğretmen okulu kam
pusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının jandarma komutanhklarınca kullanıl
dığı iddiasına ilişkin (6/95), 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağduriyet
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin (6/69), 

Sözlü sorularına, Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol; 
Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlilerine ilişkin Başba

kandan sözlü sorusu (6/73) ile, 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tlinde 19 ve 20 Mart 1988 tarihlerinde 

gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplannca kötü muamelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
(6/120), 

Sözlü sorularına, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; 

tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş tlçesinde yetiştirilen yaz patatesinin pazar-
lanmasına ilişkin sözlü sorusu ile (6/137), 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce kişi ve kuruluşlara 
ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna (6/144), 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar; 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü tşletmesine Yozgat tün

den getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik Fabrikalarına işçi alımından 
vazgeçildiği idialarına ilişkin (6/100) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Cemil Çiçek; 

Cevap verdiler. 

(6/52), (6/20), (6/38), (6/44), (6/47), (6/50), (6/60), (6/63), (6/65), (6/86), (6/121), (6/98), 
(6/143) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir 
defaya mahsus olmak üzere; 

(6/23), (6/49), (6/102) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli olduklarından; 
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(6/109) numaralı sözlü soru, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulundu
ğundan; 

(6/82), (6/83), (6/84), (6/8S) numaralı sözlü sorular, soru sahibi görevli bulunduğundan; 
(6/68), (6/91), (6/108), (6/141) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 
(6/107), (6/94), (6/136), (6/142) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 

(6/15), (6/21), (6/105), (6/106), (6/89), (6/93), (6/99) numaralı sözlü sorular da, soru sa
hipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından, düştü. 

5 Aralık 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğtu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Ertuğrul Ozdemir Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 12 . 1989 Pazartesi 

TMfkr 
1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/244) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1989) 

2. — tzmir Milletvekili Erdal tnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair 'fasa önerisi (2/245) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1989) 

Rapor 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 4.12.1989) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum iline bağlı Çat, Pasinler ve Şenkaya 
ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1989) 
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Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet tşleri Başkanlığı yayınlarında ve bu 

Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1989) 

2. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, "Hazal" isminin iptali için Divriği Cumhuri
yet Savcılığınca dava açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/991) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.11.1989) 

3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma Devlet Hastanesi Halk Sağlığı 
Uzmanının Şanlıurfa'ya tayin edilmesinin nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/992) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1989) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere 
nöbet tutturulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/993) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.11.1989) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, TRT Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1989) 

5 . 12 . 1989 Sah 
Teklif 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; Türkiye Profesyonel Futbol 1, 2 ve 
3 üncü Liglerinde Yer Alan Kulüplerin Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Affına Dair Yasa Teklifi 
(2/246) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.12.1989) 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1989 Ayları He

sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/49) (S. 
Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 5.12.1989) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1989 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu.Raporu (5/50) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 5.12.1989) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 tarihinde mey

dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.12.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, izmir - Tire Endüstri Meslek Lisesi Din Bil

gisi öğretmeninin, öğretmenler günü nedeniyle yaptığı konuşmaya ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1989) 

2. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın Meclis binasında Cumhurbaşkanı için çalış
ma odası hazırlandığı ve'Meclis Kütüphanesi önündeki açık otoparkta milletvekili araçlarına 
park yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(İstanbul Milletvekili Güneş Taner'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, 3 sayın üyenin gündem dışı söz istemi vardır, onları yerine geti

receğim. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, kadın haklan ve kadının toplumumuz

daki yerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk sırada, Bursa Milletvekili Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, kadın 
hakları konusunda söz istemi bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Gazioğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 55 inci yılı münasebetiyle gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılının bu S Aralığında, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı
nın 55 inci yılını kutluyoruz. İnsan hakları, kadın ve erkek hakları diye ayrılmaz; ayıran top
lumlar ilkeldir. Çünkü, bunlar -başında da söylediğim gibi- insanlık haklarıdır. 

Türkiye'de, kadın hakları, medenî ve ilerlemiş geçinmelerine rağmen, birçok devletten da
ha Önce verilmiştir, onlara takaddüm etmiştir. Türkiye'de kadınlar kadın haklarına, ileri geçi
nen birçok devletten önce, kavuşmuşlardır. Ancak, unutmamak gerekir ki, bu hakların sağ
lanması için, ülkenin başında, Atatürk gibi, çağdaş, ileriyi gören, kadının yerini anlayan bir 
talihin payı büyüktür. 

Bu nedenle, bu hakların alınmasında kadınların istemi ve kararı değil, devleti yöneten bü
yük bir insanın, öyle olması gerektiğine karar vermesi büyük bir rol oynamıştır. Kendisine şük
ran duyuyoruz. 

Kadınları, hayata, toplum dinamiğine katılmamış, engellenmiş, bastırılmış hiçbir toplum 
demokrasiye ulaşamamış, özgürleşememiş, uygar olamamıştır. 
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Kadınlar çok büyük bir toplumsal güçtür. Türk kadını, milletimizin kökü, övünülecek, 
eli öpülecek insanlarıdır. 

Yaşadığımız çağda, teknolojik gelişmelerle, kas gücü, önemini yitirmiş; bilim, kadınla er
kek arasında zihinsel yönden farklılık olmadığını tespit etmiştir. Bugün, ileri, büyük, modern 
Türkiye'de, kadın, öğretmendir, mimardır, hâkimdir, müzisyendir, avukattır, subaydır, doktor
dur, her şeydir ve her şeyin en iyisini başarmış, sosyal hayatın her safhasında görev almıştır. 

Toplumumuzun yüzde 51'ini kadınlarımız teşkil etmektedir. Denilebilir ki, "peki, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde kaç kadın temsilci vardır? ti genel meclislerinde, belediye başkan
lıklarında, belediye meclislerinde kaç kadın vardır?" Ancak, bilirsiniz ki, saha açıktır. 

Demek ki, sadece seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması yetmiyor; kemaliyle tatbiki 
gerekir. Millet, tümüyle, seçme ve seçilme hakkına ve seçtiklerine sahip çıkmayı öğrenmelidir, 
bir rüzgâra boyun eğmemelidir. 

Hanımlar, nasıl ki bütün sektörlerde başarılı olmuşlarsa siyasette de mutlaka başarılı ol
malıdırlar. Ancak, maalesef, Türkiye'de siyaset oturmamış, her on yılda bir inkıtaa uğratıl
mıştır. Bunun faturasını da en çok, maalesef, kadınlarımız çekmiştir. 

Açık toplumda, refah toplumunda, demokratik toplumlarda, siyaset, düzenli zeminlerde 
işler, demokrasi işlemezse, Seçme seçilme hakkı bir işe yaramaz. Siyaset güdümlü ise, nimet 
duyguları doğar. Nimet duygularının ödünü de çok büyük olur; zorlanmalar olur; gel beni tas
dik et durumu doğar; seçilme hakkı birtakım insanların kayırılmasına yarar, tyiye iyi, kötüye 
kötü diyememe, istenileni seçme ve onaylama meydana getirir. 

Kadınlarımız, biz siyaset zemininde yeterince yer bulamıyoruz diye de üzülmemelidirler. 
Oluşum birdenbire başlamaz, birdenbire de bitmez; oluşumun gerisinde büyük gayretler var
dır, çekilen acılar vardır; önünde, taşlı, uzun, sarp bir yol vardır. Yol, birbirine eklenen küçük 
adımlarla yürünür ve bitirilir. 

Meclislerde daha çok Türk kadınının görülmesi arzuları vardır; bizim arzumuz da budur. 
Devir, normal bir devre girerse, bu arzulann yerine gelebilmesi imkânları da doğacaktır. Esa
sen, bilhassa büyük şehirlerde, ağırlaşan hayat şartları altında, hayatın sıkıntısını çeken kadın, 
bugün, siyasette önemli bir ağırlık haline de gelmiştir. 

Onun için, 55 inci yılı, sevinçle karşılıyor, bütün gönlümüzle kutluyoruz. 

Ancak, memleketimizin bugünkü siyasî platformu çarpıktır; temsilî demokrasi zaafa uğ
ramış, milletiyle parlamento, sayısal bakımdan tenakkuza düşmüştür. Millet nezdinde yüzde 
10'lara düşmüş bir parti, Mecliste 290 kişi ile, millet nezdinde yüzde 40'I ara çıkmış bir parti, 
57 kişi ile temsil edilmektedir. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — O da mı kadın haklarıyla ilgili? 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Devamla) — Bu çarpıklığın devamı mümkün de
ğildir. Hak yerini bulacaktır. Hak alınacaktır ve hak alınmalıdır. 

Bu duygularla, kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarının 55 inci yılını kutluyor, hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sönüyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın G.azioğlu. 
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2. — izmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Türkiye'de kadtntn statüsü ve haklarına ilifkin gün
dem dtşt konuşması 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol, Türkiye'de kadının statüsü hakkın
da gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Akyol. (SHP sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; konuşmama baş
lamadan önce, hepinizi içten saygılarımla selamlamak istiyorum.. 

Bugün, Türk kadınına siyasal haklarının verilmesinin 55 inci yılını kutluyoruz. Kadınları
mıza kutlu olsun diyorum; ama, izninizle, birazdan, Türkiye'deki kadın statüsünü anlatmaya 
çalışırken, bu hakların verilmesinin 55 inci yılında, Türkiye'de kadın kesimi olarak hangi nok
tada olduğumuz görülecektir. Sayın milletvekilleri, bu da maalesef, çok parlak çok iç açıcı bir 
tablo göstermiyor. 

tnsan haklan konusu, 1948'lerde Birleşmiş Milletlerin İnsan Haklan Beyannamesiyle dünya 
gündemine girdi; insan haklarının, insan olmanın getirdiği temel hak ve özgürlüklerin korun
ması ve sağlanması, uygulanması gündeme girdi. Bundan bir süre sonra, 1966'da da, iki temel 
beyanname içinde, bu insan haklarının elemanları birbirinden aynldı; "ekonomik haklar, kül
türel haklar, sosyal haklar, medenî haklar ve siyasal haklar" biçiminde. Otuz yıl öncesi, bu 
haklar dünyada tanındığı zaman, dünya bir gerçeğin farkına vardı: Dünya nüfusunun yansını 
oluşturan kadın kesiminin, dünyadaki konumu nedir, yeri nerededir, gerçekleri nelerdir; bun
lar irdelenmek istendi. Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun otuzuncu yılında, 1975-1985 arası 
"Dünya Kadın Yılı" olarak ilan edildi ve dünyada, Birleşmiş Milletlere katılan tüm ülkeler, 
bu on yıl içerisinde kadın statüsünün verilerini toplamayı amaçladılar. 

Sayın milletvekilleri, konumuza ilginizin çok az olduğunu görüyorum. Zaten, siyasî hak
larının 55 inci yılında, 450 kişilik Parlamentoda, kadın milletvekillerinin sadece 6 kişi olması, 
bu ilgisizliğin nedenini ortaya koyuyor. Lütfen izin veriniz, senede bir kez, bu ülkenin nüfusu
nun yarısının konumunu konuşuyoruz; bu yarısının içinde bulunduğu koşullan, şartları ve in
san hakları söz konusu olduğu zaman, hangi konumda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 

Arkadaşlarım, 1985 yılının verileri, dünyada iki gerçeği meydana çıkardı. Birincisi, erkek
lerin bakış açısıyla, bu gerçek kadınlar dünya nüfusunun yarısı olup, erkeklerin seçmenleridir 
sayın milletvekilleri. En azından onun için ilginizi çekmeli. Siyasal bir güç olarak, dünya nüfu-

' sunun yarısı, erkeklerin her aşamada bir yere gelmesi için verdikleri seçim mücadelesinin do
ğal seçmenleridir, tşte bizi, kadın kesimini, ilk kez bir konumda, bu noktada buluyorsunuz. 
Yine de kabul etmek lazım ki, erkeklerin kendi menfaat amaçlarına hizmet oldu bu iş; ama 
asıl talihsizi, bu veriler, dünyada, kadınların her ülkede, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, 
sanayileşmiş ülkelerde, geri kalmış ülkelerde, rejimleri kapalı, çok partili veya şu veya bu biçim 
olanlarda, dünyanın her toplumunda, kadın, bir ezilmiş kitleyi oluşturmaktadır. 

Meydana çıkan veriler şunu gösterdi: Dünyada iş gücünün 2/3'ünü kadınlar oluşturmak
tadır. Dünyanın bugün nüfusu 4 milyarı çok aşmıştır; ama bu kadınların sadece yüzde 10'u, 
dünyadaki tüm gelirden yararlanmakta, sadece yüzde l'i ancak bunlara mülk olarak sahip ola
bilmektedir. 

Dünyada okur-yazar olmayan kitlenin yüzde 85'ini kadın kesimi oluşturur. Bunu haklı 
bulmak mümkün mü sayın milletvekilleri? Sosyal hakları dikkate alındığında, kadın hakları, 
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bir insan hakkıdır. Zaten, Birleşmiş Milletlerin de, tnsan Hakları Beyannamesinin de, onu iz
leyen ve bizim de imza koyduğumuz, tüm uluslararası belgelerin de temel ilkesinde, kadın hak
ları, insan haklarından ayrılamaz. Kadının hakkı, temel insan hakkıdır. Kadın sorununun ve
silelerle ortaya gelmesinin temel nedeni de, kadınların, bu doğal haktan, yaşam boyu, tarih 
boyu, bütün ülkelerde yeterince yararlanamamalarıdır. tnsan haklan savunucuları tarafından, 
dünyanın genelinde, bir söz, atasözü haline getirilmiştir. "Dünyada kadın söz konusu olduğu 
zaman, gelişmiş bir ülke yoktur" derler, sayın milletvekilleri. Çünkü, her ülkede, kadının so
runu aynı sorundur. 

Dünyanın bu boyutunda olay böyle iken, acaba biz nerelerdeyiz? Türkiye, jeopolitik öne
mi ve konusu bakımından Avrupanın çok önemli bir ülkesi. Nüfusu hızla artan, kalkınmakta 
olan, gelişmekte olan bir ülke; ama, kadın kesiminin sorunları dikkate alındığında, bu ülkenin 
yeri, dünyanın en geri kalmış ülkelerinin hemen de arasında, yakın. Eğer, kadınlara siyasal hak
larının verilmesinden günümüze 55 yıl geçmiş ve hâlâ o kadınların içinde, mühendisiyle, dok
toruyla, sosyal bilimcisiyle, öğretmeniyle, hemşiresiyle, ebesiyle, her meslek alanında bunca 
insan yetişmiş iken, siyasî kadrolarda bunların temsili hâlâ bu boyutta düşükse, hâlâ 4-5 ya 
da 6 milletvekilimiz sadece göstermelik gibi görünüyorsa, belli makamlara gelmiş olmak, ka
dın kesiminde bir imtiyazmış gibi telakki edilebiliyorsa, yasal hakları kullanma boyutu, sendi
kalarda, meslek kurumlarında ve tüm yönetim kadrolarında, yani karar mekanizmasında bu 
kadar düşük bir boyutta yer alabiliyorsa; bizim, bırakınız kadın haklarını, insan hakları bakı
mından, parlamento olarak, yeniden* oturup düşünme zorunluluğumuz vard^$&yın milletve
killeri. Buna -tekrar ediyorum- kadınlara bir ayrıcalık yaratmak için değil, ama tümüyle ve 
yıllar boyu hep ikinci planda, hep ezik bir kitle, hep tâbi bir kitle olarak kalmış bir kesimin 
haklarını iade etmek için, haklarını kendilerine verebilmek için, ihtiyacımız olduğu inancını 
taşıyorum. 

Arkadaşlarım, kadın kitlesi, dünyada, yönetim mekanizmasında, karar organlarında, ya
ni karar veren yerlerde, tüm dünya nüfusunda yüzde 3,5 olup, bizim ülkemizde de bundan farklı 
değil. Bir başka deyimle, dünya nüfusunun yarısı, bir toplumun yarısını oluşturan kadın kesi
mi, tarih boyu, hep kendisinin dışında insanların kararlarıyla yönetilmiş. Tarih boyu, kendisi 
hakkında karar verme imkânına hiç sahip olamamış sayın milletvekilleri. 

Ben bugün kadın hakları yıldönümü nedeniyle, kadın kesimimizin içinde bulunduğu sağ
lık, eğitim, sosyal güvence durumlarından -yaşlılıkta, ihtiyarlıkta, kimsesizlikte, hastalıkta- söz 
etmek istemiyorum; bunları ayrı ayrı konuşacağız; ama, bu vesileyle Yüce Meclise bir mesaj 
sunmak istedim. 

Kadın haklarının insan hakkı olduğunu, bunu düzeltecek önlemlerin alınmasında bir sos
yal devlette millet meclisinin görevi bulunduğunu, halkımızın temsilcisi insanlar olarak biz bu
radaki yasal düzenlemelerden uygulama etkinliklerine kadar ağırlığımızı koymak açısından, 
bir sosyal devletin tüm temel kurallarını yabalarla sağlayabilmek, uygulumaya taşıyabilmek, 
açısından, buna sorumlu olduğumuzu sanıyorum. Üzülerek görüyorum ki, nedense, bu konu
da, hep, yılların alışılagelmişliğiyle, her yıl birbirimizi kadın hakları yıldönümünde kutlamak
tan öte bir aktiviteye giremedik. Ama, dünyanın eriştiği boyutu gördüğümüz zaman, bir gün, 
erkeklerin, bu seçmen kitlesine, kendilerini yalnız başına onları seçmek için kullanmaktan da
ha önemli bir yere getirebilmek için kuralları da var. Bilirsiniz, bu kuralların en önemlileri de, 
sosyal demokratlardan çıkar. Dünyada insan hakları gibi, kadın haklarına da en büyük önemi 
veren, bu konudaki araştırma ve uygulamalarıyla, sosyal demokrat partilerdir. 
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Sayın milletvekilleri, çok yakın bir gelecekte, bu partilerin, uluslararası kurallarla, Birleş
miş Milletlere üye devletleri belli yöne yönlendireceklerini müjdelemek istiyorum size. 

Partilerde, bir gün, kadın etkinliği ağırlık taşıdığı zaman, toplumumuzun öbür yan kesi
mi erkeklerimiz oturup düşüneceklerdir. Onun için, ben diyorum ki, bunu düşünmeden evvel, 
erkek ve kadınlar, parlamentonun bütünü, bir bütün olarak, Türk toplumunun kalkınmasına, 
kadınlarının üretime daha çok katılmasına, üretimden daha çok pay almasına, sosyal hakları
na kavuşmasına, siyasal ve sosyal yönetim kurumlarında yerlerini almasına yardım etsinler. 
Yardım etsinler ki, ülkenin demokrasisi sağlıklı olsun, demokrasi bir daha yara almayacak bi
çimde yerleşsin, kadınlarınız barışı sağlasın ve dünyaya -hepimizin ortak amacı olan- refahı 
ve mutluluğu getirmenin çabalarını birlikte gösterelim. 

Pek fazla ilgi çektiğini sanmadığım için, hepinizi sadece saygılarımla selamlayıp sözümü 
bitirmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (SHP sıralarından, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

3. — Sinop Milletvekili Hasar Tbpçu'nun, Yunanistan'daki Müslüman Türklerin durumu ve alın
ması gerekli tedbirler ile, anlaşmalardan doğan, taraf obna haklartmıztn kullanılmasına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'tn cevabı 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın \aşar Topçu'nun, Yunanistan'daki Müslüman Türk
lerin durumu hakkında söz istemi vardır. 

Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bir süredir Yu
nanistan ve Türk kamuoyunu işgal eden ve giderek Avrupa kamuoyunu da işgal etme istitadı 
gösteren, yakın geçmişte yapılan Yunanistan genel seçimlerine sudan bir bahaneyle katılması 
önlenen ve Yunanistan'daki faaliyetleri ve tutumları nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırıl
mış bulunan Doktur Sadık Ahmet'in 29 Kasım 1989 tarihinde Selanik İstinaf Mahkemesinde-
ki duruşmasını izlemek üzere, iki değerli hukukçu arkadaşım Sayın Cemal özbilen ve Sayın 
trfan Gürpınar'la birlikte, Atina üzerinden Selanik'e gittik. 

Değerli arkadaşlar, Müslüman soydaşımız, Batı Trakya Türklerinin lideri durumunda olan 
Sayın Doktor Sadık Ahmet'e yapılan suçlamaya girmeden önce, bu suçlamanın mahiyetinin 
iyi kavranabilmesi için, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin durumu ile ilgili kısa bir bilgi sun
mak istiyorum. Bu bilgi arzı sırasında, Yunan makamlarının ve Yunan halkının buradaki soy
daşlarımıza nasıl baktığını, buradaki soydaşlarımızın varlığını nasıl karşıladığını da, yine ma
hallinde yapmış olduğumuz tespitlerle bilginize sunmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, "Batı Trakya Müslüman Türkleri" olarak anılan 130 bin soydaşımız, 
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile, Batı Trakya'da kalmışlardır. Lozan Antlaşması 
İle, Türkiye ile yunanistan arasında, aynı zamanda Türkiye'delei Rumların ve Yunanistan'daki 
Türklerin mübadelesi kararlaştırılmıştır. Bu mübadele kararına bir istisna getirilmiştir. Bu is-
tirsada, istanbul'da yaşayan Rumlar "gayrimüslümler" olarak Türkiye'de kalacaktır, Batı Trak
ya'da yaşayan Türkler de "Müslüman azınlık" adı alıtnda Batı Trakya'da kalacaktır ve bunlar 
mübadele dışıdırlar. 
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Aradan geçen zaman içerisinde, özellikle son yirmi yıl içerisinde, Yunanistan, kendi nüfu
sunun yeterli artmadığını, bu yüzden insana insangücüne intiyacı bulunduğunu ileri sürerek, 
Lozan Antlaşmasına göre gayrimüslüm olarak Türkiye'de kalan Rumlann Yunanistan'a dön
mesini istemiştir. Rumlann büyük bir çoğunluğu bu çağrıya uymuş, Yunanistan'a dönmüştür; 
ama, belirtmekte fayda görüyorum ki, bunların 60 bin kadarı halen Türk pasaportu taşımak
tadır, Türk vatandaşlığından çıkmak ve kaybetmek istememektedirler. Bu sebeple de, her yıl 
pasaportlarını vize ettirmek suretiyle Türk vatandaşlıklarını da korumaktadırlar. 

İstanbul'da, Rum iddialarına göre, 3 500 civarında Rum kalmıştır. Şimdi, Yunanistan de
mek istiyor ki, "burada 120-130 bin Türk var, istanbul'da 3 500 Rum kaldı, bunları buradan 
çıkaralım gitsinler, bize burada bu kadar Türk lazım değil." Düşünce bu olunca, tabiî, bu in
sanların gerek Lozan Antlaşması ile tanınmış olan hakları, gerekse Yunan vatandaşı olarak 
Yunan Anayasasından ve yasalarından doğan insan ve vatandaş hakları, gerekse uluslararası 
boyuttaki insan hak ve özgürlükleri standardından doğan haklarını çok ince metotlarla, çok 
değişik metotlarla tanımamaya, bezdirmeye, bıktırmaya, mümkün mertebe buradan uzaklaş
ması için ne lazım geliyorsa onu yapmaya büyük bir özen göstermiş ve bunda da büyük çapta 
başarılı olmuştur. Çünkü, aradan geçen altmış yıldan fazla zaman içerisinde, buradaki Müslü
man azınlığın sayısının artmadığını görüyoruz. Bu Müslüman azınlık, Türkiye'deki gibi, yılda 
binde 25 oranında çoğalmasına rağmen, sayıları, bir türlü 120-130 bini geçmiyor. Oysa, bunlar 
Yunanistan'dan şu veya bu şekilde çıkarılmamış, kaçınlmamış olsaydı, bugünkü sayılarının 
600-700 bin civarında olması gerekecekti. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, bir parantez açarak, bir hususu daha belirtmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türk Devleti, Türk Milleti olarak, Yunan Devleti ve Yunan Hal
kına karşı, ne kadar halisane düşüncelerle dostluk elimizi uzatıyorsak, bir arada dostça yaşa
mak için gayret içindeysek, karşımızda bulunanlar, bizim bu gayretimizi kabul etmeye ve anla
maya maalesef müsait değildir, kaptığımız tespit budur. Çünkü, başta kilise olmak üzere, Yu
nan resmî makamları ve Yunan hükümetleri, Yunan halkına, sürekli olarak, Türk düşmanlığı 
aşılamak gibi, Türkiye'nin kendileri için bir potansiyel tehlike olduğunu ikide bir hatırlatmak 
gibi fevkalade rahatsız edici yoğun bir propagandanın sonucunda, bu toplumu, bugünkü du
ruma getirmişlerdir, öyle ki, bir ölçü olsun diye söylüyorum; İstanbul'dan Yunanistan'a, "ge
lin, burada bizimle birlikte olun, vatanınızda olun" diye çağırdıkları Rumları dahi, onlar Türkleri 
sevdekleri için, yeterince kabullenmemektedirler; onlar, orada ayrı bir mahalle oluşturmuşlar
dır, orada sanki başka bir cemaat muamelesi görmekte ve birbirlerine iyi gözle bakmamakta
dırlar. kaptığımız tespit budur. \ani, kendi soydaşının bile, Türkiye'ye karşı, istanbul'dan, Türk 
vatandaşlığından kalma iyi hislerini kabul edemeyecek kadar, bu toplumu Türkiye'ye karşı ma
alesef büyük bir düşmanlık hissi içine sokmuştur. 

Böyle bir toplum içinde yaşayan insanların, elbette ki, insan ve vatandaş olarak sahip bu
lunduğu haklarını tam olarak kullanması, yerine getirmesi hatta antlaşmalardan doğan hakla
rını kullanması, elbette ki fevkalade büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu yüzden de, bu insan
lar, durmadan, Türkiye'ye; Türkiye'ye gelemiyorsa, Avrupa'ya göç etmenin yollarını aramak
tadırlar. 

tşte bu sıkıntılar, Doktor Sadık Ahmet'i, içinde yaşadıkları durumu, gerek Yunan ma
kamlarına gerekse dünya kamuoyuna duyurmaya doğru itmiştir. Doktor Sadık Ahmet, 4985 
yılında, doktorluğundan da yararlanarak, Türk Toplumunda imza kampanyası açmıştır. Bu 
imza kampanyası sırasında dile getirdiği şikâyetler şunlardır : 
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Burada yaşayan Müslüman azınlık Türklere, "Türk" sıfatı kullandırılmamakta; kendile
rine, "siz Türk değilsiniz, Müslümansınız" denilmekte, yani kendi soylarını tayin hakkı tanın
mamaktadır. 

Türk okullarından ve derneklerinden bu isimler, bu kelimeler çıkarılmış; dava yoluyla da 
\argıtaydan geçirilip, yasal duruma getirilmiştir. 

Bir başka husus, bu okullarda, kırk yıl önce okutulan kitaplar okutulmakta; Türkiye'den 
gönderilen kitaplar, okutulmak üzere öğrencilere ve oradaki velilere dağıtılmamakta, burada 
yaşayan Türkler, Lozan Antlaşmasıyla sahip bulundukları, kendi dilleriyle, kendi okullarında 
eğitim yapma hakkını kullanamamaktadırlar, öyle ki, artık lime lime olmuş kitaplar fotokopi 
yaptırılıp, oradaki millî eğitim müdürlüğü komiserliğine tasdik ettirilmek suretiyle kullanılır 
.hale getirilmiştir. 

Bir başka husus : Okullarına öğretmen tayin edilmemekte, ettirilmemektedir. Okullara öğ
retmen tayin edileceği zaman, Rum asıllı, Rum okullarından yetişmiş, Rumca eğitim yapan, 
yapabilecek olan kişiler buraya gönderilmektedir. 

Bir başka husus : Müslüman Türk azınlığın malları, ellerinden, şu veya bu şekilde alın
makta, topraksız bırakılmaktadır, özellikle kamulaştırma yolu izlenmektedir. 

Bir başka husus : Kesinlikle, taşınmaz mallarının ve evlerinin tamirine müsaade edilme
mektedir. Eğer, aile, büyümüş evladını evlendirecekse, onun için bir iki oda daha ilave yapıl
masına müsaade edilmemektedir. 

Büyük bir kısmına taşıt kullanma izni veya tarım aletleri kullanma izni verilmemektedir. 
Serbest meslek icra edenlere, esnaflık yapanlara, çok büyük boyutlarda, 5-10 milyon drahmiye 
varan cezalar kesilmektedir. 

Lozan Antlaşmasıyla sahip bulunduktan, kendi dinî cemaatlerinin liderlerini seçme ve kendi 
cemaatlerini yönetme hakları kendilerine tanınmadığı için, ölen müftülerinin yerine müftü seç
melerine izin verilmemekte; anlaşmalara aykın olarak, Yunan makamları, doğrudun, kendile
rine yakın kişileri buraya tayin etmektedir. Cemaatlerin yönetimi de resmî olarak tanınma
maktadır. 

Bu şikâyet dizisi uzayıp gitmektedir. Bunlar, Doktor Sadık Ahmet'in uluslararası boyutta 
duyurmak istediği şikâyetlerdir. 

tşin boyutunu Yüce Kurula sunabilmek için, özellikle bir tanesini getirttim. Şu gördüğü
nüz belge Yunanistan üniversitesinden verilmiş, bir Türke ait eczacılık diplomasidir Her türlü 
resmî işlemi tamamdır, 1982 yılında verilmiştir. Misal olsun diye söylüyorum; bu kişiye 7 yıldır 
eczane açtırılmamaktadır. Bu misalleri çoğaltmak mümkün. 

özellikle son yirmi yıl içerisinde sindirme politikası büyük boyutlara ulaşınca ve de Dok
tor Sadık Ahmet de bu faaliyet içerisine girince, Yunan makamları Doktor Sadık Ahmet'i ce
zalandırmak istemiştir. Cezalandırmak isteyince, elbette ki buna bir çare, bir kılıf bulunması 
gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şunu özellikle Üzerine basarak söylüyorum ki, Doktor Sadık Ah
met'e ve onun suç ortağı olarak nitelendirilen Vacip Kanarya'ya -ki, ona da 15 ay hapis cezası 
verilmiştir- atfedilen suçlar; ceza terminolojisi açısından, ceza hukukunun uluslararası kalıp
ları açısından, hatta daha ileri giderek söylüyorum -metin elimdedir; ki, zaten başka türlü 
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olması da söz konusu değildir- Yunan ceza hukukunun, Yunan Ceza Yasasının kalıpları açısın
dan, bizim soydaşımız olarak boynumuzu eğri kılacak veya başımızı öne eğdirecek bir eylem 
niteliğinde değildir; tam tersine, bu insanlara sahip çıkmamızı gerektirecek, bu insanların hu
kukunu savunmamızı gerektirecek kadar yüz ağartıcı eylemlerdir. 

Doktor Sadık Ahmet'e ve suç ortağına, -onların ifadesiyle söylüyorum- bu tür yalan be
yanlarla, Yunan Devletinin uluslararası ilişkilerini zedelemek -atfedilen suçun birisi bu; 
zedelemek- Yunan kamuoyunda ve Yunan halkı içerisinde telaş ve korku yaratmak, aynı za
manda burada bulunan imzalardan bazılarının bizzat sahipleri tarafından atılmadığı tespit edil
diğinden -nasıl tespit edildiği belli değil; ama, iddia o- sahte evrak tanzim etmek suçlarından, 
-özellikle belirtiyorum-1986 yılının başında dava açılmıştır. Dava, güvenlik gerekçesiyle, Sela-
nik'e nakledilmiştir. Çünkü, orada yaşamakta olan Batı Trakya Türkü bu davayı takip etmek 
için büyük gruplar halinde mahkemeye gelmiştir; Yargıtay bunu, "davanın güvenliğine karşı 
hareket" saymış, Selanik'e nakletmiştir. Selanik Mahkemesi, Doktor Sadık Ahmet ve suç or
tağı saydığı Vacip Kanarya* ya hapis ve drahmi cezası vermiştir. Her iki soydaşımız da 1986 yı
lında bu cezaya itiraz ettiği için, dava Selanik İstinaf Mahkemesine gelmiştir. 

Şimdi, bu noktada bir hususu özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. Lütfen bu konu
da bize güvenin : Yunanistan'a giden bizler, oradaki değerli üç hukukçu arkadaş oturduk -Sayın 
Doktor Sadık Ahmet'in ve Vacip Kanarya'nın avukatı olan iki Türk avukat ve bir Rum asıllı 
avukatla- bir durum değerlendirmesi yaptık. 

Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ceza kanunu -bunun için Yunan Ce
za Yasasını bilmeye de gerek yok- bildiri yayımlamak için toplanan imzalardan dolayı, sahte 
evrak düzenlemek suçunun oluşmasına izin vermez. Dünyada böyle bir standart yok. Dünya
da suçların belli kalıpları, standartları vardır; bunu, hukukçu arkadaşlarımız bilir. Bunlar ül
keden ülkeye değişir; ama çok küçük nüanslarla değişir, tmza toplamanın sahte evrak tanzi-
miyle hiçbir ilişkisi olamaz. 

Yine iddia ediyorum ki, bütün dünya standartlarında -Afrika'daki yamyam ülkeleri dahil, 
dünyadaki 159 ülkenin hiçbirisinde- imza toplayıp, içinde bulunduğu durumun bir özetini dünya 
kamuoyuna iletmenin, haklarının çiğnendiğini ileri sürmenin, o ülkenin uluslararası itibarım 
zedelemekle, kamuoyunda telaş ve korku yaratmakla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur; 
bu kalıp içerisine girmez; bunlar başka şeylerdir. 

Anlaşılıyor ki, Yunan makamları, Doktor Sadık Ahmet ve orada yaşayan Türklerin, Yu
nan yasalarına -şimdiye kadar- uygun bulunan davranışlarını başka türlü cezalandırmak im
kânı bulamayınca -bizim tespitlerimize göre- tamamen siyasî olan bu davayı açmıştır. 

Biraz önce, 1986 yılının başında açılmış olan bu davanın tarihini özellikle zikrediyorum 
demiştim. Zikredişimin sebebi şudur : 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Konseyince hazırlanıp, bütün Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye 
ve Yunanistan tarafından da- imzalanan İnsan Temel Hak ve özgürlüklerini Korumaya Dair 
Sözleşmenin 6 ncı maddesinde aynen şu ibareler vardır : "Yasal, bağımsız ve yansız bir mahke
me tarafından davasının makul bir süre içinde..." deyim aynen budur. 1986 yılının başında ya
kalayıp suçladığınız bu insanların birine 30 ay, diğerine 15 ay hapis cezası verdikten sonra, bu 
insanların davasını, 3,5 yıldır, bu mahkemeler bitirmiyor. Nitekim, bizim izlemek için gittiği
miz duruşma da, süresiz ertelendi. Yunan ceza usulünde süresiz erteleme usulü vardır; doğ-
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rudur; ama süresiz erteleme, bu insanların böyle ceza tehdidi altında yıllarca -şu anlaşmalara 
ve kurallara aykırı olarak- tutulmasına hiçbir zaman cevaz vermemektedir; ama bizim orada 
bulunmamız ve Uluslararası Af örgütünden bir temsilcinin, Almanya'daki Yeşiller Partisin
den bir temsilcinin, Almanya'nın Berlin Üniversitesinin Azınlıklar Kürsüsünden bir profesö
rün bulunması yanında 3 bine yakın soydaşımızın davayı izlemek üzere Selanik Mahkemesine 
gelmiş olması, sanıyoruz ki, o günkü ertelemenin başlıca sebebi olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum : Bu insanları anlaşmalarla 
orada bırakan bizleriz; Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu olay
larda, anlaşmalardan doğan taraf olma hakkına sahiptir. Madem ki bu insanları orada bırak
tık geldik, bu insanların, orada, insanca, -başka bir şey değil- insana yaraşır şekilde ve içinde 
yaşadıkları devletin yasalarına da uygun bir biçimde yaşamalarını sağlamak, onların bu hak
larını savunmak, hem anlaşmalardan doğan görevimizdir hem de bizim başta gelen insanlık 
borcumuzdur. 

Şunu üzülerek ifade edeyim ki, -değerli arkadaşlarım da aynı tespiti yaptılar- Selanik Mah
kemesinde bulunanlara baktığınız zaman, Türkler'i ayırt edebilecek durumdasınız. Bu, soyun
dan, ırkından gelen farklılıktan değil, üzerindeki elbisesinden, giyindiğinden, kuşandığından 
kendisini göstermektedir. \ani, Türkler o toplum içerisinde, fakir, yoksul ve geri kalmış olarak 
bırakılmıştır. Onlar öyle yaşamaya da rıza göstermişlerdir; ama, insan olarak sahip bulunduk
ları haklarına karşı elbette ki, artık, tavizkâr davranmak istememektedirler. 

Türkiye olarak yapacağımız iş, kanaatimce, herkesten önce, Uluslarararası Af örgütün
den önce, uluslararası azınlık haklarını koruma komitelerinden önce, Avrupa'nın ve dünyanın 
uluslararası -isimlerini tek tek saymayacağım- birçok örgütünden önce, bizim, Türkiye olarak, 
insan olarak, aynı soyun insanları olarak, bu insanlara mutlaka sahip çıkmamız, onların hak
larını savunmamız, korumamız gerekmektedir. Bu konuda çok titiz davranmamız ve artık ta
vizkâr olmamamız gerektiği kanısındayız. 

Saygıyla bilgilerinize arz ediyoruz. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Giray; buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın çeşitli sorunlar ve güçlüklerle karşı 
karşıya bulunduğu bir gerçektir. Bu konuda her şeyden önce şunu belirtmekte yarar görmekte
yim : Türkiye, ülkemizde yaşayan ve sadece kendi millî mevzuatlarımızın değil, fakat onların 
da ötesinde, altında imzalarımız bulunan uluslararası antlaşmaların da teminatı altında olan 
karşılıklı azınlıkların, Türkiye ile Yunanistan arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiğine, ara
mızda tam bir güven ortamı yaratılmasında önemli katkıda bulunacağına samimiyetle inan
maktadır. Temelde, konuya yaklaşımımız budur. 

Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli sorunlar mevcut olup, Lozan Barış Antlaşmasının 
himayesi altında Yunanistan'da kalmış olan soydaşlarımızın her türlü haklarına Yunan ma
kamlarınca gerekli saygının gösterilmesi ve Batı Trakya'daki Türk toplumunun karşılaştığı güç
lüklerin giderilmesi de bunların başında gelmektedir. 
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Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliklerin Batı Trakya'daki soydaşlarımızın durumu üze
rinde olumsuz etki yaptığı ve geçmişte olduğu gibi, iki ülke arasındaki temas ve diyalog eksik
liğinin de, soydaşlarımızın sorunlarına çözüm getirme imkânlarını son derece kısıtladığı bir 
vakıadır. 

Esasen, Hükümetimiz, iki ülke arasındaki her türlü sorunun doğrudan temas ve müzake
relerle çözümlenebileceğine inandığı içindir ki, Yunanistan'a diyalog ve müzakere önerisinde 
bulunagelmiştir. Bu çerçevede, 1988 yılında Davos'ta başlatılan yakınlaşma sürecinin devam 
ettirilerek, olumlu etkilerini en kısa zamanda Batı Trakyalı soydaşlarımız üzerinde de göster
mesini bekliyoruz. 

Yunanistan için, ne azınlık, ne de insan haklan sorunu yaratma peşinde değiliz. Sorunlar 
zaten yıllardır ortada durmakta ve bunlar kamuoyumuzda büyük hassasiyete yol açmaktadır. 
Bu durum devam ettikçe, ilişkilerimizin istikrar kazanmasında güçlüklerle karşılaşmamız kaçı
nılmaz olacaktır. Biz, bu durumu değiştirmek ve ilişkilerimizin seyrini tümüyle yapıa bir yöne 
sevk etmek istiyoruz. 

Ayrıca, azınlıklarla ilgili konular, insanî boyutu olan hususlardır. Bu nedenle de, azınlık 
konuları, kamuoylanmızın yakın ilgisini çekmekte, büyük hassasiyet yaratmaktadır. 

Ülkemizdeki, değişik nedenlerle Türkiye'ye gelerek yerleşmiş Batı Trakya kökenli önemli 
bir topluluğun mevcudiyeti ise, kamuoyunun bu husustaki hassasiyetini daha da artırmakta
dır. Nitekim, üç sayın arkadaşımızın Yunanistan'a yaptıkları bu ziyaretin başlangıa bu çeşit 
Batı Trakya Türkleri'nin Türkiye'deki derneklerinden gelen bir talep sonunda olmuş, partile
rimizin Meclis grupları birer temsilci göndermeyi kabul etmişler ve neticede bu ziyaret gerçek
leşmiştir. Hatta, arkadaşlarımız gitmeden evvel, Dışişleri Bakanlığından birifîng alarak, bilgi
lendirilmiş olarak bu seyahati yapmışlardır. Orada da, bildiğim kadarıyla, konsolosluğumuz, 
elçiliğimiz gereken yardımlarda bulunmaya gayret etmiştir. 

Azınlıkların sorunlarının giderilmesi yolunda atacağımız her adımın, başlattığımız bu sü
rece güç katacağından, Türk ve Yunan halkları arasındaki yanlış anlamaları gidererek, güven 
duygusunu pekiştireceğinden ve kökleştireceğinden eminim. Bu nedenledir ki, bu alandaki me
selelere etraflı şekilde değinmek ve öncelikle çözüm bulmak gerektiğine inanmaktayım. Türki
ye, bu konuda üzerine düşebilecek ne varsa en iyi niyetle yapmaya kararlıdır. Uluslarımız ara
sında dostluk köprülerinin kurulmasına büyük katkısı olacak bu alanda, Yunan Hükümetinin 
de aynı yaklaşım içinde olmasını temenni ediyorum. 

Bu çerçevede, Yunanistan'ın, Lozan Antlaşmasına, Yunan Anayasasına ve Yunan kanun
larına, ilgili uluslararası sözleşmelere ve üyesi bulunduğu Avrupa toplulukları değerleri ve ku
rallarına saygılı olmasını bekliyorum. 

Bizim inancımız, iki ülkenin toprakları üzerinde yaşayan azınlıkların, ülkelerimiz arasın
da yapıcı ilişkilerin kurulmasına imkân veren bir unsur olarak görülmesidir. Hükümetimiz, 
Yunanistan'daki soydaşlarımız konusunda her zaman duyarlıdır ve soydaşlarımızın haklarını 
en etkili şekilde korumak hususunda da kararlıdır. Bu konudaki azim ve kararlılığımızdan hiç 

* kimsenin en küçük bir kuşku duymasına gerek yoktur. 
Batı Trakya'daki Türk azınlığının ihlal edilmekte olan haklarının takipçisi olmaya ve bu 

konuda, gerek Yunanistan nezdinde, gerek uluslararası planda teşebbüslerimizi sürdürmeye devam 
edeceğimizi Yüce Meclisiniz önünde bir kez daha teyit etmek ister, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

l; — ingiltere'ye gidecek olan Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün dönüsüne kadar; Turizm Bakan
ltğma, Devlet Bakam ismet Ozardan'vn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1051) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 28 Kasım 1989 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Turizm 
Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özars-
lan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Belçika'ya gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulul'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Olağanüstü Konsey Toplantısına katılmak üzere 3 Aralık 1989 tarihinde Belçika'ya 
gidecek olan Başbakan Yıldınm Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali' Bozer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3, — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakam ismail Safa Giray'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Olağanüstü Konsey Toplantısına katılmak üzere, 3 Aralık 1989 tarihinde Belçika'
ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
h — Bazı Kanun taşanlarının gündemdeki diğer işlerin önüne alınarak, görüşmelerinin Genel 

kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, 

TBMM üyeliğinin düşmesinin acık oylamasının, Genel Kurulun 27.12.1989 Çarşamba günkü birleşi
minde, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının görüşmelerinin ve oylamasının bitiminden sonra ya
pılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu önerisi 4.12.1989 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grubu Başkânvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 

öneriler : 
1. Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmı

nın 3 üncü sırasında yer alan 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 4 üncü sırasında yer alan 278 sıra 
sayılı Kanun Tasarısı ve 7 nci sırasında yer alan 284 sıra sayılı Kanun Tasarısının, gündemdeki 
diğer işlerin önüne alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birle
şiminde yapılması önerilmiştir. 

2. Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, Hatay milletvekili M. Mu
rat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi 
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin düşmesinin açık oylamasının, Genel Kuru
lun 27.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının gö
rüşmelerinin ve oylamasının bitiminden sonra yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Ayrı ayn okutup oylarınıza sunacağım. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

öneriler : 
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmı

nın 3 üncü sırasında yer alan 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 4 üncü sırasında yer alan 278.sıra 
sayılı Kanun Tasarısı ve 7 nci sırasında yer alan 284 sıra sayılı Kanun Tasarısının, gündemdeki 
diğer işlerin önüne alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birle
şiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, Hatay Milletvekili M. Murat 

Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi 
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gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin düşmesinin açık oylamasının, Genel Kuru
lun 27.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının gö
rüşmelerinin ve oylamasının bitiminden sonra yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

V. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik programlarındaki 

çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının önerge
si, ilgili Sayın Bakan, mazeretleri dolayısıyla katılamayacaklarını bildirdiklerinden, bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Siyası parti grupları adına grup başkanvekillerinin, Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" ktsmmtn 1 inci sırasında yer alan Meclis araştırması öner
gesinden sonra gelen önergelerin görüşülmesi için grup sözcülerinin hazır bulunmamaları nedeniyle, daha 
önce alman karar gereğince, birleşimin ertelenmesine ilişkin önergeleri 

BAŞKAN — Grupların müşterek bir önergeleri vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 inci sırasındaki (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması önergesinin görü

şülmesi, Sayın Bakanın bulunmaması nedeniyle ertelenmiştir. 
Gündemin diğer sıralarında yer alan önergelerdeki grup sözcülerimiz bugün için hazır bu

lunmadıklarından, daha önce alınan karar gereğince, birleşimin ertelenmesini arz ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu duruma göre, grupların müşterek istekleri doğrultusunda ve biraz önce 
alınan karar gereğince, Gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer alan 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 4 üncü sırasında 
yer alan 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile 7 nci sırasında yer alan 284 sıra sayılı Kanun Tasarısı
nı ve sözlü soruları sırasıyla görüşmek için, 6 Aralık 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.07 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I, — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, hasat mevsimi öncesinde yağan dolu nedeniyle] Çorum 

IH Merkez ilçesine bağlı köylerde hasar tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy isleri Bakanı Lutfuüah Kayalar'm cevabı (7/921) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına 

yardımlarınızı saygılarımla arz ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
1. Hasat mevsimi öncesinde Çorum Merkez tlçe köylerine yağan dolunun hasar tespiti 

yapılmış mıdır? 
2. Hasar gören köy sayısı ve hasar yüzdesi nedir? 
3. Buradaki üreticiye ne tür bir yardım yapılmıştır? 
4. Yüzde yüze zarar görenler için buradaki insanların yaşamsal gereksinimleri karşılan

mış mıdır? 
5. Bu insanlar için düşünülen ve alınacak olan tedbirler var mıdır? 
6. Çorum'daki amenajman planlarının yapılmasında izlenen yöntem nedir? 
7. Bu planların yapımında mahkeme kararları neden geçersiz sayılmaktadır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 4.12.1989 
Sayı : ÖKM : 2-529 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kan. ve Kar. Md.nün 20.10.1989 tarih ve 7/921-3505/16581 sayılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın "Hasat mevsimi öncesinde yağan dolu nedeniyle 

Çorum tli Merkez ilçesinde bağlı köylerde hasar tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin" yazılı 
soru önergesinin cevabı yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullaf Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap : 1. Çorum tli ihtiyaç Komisyonunun 7.7.1989 tarih ve 1 nolu kararı ile köy, tlçe 

ve ti düzeyinde hasar tespit cetvelleri tanzim edilmiştir. 
Cevap : 2. Söz konusu kararın 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, Merkez tlçe'de 50 

köyde zarar meydana gelmiş olup, zarar oranı °/o 59 dolayındadır. 
Cevap : 3-4-5. Merkez ilçeye bağlı köylerdeki afetzede çiftçilerimizin tohumluk talepleri 

4 Ağustos 1989 tarih ve 20242 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 89/10 sıra nolu Para ve Kredi 
Kurulu Kararı esaslarına göre, 465 ton buğday, 35 ton arpa tohumluğu, aynî olarak Toprak 
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Mahsulleri Oflsince karşılanmıştır. Ayrıca ihtiyaçları kadar buğday ve arpa tohumluğu temin 
edemeyen çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 26 Eylül 198.9 tarih ve 20294 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 89/20 sıra nolu Para ve Kredi Kurulu Kararı yürürlüğe girmiş ve 
bu karar gereğince çiftçilerimiz, piyasadan temin ettikleri tohumluktan Bakanlığımıza bağlı 
kuruluşların selektörlerinde ücretsiz olarak temizletip ilaçlattıktan sonra gerekli belgeleri tan
zim ve tasdik ettirerek T. C. Ziraat Bankası ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerinden tohumluk 
kredisi almışlardır. 

Ayrıca ti ihtiyaç Komisyonunun Kararına göre 2043 çiftçi ailesinin, T.C. Ziraat Bankası 
ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ziraî kredi borçlan ertelenmiş ve 8 Temmuz 1989 tarih 
ve 20219 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan karar gereğince de S milyon liraya kadar borçlan 
için faiz alınmamış, 50 milyon liraya kadar olan çiftçi borçları da taksitlendirilmiştir. 

Cevap : 6. Çorum tli hudutları içindeki köy kesim düzenlemelerine ilişkin Amenajman 
Planlan 1986 yılında, mevcut ve geçerli köy sınırları gözönüne alınarak köyler arasında yapı
lan protokollere göre, yöre halkının yakacak odun ihtiyacını muntazam karşılamak ve orman
ların devamlılığını sağlayacak şekilde tanzim edilmiş ve üç yıldır uygulanmaktadır. 

Cevap : 7. Orman Amenajman arazi çalışmaları esnasında, Orman Köylülerimizin Taş
ra Teşkilatımıza ve Amenajman Heyetlerine intikal ettirdikleri geçerli her türlü köy mülkî hu
dutları ile mahkeme kararlarına uyularak, gerekli planlamalar bunlara göre yapılmaktadır. 

Ancak; Orman Amenajman arazi çalışmaları esnasında, görevli Amenajman Heyetleri
mize ve Taşra Teşkilatımıza, ilgili Orman Köylülerimizce intikal ettirilmeyen, Köy Mülkî Hu
dutları ve mahkeme kararlarından haberdar edilmeyen Orman Teşkilatımızın yapacağı bir plan
lamadan kusurlu görülmemesi hususunu takdirlerinize sunarım. 

Orman Amenajman Planlan yenilendikten sonra, Orman Köyleri arasında taraflarca da 
kabul edilebilen, geçerli köy Mülkî Hudutlan ile Mahkeme Kararlan, Teşkilatımıza intikal et
tirildiğinde, ilgili köylerle gerekli temaslar yapılmakta, Amenajman Planlarında gerekli düzelt
meler yapılabilmektedir. 

Orman Teşkilatımız Orman Köylülerimizin ormancılıkla ilgili her türlü sorunlanna, yasa
lar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, çözüm getirici yaklaşımlar içindedirler. 

Orman Teşkilatımızca yapılan her türlü Ormancılık faaliyetlerinde, Halk-Orman ilişkile
rinin en iyi düzeyde olmasına gereken hassasiyet gösterilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Adapazarı Et-Baltk Kombinasında kanatlı hayvan 
kesimi için ayrılan bölümün ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı Lutfullah Kayalar'tn yazılı cevabı (7/947) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 
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Soru : Adapazarı Et-Balık kombinasında kanatlı hayvan kesimi için ayrılmış bölüm ne 
zaman hizmete sokulacaktır? 

Bugüne kadar hazır olduğu halde neden hâlâ hizmete sokulmamıştır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 4.12.1989 
Sayı : ÖKM : 2-552 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. ve Kar. Md.lüğünün 7.11.1989 tarih ve 7/947-3585/16839 sayılı yazısı. 
Adapazarı Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in "Adapazarı Et-Balık Kombinasında ka

natlı hayvan kesimi için ayrılan bölümün ne zaman hizmete açılacağına" ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Cevap : Et ve Balık Kurumuna ait 24 000 baş/gün kapasiteli bir tavuk kombinası, halen 
Ankara, Sincan'da faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca, Manisa Et Kombinası bünyesinde ku
rulu 24 000 baş/gün kapasiteli "Tavuk Kesim Ünitesi "de bu yıl sonlarında deneme üretimine 
açılabilecek durumdadır. 

Bunlara ilaveten, 1989 yılı Yatırım Programının etüt bölümünde "Sakarya Et Kombinası 
Tavuk Kesim Ünitesi İlavesi" adıyla yer alan bir başka projemiz daha bulunmaktadır. Ancak 
bu projemiz, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda atıl kapasite yaratılmaması hususu 
dikkate alınarak yapılacak durum tespitinden sonra, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da 
yeterli ödenek verilmesi halinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, Emet ilçesi SSK Fizik Tedavi Merkezine eczacı 
atanmadığı ve kurumun bu nedenle zarara uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını. 
Arz ederim. 
Saygılarımla 1.11.1989 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. S.S.K. Emet tlçesi Fizik tedavi merkezindeki eczanesinde çok uzun süreden beri yetki
li bir eczacının olmaması nedeniyle, eczanenin kapalı kalışı ve mevcut ilaçların da kullanıla
maması ve sigortalı işçilerin de dışarıdan ilaç almak zorunda kalmaları sonucunda, Kurum 
bugüne kadar kaç TL. maddî zarara sokulmuştur? 

2. Bahsi geçen eczanede mevcut olan ilaçların bu nedenle, son kullanma tarihlerinin geçtiği 
ve sigortalı işçilerin mağdur edilerek, dışarıdan yapılan ilaç alımlarının ise ortalama aylık 50-60 
Milyon TL. olduğu ve bu uygulamayla Kurumun büyük ölçüde maddî zarara uğradığı iddiala
rı doğru mudur? 
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3. Sizce, söz konusu Fizik tedavi merkezine bu güne kadar bir eczacı personelin atana-
mayış sebebi nedir? Ve buraya ne zaman bir atama yapabileceksiniz? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : 300-1041/11-01-6-9866-054585 4.12.1989 
Konu : 'Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7 Kasım 1989 tarih ve 7/959-3621/16951 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Emet Üçesi S.S.K. Fizik Tedavi Merkezi

ne eczacı atanmadığı ve Kurumun bu nedenle zarara uğradığı iddiasına ilişkin fazılı Soru öner
gesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Emet Fizik Tedavi Merkezi Eczanesinde görevli eczacı persone
lin ünitesinden ayrılmasından dolayı Haziran/1988 ayından itibaren bu görev, Eskişehir S.S.K. 
Hastanesinden geçici olarak görevlendirilen eczacılarla aksamadan devam ettirilmeye çalışıl
maktadır. 

Ancak, 6197 sayılı Kanuna göre sağlık tesisinde eczane faaliyeti için gerekli mes'ul müdür 
bulunmaması sebebiyle Eylül/1988 ayından sonra ayaktan yapılan tedavilere ait reçete muhte
viyatı ilaçlar anlaşmalı eczanelerden alınmaya başlanmıştır. 

Bu durumda, Emet S.S.K. Fizik Tedavi Merkezine yeni bir eczacı atanıncaya kadar geçe
cek zaman içerisinde eczanede mevcut ilaçların beklemesinden doğacak Kurum zararını önle
mek bakımından, ilaç firmalarına yapılan siparişler derhal durdurulmuş ve miadlı ilaçlara ön
celik verilerek ilaçların karşılanması hususunda S.S.K. Tavşanlı Hastanesine talimat verilmiştir. 

Emet S.S.K. Fizik Tedavi Merkezinin hizmet kapasitesi dikkate alınarak, bu sağlık tesisi
mize bir eczacı atanması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı^ 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, 1989 yüt programında yer alan Kütahya IH 
koy yollarmdan hangilerinin yaptmmtn gerçekleştirildiğine ilişkin sorusu ve Taran Orman ve Köyişleri 
Bakanı Lutfuliah Kayalar'm yazık cevabı (7/960) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı Sayın Lutfuliah Kayalar tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını. 
Arz ederim. 
Saygılarımla 1.11.1989 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. Bakanlığınızca 1989 yılı programı olarak onaylanan ve Kütahya Köy Hizmetleri İl Mü
dürlüğünce yapımının gerçekleşmesi için, 1989 Yılı Köy yolları etüt ve proje programına dahil 
edilen, Kütahya tli merkez ve İlçe Köylerine ait olan 14 adet köy YOL'unun 1989 yılında kaç 
adedi yapılabilmiştir. 
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2. Söz konusu program gereği, 1989 yılında kaç Km. yeni yol yapılarak ulaşıma açılabil
miştir? Ve programla hedeflenen toplam 61 Km.'Iik yolun bugüne kadar kaç Km.'si yapılabil
miştir? 

3. 1989 Yılı programına alınan hizmetlerin tamamlanamayış sebebi nedir? 
4. Bahsi geçen programın 12 nci sırasında yer alan; Kütahya-Simav ilçesinin Çitgöl-

Kelemyenice Köyü arası 7 Km.'Iik yeni yol yapımına bugüne kadar başlanamama sebebi nedir? 
5. Simav ilçesi, Çitgöl-Kelemyenice Köyü arası 7 Km.'Iik yolun açılmasıyla; Göl köy, Boğaz 

köy, Efir, Bahtıllı, Kusumlar, Yeşilçam, Yağıllar ve Beciler Köylerimizin ilçe merkezi ile ulaşımı 
bakımından çok önemli ve acilen yapılması gereken bu yolun yapımına ne zaman başlanabile
cektir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 4.12.1989 
Sayı : ÖKM : 2*551 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. ve Kar. Md.'Iüğünün 7.11.1989 tarih ve 7/960-3622/16952 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'in yazılı bir önergesi incelenmiştir. 
Cevap : 1. 1989 Malî yılı köyyollan yapım programında bulunan tüm yolların etüt ve 

projeleri tamamlanmıştır. 
Cevap: 2. 1989 Malî yılı programımızda bulunan 22 adet projeden oluşan 107+00 Km.'Iik 

köyyolu yapımı tamamlanmıştır. 
Cevap : 3. 1989 yılı köyyolu ile ilgili programımız tamamlanmış ayrıca program üzerin

de yol yapılmıştır. 1.11.1989 tarihi itibariyle uygulamamız % 165 olarak gerçekleştirilmiştir. 
Cevap : 4. Bahse konu 12 nci sırada yer alan Kütahya-Simav-Çitgöl-Kelemyenice arasın

daki 7 Km. yeni yol yapımı ihtilaf nedeniyle bitirilememiş, 2 Km.'si tamamlanmış, 5 Km.'si 
yapılamamıştır, ihtilafın çözülmesi halinde yolun yapımı gerçekleştirilecektir. 

Çitgöl-Kelemyenice yolunun istikşafı etüdü yapılmış bu sırada da Kelemyenice köyü ihti
yar heyeti ile Çitgöl Belediye Başkanlığından taahhütname alınmıştır. Ancak yol yapımının 2 
Km.'Iik kısmı tamamlandığında Çaysimav, öreğler Muhtarlığı ile Demirci Belediye Başkanlığı 
itiraz etmişlerdir. Bu itiraz üzerine yapım işi durdurulmuştur, ihtilafların çözümü için Simav 
Kaymakam Vekili, Köy Hizmetlerine bağlı elemanlar ile Demirköy Belediye Başkanı, Çaysi
mav, öreğler, Kelemyenice Muhtarlarının hazır bulunduğu bir toplantı yapılmış, ancak ihtilaf 
çözülememiştir. Bu nedenle bahsedilen yolun 5 Km.'Iik kısmı tamamlanamamıştır. 

Cevap : 5. Kütahya iline bağlı Gölköy, Boğazköy, Efir, Bahtılı, Kusumlar, Yeşilçam, Ya
ğıllar, Beciler köylerimizin ti ve ilçe bağlantı yolları mevcut olup, bu yolların kimi asfalt kimi 
stabilize kaplıdır. Bu yolların bakımları da yapılarak hizmette aksamaya meydan verilmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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5. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde ili Merkez ilçesindeki SSK Hastanesinin perso
nel sorununa ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/963) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde tli Merkez tlçesinde 8 ay önce 4 Mart 1989 yılında 26 Mart Mahallî Seçimlerinden 

önce alelacele faaliyete geçen 115 yataklı SSK hastanesi halen Hariciye, Nisaiye, göz ve KBB 
branşlarına ait olmak üzere 4 uzman ve 3 pratisyen hekim ile 8 ebe hemşire ile faaliyet göster
mektedir. 

Hastanenin kendinden beklenen hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Baran 

Niğde 
1. Yeterli sayıda hemşire, müstahdem, memur ve teknisyen kadrosu ile, 
2. Dahiliye, Çocuk, Bevliye, Ortopedi, Röntgen, Asabiye ve Fizik tedavi uzmanlarının 

ne zaman tayin edilmesi düşünülmektedir? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : 300-1041/11.01.6-9867-054584 4.12.1989 
Konu : "Vazıh Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 7 Kasım 1989. tarih ve 7/963-3625/16959 sayılı yazınız. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın, Niğde tli Merkez İlçesindeki S.S.K. Hastanesi

nin personel sorununa ilişkin Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Niğde S.S.K. Hastanesinin hizmete açılması ile sanayi ve ticarî sektörde büyük bir aşama 
gösteren ve sigortalı sayısı artan Niğde İlimizin sağlık hizmeti sorunu çözülmüştür. 

Sağlık tesisinin en iyi şekilde hizmet vermesini temin bakımından ekte sunulan personel 
kadro listesinde belirtilen branşlara Kurum içi nakillerle ve açıktan veya naklen atamalarla ih
tiyaç belirli ölçüde giderilmiştir. 

Söz konusu Hastanede açık bulunan dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ortopedi ve 
travmatoloji, röntgen, asabiye ve fizik tedavi uzmanı ihtiyacı, 2514 sayılı Kanunda 3579 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklik hükümleri uyarınca Uzman Tabiplerin mecburî hizmet kapsamın
dan çıkarılmasından dolayı, kısa sürede karşılanması mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle, söz konusu branşlara Kuruma müracaatla görev talep eden Uzman Tabipler
den atama yapılması çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 
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Kurumumuz Niğde Hastanesinde Görev Yapan Personelin Unvan ve Adedini Gösterir Liste 
13.11.1989 

Unvanı 

Tabip (Baştabip Gör. ve Yetkilisi 01. Çal.) 
Uzman Tabip (Hariciye) 
Uzman Tabip (Bevliye) 
Uzman Tabip (K. B. B.) 
Uzman Tabip (Göz Hast.) 
Uzman Tabip (Nisaiye) 
Tabip 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Uzman (Tab. Uz. Tüz. Göre Bakteriyoloji) 
Hemşire 
Ebe 
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 
Laborant 
Şef (Hastane Müdürü Gör. Yet. 01. Çal.) 
Memur 
Veznedar 
Daktilograf 
Tekniker 
Teknisyen (Elektrik) 
Teknisyen (Makine) 
Teknisyen (Yapıcılık) 
Aşçı 
Bekçi 
Kaloriferci 
Hizmetli 
Hademe (tşçi) 
Odacı (tşçi) 
Şoför (işçi) 
Kaloriferci-Kapıcı (tşçi) 

TOPLAM 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
8 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

67 

6. —izmir Milletvekili M. Turan Bayaztt 'm, Bergama Çamkây Kalktnma Kooperatifinin kuru
lusuna ve sulama suyu sağlanmasma yönelik bir projenin mevcut olup olmadığına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı Lutjullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 
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1. Bergama Çamköy Kalkınma Kooperatifinin kuruluşu hangi aşamadadır? Kuruluş tak
riben hangi tarihte tamamlanabilecektir? 

2. Sulama suyu sağlanmasına yönelik bir proje mevcut mudur? Mevcutsa cevap tarihi 
itibariyle Teşkilatınız veya köy halkı tarafından yapılmış bir çalışma var mıdır? Nelerdir? 

3. \aürımın gerçekleşmesi hangi yıl programına alınacaktır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı ; ÛKM : 2-591 4.12.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. ve Kar. Md. lüğünün 16.11.1989 tarih ve 7/972-3674/17129 sayılı yazısı. 
izmir Milletvekili Sayın M. Turan Bayazıt'm yazılı bir soru önergesi incelenmiştir. 
Cevap : tzmir-Bergama-Çamköy köyünde kurulması söz konusu sulama kooperatifine 

3.11.1989 tarih ve 015 sayılı onay ile kuruluş izni verilmiştir. 
Kooperatif kuruluşu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildikten sonra D.S. I. Genel Müdür

lüğünce fizibilite raporu hazırlanarak, buna göre sondaj kuyuları açılıp motopomplar ve ener
ji nakil hattının yapımından sonra, Teşkilatımızca sulama tesisi projesi hazırlanmasını mütea
kip, yatırım programına alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

7. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, Meclis binasında Cumhurbaşkanı için çalısına odası 
hazırlandığı ve Meclis Kütüphanesi önündeki açık otoparkta milletvekili araçlarına park yasağı uygulan
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanı ismet Kaya Erdem'in yazüt 
cevabı (7/996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki eski senato binasında Cumhurbaşkanı için bir büro 

hazırlandığı söylentileri yaygınlaşmış bulunmaktadır, öte yandan bugüne kadar kitaplıktan ya
rarlanan milletvekillerinin kullandığı açık otoparka da yaklaşık bir haftadır fiilen park yasağı 
uygulanmaktadır. Bunun nedenini sorduğumda bazı polis memurları Sayın Cumhurbaşkanı
nın zaman zaman eski senato binasına çalışmak amacıyla geldiği için bu yasağın konulduğunu 
ifade etmişlerdir. 

1. Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine geliş ve ayrılışları protokol ge
reğince resmî törene tabi olduğu gerçeğine rağmen Sayın Turgut özal'ın Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geliş ve gidişlerinde bu kurala uyulmakta mıdır? 

2. Sayın Turgut özal Cumhurbaşkanı tensip edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisine kaç kez gelmiştir? Kendisine kaç kez protokol gereğince karşılama ve uğurlama düzen
lenmiştir? 
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3. Sayın Turgut özal'a eski senato binasında çalışma odası hazırlandığı doğru mudur? 
Kuvvetler ayrımı ilkesi ve Anayasa açılarından değerlendirildiğinde yürütme organının sembo
lik başı olan ve milletvekilliği görevi sona eren Cumhurbaşkanına yasama organı içinde böyle 
ayrıcalıklı bir yer verilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? 

4. Milletvekilleri için hem çalışma ve hem de halkla ilişkiler merkezi durumundaki Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine ayrılan kitaplık önündeki açık otoparktan yararlan
ma hakkı kim tarafından hangi yetki ve gerekçelerle engellenmiştir? Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde milletvekili hak ve yetkisini ikinci plana atmaya yönelik böyle bir karar var mıdır? Var
sa kimin tarafından alınmıştır? Bu uygulamanın derhal durdurulması Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca düşünülmekte midir? 

tstemihan Talay 
İçel 

t. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/996-3724/17291 5.12.1989 

Sayın tstemihan Talay 
tçd Milletvekili 
tlgi: 17.11.1989 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Meclis binasında Cumhurbaşkanı için çalışma odası hazırlandığı ve Meclis Kütüphanesi 

önündeki açık otoparkta milletvekili araçlarına park yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin ilgi 
önergenizde yeralan sorularınız aşağıda sırasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

î. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
1. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaretlerinde resmî tören yapıl

maktadır. Ancak Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince kullanılan bö
lüme geliş ve gidişlerinde resmî tören yapılmamakta ve bu uygulama 1983 yılından bu yana 
sürdürülmektedir. 

2. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'a 9 Kasım 1989 tarihinde Andiçme Töreni için Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geliş ve gidişlerinde resmî tören düzenlenmiştir. 

3. 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşki
lat Kanununun geçici 3 üncü maddesi; "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; cumhurbaşkanlığı 
Dairesi inşaatı bitinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm 
ve kolaylıklarından faydalanır." hükmünü taşımaktadır. Ayrıca bu madde hükmünden yarar
lanma esas ve usullerini içeren Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterlikleri arasında bir protokol de tanzim ve imza edilmiştir. 

4. Sözü edilen açık otoparkta trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla ve milletvekilleri araç
ları dışında kalan araçlar için park yasağı uygulanmaktadır. Milletvekili araçları için bir yasak 
söz konusu değildir. 

— — ^ — — • 

— 326 — 



Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
GÜNDEMI 

41 İNCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

\. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa 
etmesi nedeniyle Anayasa'nın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üyeliğinin düşmesinin açık oylaması. 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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,, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin 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 tespil 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir 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) 

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

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

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 arat
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

1 1 . — 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 Anayasanın 
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 ırkadaşının, 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) 
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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 gentl 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) * v 

17. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güne* 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 Silopj 
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 bîr 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 devredıiliş 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 ve 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. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

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

3. — 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) 

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

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

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

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

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

9. — 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) 

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

' 11. — 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) 

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

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Gaziantep Milletvekilli Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkjtf İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

16. — Bursa Miiletvekü 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) 

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

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

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

20. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

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

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

23. — 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) 

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

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

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 
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27. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat tündeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar̂  için kullanıldığı iddiasına ilSşkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

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

29. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayılan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergemi (6/143) (1) 

30. —r 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) 

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

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

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

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

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

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 
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40. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

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

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

43. — 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) 

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

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

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

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

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

49. — Balıkesir "Milletveküi t. önder Kırh'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

50. — 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) 

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

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

53. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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54. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

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

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

57. — izmir Milletvekili, K. Kemal Ânadol'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) 

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

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

60. — 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) 

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

62. — 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) 

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

64. — 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) 

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

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

67. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) , 
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68. — 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) • . 

69. — 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) 

70. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, îzmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına *lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

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

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

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

74. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

77. — 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) 

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

79. — 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) 

80. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Maırdin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacma ve 1988 yılındaki mevsimlıik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

81. ~ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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82. — 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 Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

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

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

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

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

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

90. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

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

92. — 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) 

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

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

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

96. *— Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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97. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 

bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

98. — 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) 

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

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

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

102. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin -
deıkii Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
taımamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

103. — 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) 

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

105. — 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) 

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

107. — 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) 

108. — 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 Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

110. — 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) 
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111. — Zonguldak Milletvekili Sinisi Altıner'in, Karabük • Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

113. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi KapuUu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som 
önergesi (6/186) 

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

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

116. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'mn, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/190) ' 

117. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'mn, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenefc konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

118. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'mn, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/192) 

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

120. — 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 İskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/306) (1) 

121. — Denizli Milletvekili Adnan Kesfcin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
orman ve Köyişleri Balkanından sözlü som önergesi (6/317) (1) 

122. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörLrt; ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

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

125. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapü-
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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126. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

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

131. — 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) 

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

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

134. — 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) 

135. — 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) 

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

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

138. — 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) 

139. — 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) 
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140. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

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

142. — 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) 

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

144. — 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) 

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

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

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

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

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

150. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında teâavi 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) ' . . ' . . 

151. — 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) • 

152. —- Adana Milletvekili Orhan ŞeMidağ'ın, Adana Hinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

153. — 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) 
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154. — 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) 

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

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

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

158. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova ilçesi 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

167. — Bursa Milletvekili Beytuüah Mehmet Gazioğlu'nün, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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168. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

170. — 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) 

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

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

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

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

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

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

1-77. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla imamoğlu'nun, • Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

179. — 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) 

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

181. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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182. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

183. — 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) 

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

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

186. — 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) j 

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

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

189. — 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 önergesd (6/351) (1) 

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

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

192. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal'Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

193. — Sakarya Milletvekili Ahmet Netidim'in, AIDS'M hastaların sayışma v*i 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesd (6/284) 

194. — 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) 

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

196. — 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) 

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

198. — 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) 

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

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

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

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili 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) 

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

204. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3:>8) (1) 

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

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

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

208. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu 
Mahallesinde /inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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209. — 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) 

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

21 T. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/309) 

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

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

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

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

216. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
tli' Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

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

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

219. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya, Barajı sahasında kalan / 
' Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba

kandan sözlü soru önergesi (6/315) 
220.. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında* göreve alın

maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 
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221. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'iin, îzrnir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

223. — 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) . 

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

225. — 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) 

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

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

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

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

230. — 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) 

231. — 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) 

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

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

234. — 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) 

235. —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) 
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236. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) <1) 

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

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

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

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

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

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

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

244. — 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) 

245. — 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) 

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

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

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

. 249. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

250. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ü-
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 
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ısı. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 

meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

252. — 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) 

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

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

255. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

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

257* — İçel Milletvekili Durmuş Fikni 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) 

258. — Edirne Milletvekili Erdal Katkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 'ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

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

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

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

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

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

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

265. — 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)(l) 

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

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

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

269. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 198S 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

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

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

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

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

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

275. — 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) 

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

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



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

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

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

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

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

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

283. — 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) 

284. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'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) 

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

286. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45i) (1) 

287. —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) 

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

289. —. İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yailvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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290. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'üh, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

291. — 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) 

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

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

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

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

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

'297. — 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) 

298. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niın, Devlet eski Bakam 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) 

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

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

301. — 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) 

302. — 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) 
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303i — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

306,— 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) 

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

308. ^- istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, r.por tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

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

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

311. — istanbul 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) 

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

313. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru.önergesi 
(6/467) (1) 

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

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

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

1 317. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (!)• 
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318. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

319. — 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) 

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

321. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Ataky'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına almanlarm sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

322. — 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) 

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

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

325. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet y a k 
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

326. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

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

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

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

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

331. —İstanbul Milletveküi Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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332. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

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

335. — 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) 

336. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

345.J — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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346. — tzımir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

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

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

350. — tçel Milletvekili M. îstemihan 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) 

• 351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'uri, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

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

354. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

355. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - ÇeHik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

357. — Diyaf bakır1 Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısmı güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

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

360. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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361. — Diyafbaıkır Milletvekili Hikmet Çetin'in, Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki 
ekili afazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilıişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

362. — 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) 

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

364. — 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) 

365. — Kars Milletvekili Mahrhut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

366. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru ön^gesi (6/549) 1(1) 

368. — Nevşehir Milletvekili Esat K-ıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

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

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

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

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

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

375. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.1 İ. 1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) . 
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376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

377. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

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

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

380. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlimde Diyafbakır. İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

381. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'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) 

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

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

384. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'im, Çaıhşanlarm Tasarruf a/Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

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

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

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

388. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, 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) 

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

390. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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39L — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen İran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) " , 

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

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

394. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

395. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'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) 

396. —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) 

397j —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

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

399. — 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) 

400. — 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) 

401. —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) 

402. — 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) 

403. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

404. — 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) 

405. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 
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406. — içel 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) 

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

408. — 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) 

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

410. — izmir 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) 

411:. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü uoru önergesi 
(6/592) (1) 

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

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

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

415. — 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) 

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

417. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emekliılere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözdü soru önergesi (6/497) 

41'8. — Zonguldak Milletvekili Güneş MüMoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan «özlü soru önergesi (6/498) 

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

(41 inci Birleşim) 
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420. — 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) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/5011) 

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

423. -T- Zonguldak Millet vekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

425. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
Kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

426. — 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) 

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

428. — 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) 

429. — 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) 

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

43U. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1). 

43'2. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

433. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 
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434. — 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) 

435. — 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) 

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

437. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

438. — izmir Milletvekilli Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkaru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

439. — İzmir 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) 

440. — 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) 

441. — 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) 

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

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

444. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, 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) (1) 

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

446. — 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) 

447. — 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) 
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448. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

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

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

451. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

452. — 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) 

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

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

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

456. — 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) 

457. — 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) 

458. — 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) 

459a — 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) 

460. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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461. — 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) 

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

463. — 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) 

464. —• Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

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

466. — 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) 

467. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

468. — 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) 

469. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

470. — 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) 

471. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasımn nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

472. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine 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) 

f 

2. — 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 Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayıtı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10.1989) 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi; 27.10.1989) 

X 4. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

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

6. — 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) 

7. — 926 Sayılı Türik Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 15.11.1989) 
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8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı-Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

9. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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