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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

24 . 9 . 1986 Çarşamba 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplandı; ya
pılan yoklama sonucunda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından, 25 Eylül 1986 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.20'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymeıt (Giresun), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, - toplantı için 
yeter sayımız yoktur. Başkanlığımıza, kısa bir ara 

vermeyle yeter sayımızı bulabileceğimiz kanaati gel
memiştir. 

Bu nedenle, gündemde bulunan konulan sırasıyla 
görüşmek için 30 Eylül 1986 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

• > - • -
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m. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 

1. — Sinop Milletvekili H. Barış Can'm, Sinop I 
/// Gerze İlçesi Çalboğaz Köyünde yapılacak olan I 
ortaokul binasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1171) O 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın T.C. Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

Sinop Milletvekili I 

1981 yılında bina yokluğu, öğrenci yetersizliği vb. 
nedenlerle ilköğretim okullarının bazılarının kapatıl
ması işlemlerine girildiği bilinmektedir. İşte o . gün- I 
lerde Sinop tli Gerze İlçesine bağlı Çalboğaz'da, I 
«Çalboğaz - Boypınar Ortaokulu» da geçici bir bi- J 
nada eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmekte idi. 
Yine o tarihlerde Boypınar Köyünden okul yeri aran
mış fakat köylüler yer vermemişlerdir. Ancak anılan I 
okulun kapanacağı ortaya çıkınca Çalboğaz köylü- I 
leri, köy tüzelkişiliğine ait ye otuz dekarlık alanı or- I 
taokul yapımı için T.C. Millî Eğitim Bakanlığına hibe [ 
etmişlerdir. Bunun için tüm yasal işlemler tamamlan
mıştır. Anılan Bakanlık da okulun adı geçen yere 
yapılmasına karar vermiş ve adını da Çalboğaz Or
taokulu olarak tanımlamıştır. 1984 yılında da okulun 
yapımı için gerekli emir Sinop Valiliğine gelmiştir. 
Bu gerçek ve gelişmelere rağmen; 

1. Okulun adı geçen yere değil de Boypmar'a 
yapılmak istenmesi sayın Bakanlıkça nasıl açıklan
maktadır? I 

2. Yasalara ve yerel değerlendirme sonuçlarına I 
göre bütün işlemleri biten Çalboğaz Ortaokulu'nun 
yapımına başlanılması niçin sürüncemede bırakılmak
tadır? 

(*) NOT : Soru cevabına ekli «arsa tasarruf ve
sikası» yayımlanamamıs olup, (7/1171) esas numaralı 
dosyasındadır. 

VE CEVAPLAR 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Yatırımlar ve Tesisler 18.9.1986 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 715.1 (57) llköğ./6525 

Konu : Sinop - Gerze - Çalboğaz Boypınar İlköğ
retim Okulu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Sinop Valiliği Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Müdürlüğünün 10.7.1985 gün ve Büt. Yat. Hiz. 
Şb. 715/9690 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
23.5.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 7/1171-6239/23653 sayılı yazısı. 

c) Sinop Valiliği Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürlüğünün 2.6.1986 gün ve Büt. Yat. Hiz. Şb. 
715/7760 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Barış Can tarafından, Sinop İli 
Gerze İlçesi Çalboğaz Köyünde yapılacak olan or
taokul binası hakkında Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğin
ce, ilköğretim kurumlarının yapılacağı arsaların tes
piti valiliklerce yapılmaktadır. 

Sinop Valiliğince yapılan inceleme ve değerlen
dirme sonucunda yapımı kararlaştırılan Çalboğaz -
Boypınar İlköğretim Okulu binasının; 

a) Çalboğaz Köyünde gösterileri arsanın yerle
şim yerinden elektrik ve su'dan uzak, köy mezarlığı
na yakın, arazinin meyilli olması sonucu fazla hafri
yat gerektireceği ve daha pahabya mal olacağından 
bu köyde yapılmasından vazgeçilmiştir. 

b) Boypınar Köyü ise nüfusun % 70'ini barın
dırmakta, yerleşim birimlerine yakın olması, elektri
ğinin bulunması, suyun kolaylıkla temin edilebilmesi, 
seçilen yerin düz olmasından, fazla hafriyat gerek
tirmeyeceği dikkate alınarak, binanın bu köyde ya
pılması uygun görülmüştür. 

Sinop Valiliğinin konu ile ilgili ilgide belirtilen ya
zılarının birer örneği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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TC. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Sinop tli 10.7.1986 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü 

Sayı : Büt. Yat. Hiz. 
Şb. 7̂ 15-9690 

Konu : Çalboğaz - Boypınar İlköğretim Okulu 
inşaatı. 

Millî Eğitim Gençlik' ve Spor Bakanlığı 
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkankğı) 

ANKARA 
tlgı : 18.6.1985 gün ve 715.1 (57) tlköğ./3916 sa

yılı emirleriniz. 
İlimiz Gerze İlçesi Boypınar Köyüne 1.0 derslikli 

ilköğretim okulu yapılmasına ait Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Müdürü Remzi Başak il? Bayındırlık ve 
İskân Müdürü Süleyman Maztum'un 5.6.1985 tari
hinde tanzim ettikleri inceleme raporu gereğince 10 
derslikli ilköğretim okulunun Boypınar Köyüne ya
pılması Valiliğimizce uygun görülmektedir. 

Gereğine emirlerinizi arz ederim. 
Ş. Ergün özakman . 

Vali 

İNCELEME RAPORU 
10.5.1985 tarihinde ilçe emanet komisyonu ma

rifetiyle ihale edilen Gerze - Çalboğaz - Boypınar 
Köyü 10 derslikli ilköğretim okulunun arsa konusun
da iki muhtarlık arasında ihtilaf çıkmış ve Vali M. 
Şefik Kalkan'ın şifahî emri üzerine Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Başak ve Bayındır
lık ve İskân Müdürü Süleyman Mazlum görevlendi
rilmiş ve durum yerinde incelenerek aşağıdaki özel
liklere dayalı olarak 10 derslikli ilköğretim okulunun 
Boypınar Köyünde yapılmasının uygun olacağı ka-
naatına varılmıştır. 

A) Çalboğaz Köyü : 
1. Çalboğaz Köyünde gösterilen arsanın yerle

şim birimine uzak olduğu, 
2. Gösterilen arsanın % 20 - 30 eğilimli olduğu, 
3. Yapılacak hafriyatın büyük malî külfet ge

tireceği, 
4. Ekli tasarruf vesikasının arkasında görüldüğü 

gibi arsanın, yapılacak okul inşaatına ve ileride ek
lenecek birimlerine uygun olmadığı, Ek : 1 

5. Arsanın köy mezarlığına yakın olduğu, 
6. Elektrik ve suyun uzak olduğu. 
B) Boypınar Köyü : 

1. Boypınar Köyündeki arsanın, 1935 yılında 
yapılan eski ilkokulun arsası olduğundan ve yerle
şim merkezinde bulunduğundan (Çeçe Köyü - Ya-
macık, Çanakçı köylerinin) ilkokuldan mezun olan 
çocukla/ının da ilköğretim okulu II nci devreye ora
da devam edecekleri, genelde nüfusun % 70'i Boy
pınar Köyünde oturduğu, sağlık ocağı, pazaryeri, ca
mi, Boypınar köyünde bulunmaktadır. 

2. Eski okul arsas." ile Boypınar köylüleri tara
fından alınan yeni arsanın toplamı 11.000 m2 bulun
maktadır. 

3. Bugüne kadar köyde heyelana rastlanmamış
tır. 

4. Mevcut okul bahçesinin ihata duvarı ile çev
rildiği gibi uygulama bahçesinin bulunduğu ve 2 loj
man ile öğrenci mevcudu artışından 1970 yılında 
yapılan 2 derslikli binanın da mevcut olduğu, böyle
ce 10 derslikli okulun da Boypınar'a yapılmasıyla eği
tim sitesi haline geleceği, 

5. * Boypınar Köyünün elektrik ve suyunun ol
duğu, 

6. 10 derslikli okulun, oturacağı alanın az bir 
hafriyatla inşaat yapılır duruma getirileceği, 

7. Halen Ortaokulun kiralık bir yerde Boypınar 
Köyünde bulunduğu. 5.6.1985 

Remzi Başak Süleyman Mazlum 
Millllî Eğitim Gençlik ve Bayındırlık ve İskân 

Spor Müdürü Müdürü 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Baıkanllığı 
'Sinop İli 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü 

Sayı : Büt. Yat. Hiz. Şb. 71/7760 
Konu : Gerze Çallboğaz-Boypınar 

ilköğretim Okulu Yapımı 
2 . 6 . 1986 

Millî Eğittim Gençlik ve Spoır Bakanlığına 
(Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı) 

ANKARA 
İlgi : T.B.M.M.'den Millî Eğicim Gençlik ve 

Spor Bakanlığına gönderilen 23.5.1986 gün ve 
7/1171-6239/23653 sayılı yazı. 

İlimiz Gerze İlçesi Çalboğaz-Boypınar İlköğre
tim Okulu binası Boypınar Köıyü sınırları içinde ya
pılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda; 

— 252 -
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1. Çalboğaz Köyünde (gösterilen arsanın yerle
şim birimlerinden, elektrik ve sudan uzak, köy me
zarlığına yakın, arazinin % 2Q-30 meyilli olması 
sonucu fazla hafriyat gerekeceği ve devlete daha pa
halıya maılolacağuıdan, binanın burada yapılmasın
dan vazgeçilmiştir, 

2. Boypınar Köyü ise nüfusun % 70'ini barın
dırmakta, yerleşim birimlerıinin merkezindedir. 'Elek
triği vardır. Şüyu kolaylıkla temin edilmektedir. 
Okul binasının yeri düz olduğundan hafriyat azdır. 
Yapım daha ekonomiktir. 

Yukarıdaki durumları dikkate alan ti Daimî Encü
meni de 12.6.1985 gün ve 345/333 .sayılı kararı ile 
de, ileri 'köyün öğrencilerinin birlikte eğitim-öğret'im 
yapaMeceği Boypınar Köyüne okullun yapılmasına 
karar vermiştir. Bunun sonucunda 21.8.1985 tarihin
de emanet komisyonunca müteahhide yer teslimi de 
yapılmıştır. Çünkü 222 sayılı Kanunu değiştiren 
2917 sayılı Kanun gereğince ilkokul, ilköğretim oku
lu, müstakil ortaokulların yer tespitli, planlaması, iha
lesi, yapımında Valilik İl Daimî Encümeni yetkili 
kılınmıştır. 

Çaılboğaz-Boypınar İlköğretim Okulu binasının 
Boypınar Köyünde yapılması Valiliğimce de uygun 
görülmek'tedir. 

Durumu bilgilerinize arz ederiim. 
Ş. Eirgün Özakiman 

Sinop Vallisi 

2.. — Konya Milletvekili Salim N Erel'in, Konya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce bazı fakülte bina
larının onarımı için açılan ihaleye ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olanak yanıtlanması için 
gereğini saygı ile arz edenim. 

13 . 6 . 1986 
Salim Erel 

Konya 
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce Resmî 

Gazetenin 13 Mayıs 1986 tarih ve 19106 sayılı bas
kısında; S.Ü.'ne bağılı 4 adet fakültemin binalarının 
onarımının, 27.5.1986 tarihinde «2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerine .göre» kapalı teklif usu
lü ile eksiltmeye çıkartılacağı ilan edilmiştir. 

Ancak ihale için yalnız Doğramacı Vakfına ait 
Tepe ve Dilek isimdi firmalara yeterlik belgesi ve-

-ırıilmiştir. Konya'da ve Türkiye'de böyle bir ihaleye 

25 . 9 . 1986 0 : 1 

girebilecek koşullan taşıyan diğer firmalar yok 
mudur? 

Dilek Firmasının % 0,5 Tepe Firmasının % 1 'gibi 
bugünkü ortamda çok gülünç olan bir eksiltme ile 
ihaleye talip olmaları ve ihaleyi almalarını hangi ya
sal ve Vicdanî gerekçe ile 'bağdaştırıyorsunuz? 

4 ıbölüm halinde yapılan ihaleler (için Mühendislik 
Fak. Prefabrik ©araka Onarımı işinde hiçbir yatı
rım yapılmadığı halde hakediş dosyasının ihale ta
rihinden 1 hafta sonra ödeme yapılması için Maliye 
ve Gümırük Bakanlığına kurye ile intikal ettirildiğini 
de istihbar ettim. 

Yukarıda ^belirttiğim konuların tarafınızdan sağ
lıklı bir şekilde lincdebtirilerek bilgi verilmesini arz 
ve talep ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Üniv-86-266-28685 
Konu : Konya Milletvekili Salim Erel'in 

yazılı soru önergesi. 
18.9.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 10.7.1986 tarih ve 

7/1205/6410/24426 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Salim Erel tarafından Başkanlı

ğınıza verilen Selçuk Üniversitesinin bazı fakülte bi
nalarının onarımı ile ilgili yazılı soru önergesi Yüksek
öğretim Kurulu Başkanlığına iletilerek incelenmesi is
tenmiş ve bu konuda alınan cevabın bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam 

T. C. 
Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : H-M/06-07-003-840-13206 

Konu : Soru önergesi hk. 
14.8,1986 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığına 
İlgi : 9.7.1986 tarih ve Üniv-86-266 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızda, Konya Milletvekili Salim Erel ta

rafından Bakanlığınıza gönderilen yazılı soru önerge
sinin bir fotokopisinin gönderildiği belirtilerek söz ko-
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nusu önergenin incelenmesi ve sonucundan bilgi ve j 
rilmesi istenilmektedir. )\ 

önergede sözü edilen konuların incelenmesi ve ge
rekli bilginin gönderilmesi için Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğüne yazdığımız yazıya verilen cevapta 
önergede sorulan hususlarda Selçuk Üniversitesi Rek
törü tarafından 19 Haziran 1986 tarihinde Konya'da j 
yapılan basın toplantısında cevap verildiği belirtilerek 
basın toplantısı metninin bir fotokopisi gönderilmiş ve 
önergede sözü edilen hususlara aşağıdaki şekilde nu
maralanarak açıkça cevap verilmiştir. Bu cevaplar sı
rasıyla şöyledir; 

1. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Ka 
nununun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usuiiı 
ile yapılmıştır. İhale aynı kanunun 17 nci maddesi ge
reğince ilan edilmiş, miktarı itibariyle ilanı gerektir
mediği halde bir de Resmî Gazetede ilan edilmiştir. 
Bununla güdülen amaç ihaleye daha çok iştirakin sağ- I 
lanmasıdır. Görüldüğü gibi ilan Doğramacı Vakfı şir
ketlerine değil bütün Türkiye'deki ilgili firmalara hi-
tabeder tarzda yapılmıştır. İhaleye daha fazla başvu
ru temini için başka bir kanunî ve fiilî çare mevcut 
değildir. 

2. Söz konusu ihaleye Tepe ve Dilek firmaları ile 
Fevzi Torcu isimli şahsa ait firma başvurmuşlar, an
cak bu üçüncü firma kanunen dosyasında bulundur
ması gereken evrakı koymadığı için yeterlik komisyo
nundan yeterlik belgesi alamamıştır. Bu firmanın sahi
bi olan Yüksek Müh. Fevzi Torcu, Salim Erel tara
fından adının kullanılarak basına demeç verilmesi üze
rine Rektörlüğe ve kamuoyuna bir açıklama yaparak, 
üniversitece yapılan işlemin doğru olduğunu kendi ha
tasıyla dosyasını eksik düzenlediği için yeterlik alama- I 
dığını beyan etmiştir. (Ek 2) - I 

İhale edilen iş prefabrike bir barakanın onarım, ik
mal ve tevsiidir. Konya ve Türkiye'de böyle bir ihaleye 
girebilecek koşulları taşıyan firmalar elbette mevcuttur. 

3. Tepe firmasının % l'lik tenzilatının yasal da
yanağı Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesidir. 
Bu madde ihalede uygun bedelin tespitini düzenlemek
tedir. Uygun bedel en yüksek tenzilatı ihtiva eden 
bedel değildir. Aksine Devlet İhale Kanunu % 20'den 
fazla kırımlı ihaleleri geçersiz saymakta ve 29 Ocak I 
1986 tarihi ve 19003 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan I 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliği karşısında en I 
fazla tenzilatı yapan firmanın da ihaleyi alamaması I 
mümkündür. Uygun bedel işin mahiyeti, özellikleri ve I 
şartları dolayısıyla Devletin menfaatlerine en uygun I 
olan tekliftir. | 
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4. Sayın Milletvekilinin soru önergesini basına 
açıkladığı günlerde ihale dosyası vize işlemi için Mali
ye Bakanlığında bulunmakta olup önergedeki «İhale ta
rihinden 1 hafta sonra onarım için hiçbir yatırım ya
pılmadan hakediş dosyası, ödeme yapılması için Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir.» ifadesi ihalenin vize 
edilmeden müteahhitle sözleşme yapılamayacağı, söz
leşme yapılmadan yer teslim edilemeyeceği ve bu şart
lar olmayınca müteahhidin herhangi bir iş yapmasının 
mümkün olmayacağı gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tahsin Özgüç 

Başkanvekili 
Ek - 1 

Konya Milletvekili Salim Erel'in 18.6.1986 Tarihli 
Mahallî Gazetelerde Yayınlanan Suçlamalarını Cevap

landırmak amacıyla Yapılan Basın Toplantısı 
Konya, 19.6.1986 

Sayın Basın Mensupları, 
Bugüne kadar yaptığımız basın toplantılarından 

farklı olan bu toplantıya hoş geldiniz. Bugünkü toplan
tının geçmiş toplantılarımızdan farkı, eksik ve yanlış 
bir istihbaratın sonucu değilse, artniyetli, gerçeklere 
aykırı, yersiz ve haksız bir saldırıya cevap vermek 
amacını taşımasıdır. 

Konya'da ve bütün Türkiye'de vicdan sahibi, mem
leket ve milletinin gelişme ve kalkınmasından zevk du
yan çevrelerde, faaliyetleri ve gelişmesiyle takdir topla
yan Selçuk Üniversitesi, Konya'da Konyalı bir Mil
letvekili, Sayın Salim Erel'in haksız taarruzuna maruz 
kalmıştır. Biz bugüne kadar Üniversitemizi siyasî ve 
ideolojik düşüncelere muhatap görmedik. Zira Üniver
site her türlü politik, ideolojik amaç ve oyunların dı
şında kalması gereken bir ilim ve irfan yuvasıdır. 
Türkiye'de bu mutlu tablo 12 Eylül 1980'den sonra ya
pılan Yükseköğretim Reformu ile sağlanmıştır. Birbu-
çuk yıldan beri, yıldırım hızıyla seyreden bir çalışma 
temposunun Üniversiteye kazandırdığı maddî ve ma
nevî değerler ile sağlanan mutlak huzur ve istikrar, 
bazı kişi veya çevrelerce hoş karşılanmamakta ve asıl 
üzerinde konuşup, denetim görevlerini yapacakları ku
ruluş ve hizmetlerden sarfınazar ederek, akademik bir 
kuruluş olan Üniversiteyi kavga ortamına çekmek is
temektedirler. Bunda ne Konya'nın, ne bu kişilerin ne 
de Türkiye'nin menfaati vardır. Bilim kuruluşlarına 
karşı cephe almak Türk tarihinde hiç kimseye fayda 
sağlamamış, aksine büyük felaketler getirmiştir. 

Seçmenine hizmet etmek dururken Üniversiteyi ka
ralamaya çalışarak ucuz kahramanlık rolü oynayanları 
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Türk Milleti ve özellikle Konyalılar çok iyi tanırlar 
ve onlara iltifat etmezler. 

Şimdi Konya Milletvekili Salim Erel'in iddialarına 
birer birer cevap verelim. 

1. Sayın Erel «Mühendislik Fakültesine ait ba
raka, onarımı için 59 milyon TL.'na ihale edildi. An
cak işin günü bitmesine rağmen niçin bir tek çivi ça
kılmadı» diyor. 

(Bu sorunun sahibi muhtemelen içimizdeki muhbir
lerden eksik bilgi almış. Konuyu bilmediği için de ga
yet normal bir hususu yolsuzluk gibi ortaya koymuş
tur: Bir kere bu ihale sadece onarım değil aynı za
manda bir ikmal inşaatı ihalesidir. ihale şu anda Ma
liye Bakanlığında vize safhasındadır. İhale için vize 
alınmadan sözleşme yapılmadan, müteahhide yer tes
limi yapılamaz. Bu yapılamadığı için de müteahhidin 
çivi çakması mümkün olamaz. Bunlar Devlet İhale 
Kanununun ve ilgili mevzuatın amir hükümlerinin ge
reğidir. 

2. «İhaleye Tepe ve Dilek firmalarının alındığı, 
Fevzi Torcu isimli müteahhidin ise vergi levhası ol
madığı gerekçesiyle ihaleye sokulmadığı; Bu iki fir
manın danışıklı döğüş içinde neredeyse hiç kırmadan 
işi almış oldukları ve diğer müteahhitlik firmalarının 
% 30 dolayında kırabileceklerini belirttikleri» iddiası: 

Sayın Erel'in bu iddiasını da gerçekler tekzip et
mektedir. 1986 yılı içinde Üniversitede toplam bedeli 
276 510 000 TL. tutan 11 ayrı ihale yapılmış ve bu 
ihalelerden hiç biri Dilek veya Tepe şirketlerinde kal
mamıştır. Hatta 9.5.1986 tarihinde yapılan ihale, ta
mamen hukuka uygun şartlarda Dilek inşaatta kalmış 
olmasına rağmen, arzu edilen rekabet sağlanamadığı 
gerekçesiyle iptal edilmiştir (Ek 1) Şimdi Dilek ve Tepe 
şirketlerini korumak bu mudur? 

«Fevzi Torcu isimli müteahhidin ihaleye sokulma
dığı» iddiası maksatlı, koca bir yalandır. İşte size bu 
konu ile ilgili olarak Fevzi Torcu'nun bizzat yaptığı 
açıklama (Ek - 2) Bu belge ve canlı tanık olarak kar
şınızda, kendisine istediğinizi sorunuz. Şimdi Sayın 
Erel'in iddiaları yalan ve iftira değil de nedir İhaleye 
hiç girmemiş olan, işin mahiyeti icabı müracaat hakkı 
olmayan firmaların «% 30 kırabilecekleri» yolundaki 
fikir ve düşünceleri tamamen geçersizdir. Bu düşünce
ler Devlet ihalelerinin % 30 veya daha yüksek kırım
larla alınıp işlerin yarım bırakılıp defalarca tasfiyeye 
tabi tutulduğu devirlere aittir. Devlet İhale Kanunu 
ve ilgili mevzuat % 20'de fazla kırımlı ihaleleri ge
çersiz saymaktadır. Kaldı ki, bu miktar dahi uygun 
fiyat fikri ile ortadan kaldırılmıştır. 29 Ocak 1986 
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tarihli ve 19003 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı tebliği karşısında en fazla 
kıranın da kazanamaması mümkündür. Dolayısıyla 
iddia edildiği gibi bu ihalemizle hiç kimseye haksız 
kazanç sağlanmamıştır. İddia art niyetin değilse, bil
gisizliğin çok açık bir ifadesi değil midir? Diğer taraf
tan bu prefabrike inşaat ihalesinin başlangıçtan sonu
na kadar takip ettiği seyir ekte sunulduğu gibidir. 
(Ek - 3) 

O halde aynı konuda daha önce iki defa ihale al
mış olan bu firmaların danışıklı olarak ihaleye so
kulması veya korunması iddiası tamamen gerçek dışı
dır. Kaldı ki, Dilek ve Tepe firmaları Türkiye'de 17 
üniversitede iş yapmakta ve Tepe firması Türkiye'de 
prefabrike inşaat sahasında uzmanlaşan iki veya üç 
firmadan bir tanesidir. Bu sebeple işin mahiyeti ge
reği bahis konusu ihaleye girecek başka firma da mü
racaat etmemiştir. Kayırma bunun neresindedir? 

3. «Adı geçen firma ihale edilen tarihten bir haf
ta sonra ödeme yapılması için Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına hakediş dosyasını göndermiş ve hakkı olma
yan bir parayı almıştır» iddiası: 

Bu iddiaları, Sayın Erel'in Devlet İhale Mevzuatın
dan ne kadar habersiz ve saldırıda bulunduğu konuda 
ne kadar bilgisiz olduğunun ifadesidir. Henüz ihale 
vize edilmeden, sözleşme yapılmadan, yer teslim edil
meden müteahhide hakediş dosyası düzenlenebilir mi? 
Kaldı ki, hakedişler üniversitede ödenir. Maliye Ba
kanlığına ödeme için gönderilmez. Maliye Bakanlığına 
kurye ile gönderildiği bildirilen evrak ihale dosyasıdır. 

4. «Barakanın 10 milyon TL. bile etmediği» iddia
sı: 

Sayın Erel bu hesabını kime yaptırtmıştır? Neye 
göre yapmıştır? Herkes kendisine göre isterse böyle 
şahsî bir değerlendirme yapabilir. 

Biz ise bu keşif bedelini Bayındırlık Bakanlığı bi
rim fiyatlarına göre yaptık. Buna da mecburuz. Bu, 
Devlet İhale Kanununun ve ilgili mevzuatın âmir hük
müdür. 

5. «Bu ihaleye niçin başka firmaların sokulmadığı 
ve Doğramacı Vakfı Şirketlerinin sokulduğu iddiası.» 

Bu firmaların Doğramacı Vakfına bağlı olması bir 
kusur mudur? Sayın Doğramacı'nın Türk Milletine 
yaptığı hizmetleri takdirden aciz olanlar böyle aşırı 
bir allerjik hassasiyet göstermektedirler. Bu iddiaları 
da gene gerçeklere tamamen aykırı bilgisizlik veya 
art niyet örneği teşkil etmektedir. İhale, Konya ve İs
tanbul basınında, Basın İlan Kurumu aracılığı ile ilan 
edilmiştir Bu ilanlar sonucunda başka müracaat ol-
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mamışsa, bu bizim başka şirketleri ihaleye sokmamamız 
mı demektir? Selçuk Üniversitesi bu ilanlarda Tepe ve 
Dilek şirketlerinden başkaları müracaat etmesin mi 
demiş? (Ek - 4) 

Değerli basın mensupları herkes hesabını doğru 
yapmalı ve mücadele edeceği muhatabını iyi seçmeli
dir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Sayın Erel'in yan
lış hesabının ömrü de bu kadardır. Doğruluk ve ada
let kalesini yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz 
Türk Devlet ve Milleti için gece gündüz demeden 
Allah rızası için çalışıyoruz. Dürüstlüğümüz ve hiz
met aşkımızla Selçuk Üniversitesini parlak sonuçlara 
doğru götürüyoruz. Yalanlar, karalamalar, iftiralar 
bizi doğru bildiğimiz yoldan ve Konya'ya hizmetten 
döndüremeyecektir. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Halil Cin 

Rektör 
Ek : 2 

M. Fevzi Torcu 
inşaat Mühendisi - Müteahhit 

18.6.1986 
Selçuk Üniversitesi 

Rektörlük Makamına 
(Konya 

18.6.1986 tarihli mahallî gazetelerimizde Firmamın 
da adının geçtiği asılsız haberlerle ilgili olarak aşağı
daki açıklamayı yapmaya şahsımı zorunlu hissettim. 

1985 yılından beri iş yaptığım üniversitemizdeki 
ihalelerde en küçük bir haksızlık olmamıştır. 27.5.1986 
tarihindeki prefabrik onarım ihalesine hazırlamış ol
duğum müracaat dosyamın içinde Kapalı Teklif Usulü 
ile ihale şartnamesinin gereği dosya içinde bulunması 
zorunlu olan vergi ve ilgili evraklarını unutarak 
koymamam nedeni ile kanunen üniversiteniz belge 
komisyonu firmama belge vermemiştir. Şayet iki yıl
dır üniversitenize iş yapan bir firma olarak bana belge 
verilmiş olsaydı bu işlem tamamen kanunsuz olurdu. 
Dolayısıyla bu ihalelerde herhangi bir haksızlığa uğ--
ramış değilim. 

Ayrıca bu durumu Konyalı bir müteahhit olarak 
tasvip etmediğimi, konuyu basından üzülerek öğren
diğimi ve hiçbir alakam olmadığını bildirir, üniversi
tenizden bu güne kadar görmüş olduğum iyi niyetten 
dolayı şükranlarımı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fevzi Torcu 
Müteahhit 
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3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gazi Üni
versitesi Tıp Fakültesi Gölbaşı Uygulama ve Araştır
ma Hastanesi ile lojmanlarına ait kanalizasyonun Mo-
gan Gölüne akıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanınca cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. N * 
9.7.1986 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

ıSoru : Ankara, Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde 
bulunan Mogan Gölü Ankaralılar için bir dinlenme 
ve eğlenme yeridir. Tüm Ankaralılara ait bir doğal gü
zelliktir. 

Ulus - Ankara Gazetesinde çıkan bir haberde Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi - Gölbaşı Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi ile lojmanlarına ait kanalizasyo
nun Mogan Gölüne akıtılmak sureti ile gölün kirletil
diği ileri sürülmüştür, bu sav doğru mudur? Doğru ise 
bu duruma son vermek için ne gibi önlemler düşünül
mektedir? 

(T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : ÜNİV-86-266 
Konu : istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

soru önergesi 
18.9.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 16 Temmuz 1986 ta

rih ve 7/1251-6527/25229 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından Baş
kanlığınıza verilen ve ilgi yazının ekinde Bakanlığımı
za intikal eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Göl
başı Uygulama ve Araştırma Hastanesi hakkındaki 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığından bilgi istenmiş ve alınan ceva
bın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı 
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T. C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Sayıl : H M 06-07-003-814/12470 
Konu : Soru önergesi hk. 

..* 4.8.1986 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 
İlgi : 29.7.1986 tarih ve ÜNİV-86-266-23120 sayılı 

yazınız. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Gazi Üniversi

tesi Tıp Fakültesi Gölbaşı Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

İlgili üniversiteden konu hakkında alınan bilgide, 
söz konusu hastanenin Bayındırlık Bakanlığınca inşa 
edildiği, daha sonra Hacettepe Üniversitesine verildiği 
son olarak da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
Gazi Üniversitesine devredildiği öğrenilmiştir. 

Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon sisteminin bulunma
ması sebebiyle bu tesislerin inşasında 150'şer tonluk üç 
adet toprağa sızdırmalı foseptik yapıldığı, ancak 1984-
1985-1986 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğünce 
Konya asfaltının otoyola dönüştürülmesi sırasında fo-
septiğin sızdırma sınırları içinde bulunan toprak alan 
ve foseptik sızdırma çukur ve boruların yıkıldığı, üni
versitenin kendi imkânları ile bazı tedbirler aldığı, il
çede kanalizasyon olmadığından foseptikten çıkan su
ların yola sızdığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ite 
konu ile ilgili olarak yapılan çalışmaların devam ettiği, 
foseptiğin yönünün değiştirilmesi ile arka taraftaki 

-toprağa verilmesinin düşünüldüğü, durumun gerekli 
makamlara intikal ettirildiği ifade edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tahsin özgüç 
Başkanvekili 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ilkokul 
öğretmenlerine uygulanan önlisans eğitimine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7f 1252) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması İçin gereğinin yapılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri Milletvekili 

Günümüzde gittikçe ağırlaşan yaşam şartlarında ve 
yaşamlarım mucizelerle devam ettirmeye çalışan gö
revli olduğu saatlerin dışında yaşamını devam ettirmek 
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için seyyar satıcılık, pazarcılık, çiftçilik y.s. gibi mes
leği ile hiç de bağdaşmayan işlerle uğraşan 135 000 
ilkokul öğretmenine uygulanmakta olan önlisans öğ
renimi yapması ve meslekte ilerlemelerini sağlayacak 
uygulamada. 

1. Eğitim programları için hazırlanan kitapların 
öğretmenlerimize ücretsiz olarak verileceği ilgililer ta
rafından açıklandıktan sonra öğretmenlere ücretli ola
rak verilmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

2. İlkokul öğretmenlerine uygulanan bu eğitim bir 
meslek içi eğitim olarak mı yapılmaktadır? Meslek içi 
eğitim değil ise yükseköğrenim olarak mı kabul edil
mektedir? 

3. Mesleğe yıllarım vermiş olan bir öğretmenin 
2 yıl gibi bir eğitimden, sonra başarısız olarak adde
dilen öğretmenlerin meslektaşları içerisinde onurları 
kırılmayacak mıdır? 

4. Bu eğitim yükseköğrenim düzeyinde ise yei 
2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 
ncı maddesi uyarınca alınması gereken harcın alınması 
sizce uygun mudur? 

5. Zorunlu olarak eğitime tabi tutulan bu ilkokul 
öğretmenlerinden en az 20 000.- TL. olarak belirlenen 
yükseköğrenim harcını ödemeyenlerin smav kâğıtları
nın değerlendirilmeyeceği doğru mudur? 

6. Yapılan bu uygulamalar sonunda karmaşık bir 
ortamın yaratılmasından kimler sorumlu olacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 18 . 9 . 1986 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 311 .Uzak.öğr. Şb./4471 
Konu : İlkokul öğretmenleri 

önlisans öğretimi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
1 Eylül 1986 gün ve 7/1252 - 6543/25283 sayılı yazısı 
ekinde gelen Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 
Üner'e ait soru önergesi. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Or
taöğrenimi! İlkokul Öğretmenlerinin önlisans öğre
nimi ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı: 

1. Ortaöğrenimi! ilkokul öğretmenleri önlisans öğ
renimi programı için hazırlanan kitaplar öğretmenle
re parasız verilmektedir. Hiç kimseden ücret talep 
edilmemiştir. 
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2. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
43 ncü maddesinde; «... öğretmenlik mesleğine hazır
lık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik for
masyon ile sağlanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, 
hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen 
adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması 
esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü 
seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek 
biçimde düzenlenir.» hükmü yer almıştır. 

Kanunun bu maddesi esasına göre ortaöğrenimli 
ilkokul öğretmenlerine iki yıl süreli önlisans öğrenimi 
yaptırarak yükseköğrenim görmeleri sağlanmaktadır. 

3. Bu öğrenim tamamen isteğe bağlı olarak yapıl
maktadır. öğretmenlerin istekli olarak devam ettikleri 
bu öğrenimi başarı ile bitireceklerine inanıyorum. Bu 
öğrenimi tamamlamadan bırakmak ve devam edip ba
şarısız olmak öğretmenin özlük hakları bakımından 
herhangi bir zarar getirmeyecektir. 

4. 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla de
ğişik 46 ncı maddesine göre Üniversiteye devam eden 
öğrencinin harç ödemesi kanun gereğidir. Bu madde 
uyarınca işlem yapılmaktadır. 

5. Harç vermeyen öğretmenlerin imtihan kağıt
larının değerlendirilmemesi sözkonusu değildir, imti
hana giren 46 770 öğretmenin imtihan kağıtlarının de
ğerlendirilmesi yapılmaktadır. 

6. Uygulamada karmaşık bir durum yoktur. Ol
duğu takdirde sorumlular hakkında gerekli işlem ya
pılacaktır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli ve ilçelerinde işletmeye açılmayan fabri
kalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (711290) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum ti i Tortum İlçesinde yapılmak
ta olup yarım kalan Şayak Fabrikası ile Dumlu Ka
sabasında bitirilip işletmeye açılmayan yün - yapağı -
tiftik fabrikasının 500'er tezgâhtık halı örücülüğü ve 
konfeksiyon yapımına dönüştürüleceği söylendiği hal-

25 . 9 . 1986 0 : 1 

i de bu güne kadar neden faaliyet yapılmıyor? Oya
lanıyor muyuz? 

Soru 2. Pasinler İlçesinde yapılıp yarım kalan Tü
tün Fabrikası, Patates Entegre Tesisi (nişasta, jips, is
pirto) ve bir kısmında ayçiçeği yağı kompresi tesisi 
haline ve bir kısmında da halıcılık atölyesi kurulamaz 
mı? 

Soru 3. Hatta bu Pasinler natamam Tütün Fab
rikası yem fabrikası şekline dönüştürülemez mi? 

Soru 4. Açlık olan ülkelere gıda maddesi olarak 
patates gönderilemez mi? Bu ülkelere gıda maddesi 
olarak iç tüketim artığı yumurta gönderilemez mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı: 07.50/3585 

25 . 9 . 1986 
Konu : Soru önergesi bk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.- Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Mü
dürlüğünün 10.9.1986 tarih ve K.O.Y. - 283/34546 sa
yılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nıın 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önerge
sinin 1 inci sorusundaki konularla ilgili bilgiler aşağı
da sunulmuştur: 

a) Tortum Şayak Tesisleri: 
Teşekkülümüzün yarım kalmış yatırımları meya-

nında Başbakanlık Ekonomik İşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulu'nun 18.3.1985 tarih ve 85/11 sayılı ka
rarı ile gereğince, satılmak üzere, Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş bulu
nan Erzurum - Tortum Şayak Tesislerinin halı üretim 
tesisi olarak tamamlanması için gerekli projeler ha
zırlanmış ise de, mevcut tesislere alıcı çıkması üzerine 
tesislerin adıgeçen Başkanlıkça 3 000 000 000.— TL. 
bedelle O'skar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne 5.9.1986 tari
hinde satışı yapılmış bulunmaktadır. 

Tortum Yünlü Sanayii Tesisleri olarak tamamlan
mak üzere satınalan Şirketle yapılan satış sözleşmesi 
gereğince; Ocak 1988 tarihinde iplik üretimine baş
lanacak, müteakip yıllarda da diğer üniteler işletme
ye açılacaktır. 

b) Dumlu Yapağı - Tiftik Tesisleri: 
Yapağı ve Tiftik A.Ş.'ne ait Erzurum - Dumlu Ya

pağı - Tiftik Tesisleri; 500 tezgâhlık hah atölyesi ile 
Hazırgiyim Üretim Tesisi olarak tamamlanmak üze
re Teşekkülümüzce gerekli projeler hazırlanmış ise de, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlı-
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ğı'nca tesislerin satılmak suretiyle değerlendirilmesi 
daha uygun görüldüğünden, adıgeçen Başkanlıkça sa
tışa çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

6. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, ara se
çim nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların açılışının 
1.10.1986 tarihine ertelenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroglu'nun yazılı cevabı 
(7/1329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Baltanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut Sözer . 

Sakarya 

Soru 1. 28 Eylül 1986 tarihinde bazı illerimizde 
ara seçim yapılacağından ve bu illerde genellikle öğ
retmenler sandık başkanı olduklarından; 22 Eylül ta
rihinde açılacak olan il'k, ve orta öğretim haliyle ak
sayacaktır. Bu okulların açılışının 1 Ekim 1986 tari
hine ertelenmesinin düşünülüp düşünülmediği? Şa
yet düşünülüyorsa bu yolda uygulamanın yapılıp ya
pılamayacağı? 

T!C, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 18 . 9 . 1986 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı: Öğr. tşl. Şb. Md. 379/22191 
Konu : Okulların açılması. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) 4.9.1986 tarih ve 7/1329 - 6741/26448 sa
yılı yazınız. 

b) M. E. G. S. B. Talim ve Terbiye Krl. Bşk. nın 
13.8.1986 tarih ve 3494 sayılı yazısı. 

tlgi (a) yazınızda Sakarya Milletvekili Turgut Sö
zer tarafından ara seçimler sebebiyle ilk ve orta de
receli okulların açılışının 1.10.1986 tarihine ertelen
mesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soru öner
gesi verildiği belirtilmektedir. 

İlgi (b) yazı ekindeki 13.8.1986 tarih ve 5029 sa
yılı Makam Onayı ile bütünleme imtihanına giren öğ
rencilerin yeni öğretim yılına dinlenmiş olarak baş
lamalarını ve okulların eğitim - öğretime hazırlamala
rı amacıyla 1986 - 1987 öğretim yılının 1,5 Eylül 1986 -
tarihi yerine 22 Eylül 1986 tarihinde başlaması uygun 
görülmüştür. 

İlk ve orta dereceli okulların 1.10.1986 tarihine 
kadar ertelenmesi söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim • 
, Gençlik ve Spor Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 

25 . 9 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

tezkereleri,, 

3. — Başbakanlık tezkeresi. 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplannı 

İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı, Kütüphane - 'Dokümantasyon ve Tercü
me, Basımevi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, Sosyal 
Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri^ Mal Say
manlığı ite Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona 
Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İçtüzü
ğün 153 ve Müteaikip Maddelerine Göre Yaptığı De
netimle, İlgili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) (Dağıt
ma tarihi : 24.9.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe beledi ye
terine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yet
kilerinin ikuüılanılmasıyla lilgilj odaralk basında yer alan 
iddiaların gerçefcM'k derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü nmd-
deleri uyarınca biır Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
ftu ve 11 lankadaşının, batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin (içinde bulunduıkilairı durum konusunda Anaya

sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilıişjkin Öner
gesi (8/16) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyLa Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na iliş'kin önergesi (10/27) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân (Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
rn, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yıh gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilnii Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

* 
10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

11. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) • 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (İ) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,' 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

25. — Trabzon Milletveküi Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 



27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

30. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak üi 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/632) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu ili Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

34. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

35. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve iplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedekrinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

37. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor (Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri IH Develi İlçesi Krzık Köyündeki afet konutları 
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| inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/705) 

40. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
•Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve takan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

44. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/714) 

45. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

46. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

47. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

48. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

49. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezafin, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 
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51. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali ih- I 
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce- } 
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

53. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma- I 
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

54. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, { 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım I 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/751) 

57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen- I 
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği I 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

62. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası j 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar j 

gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

64. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

65. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

66. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

67. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş-
. bakanlık Dış İlişkiler ve (Basın Danıışmanına iliişkiın 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

68. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

69. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirim, yol
suzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/779) 

70. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avnl Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerimin satışına ilişkin 'Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

71. — Siirt MilletVefcilii Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK AjŞ.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

72. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ıi!e Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

73. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Oku
muş iHolding'e bağlı Se - Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden içten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

74. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 



alınma nedenime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

76. — Uşak 'Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanak
kale Intepe Tatil 'Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından -
sözlü soru önergesi (6/786) 

77. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, bazı gö-
revüler iile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

78. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nün, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden .yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü soru 'önergesi (6/788) 

79. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak <ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

80. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Zon
guldak - Bartın Özel Tip Kapalı Cezaevindeki uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/790) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Saydı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmem Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29:5.1986) 

x 3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin.. Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7:1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağtaıa tarihi : 3.6,1986) 

x 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağrtma tarihi : 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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