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I. — GEÇEN TUTA
NAK ÖZETİ 

II . — GELEN KÂ
ĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, şoför esnafının 
sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Mısır Arap Cumhuri
yeti Meclis Başkanının davetine 
icabet etmesi Genel Kurulca uy
gun görülen TBMM Başkanına 
refakat edecek milletvekillerine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/771) 

V. — SEÇİMLER 

'1. — Komisyonlarda açık 
bulunan bir üyelik,için seçim 
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289 
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VI. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 294 

1. — 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Kuruluşu hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/397) (S. Sayısı: 219) 294 

VII. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 295 

A) Sözlü Sorular ve Ce
vapları 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili 
Enis Tütüncü'nün, işçi memur ve 
emekliler ile dul ve yetimlerinin 

295 

295 
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ekonomik sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Adnan Kahveci' nin cevabı 
(6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, hayalî ihracat 
yaptığı gerekçesiyle hakkında da
va açılan bir firmaya vergi iadesi 
ödendiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/52) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. 
Önder Kırlı'nm, Silahlı Kuvvet
lerimizin ihtiyacı olan zırhlı araç 
ve gereçlerin alımında bir A.B.D. 
firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'-
ın cevabı (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'm, ola
ğanüstü hal ilan edilen illerde 
ateşli silah ruhsatı almak için ya
pılan müracaatlara ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin cevabı (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in, 1983-1987 yılların
da görevlerine son verilen, hakla
rında nakil işlemi uygulanan ve 
müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, T.C. Ziraat Bankasınca zi
raî kredilerin durdurulduğu iddi
asına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) 

8. — İstanbul Milletvekili 
Mehmet Moğultay'ın, kamu ko
nutlarının tahsis gayesine ve kira 
bedellerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili 
Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar gerçekleşti-

295:299 rilen lastik ayakkabı, bot, çizme 
ve terlik ihracatına ve bu mamul
ler için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/57) 3 0 9 

299 10. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, Anadolu Banka
sına yüz milyon liranın üzerinde 
borcu bulunup da 31.12.1987 ta
rihi itibariyle borcunu ödememiş 
olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hak
kında ne gibi işlem yapıldığına 

300:305 ilişkin Devlet bakanından sözlü 
soru önergesi (6/21) 309 

11. — Hatay Milletvekili 
Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 
1988 yıllarındaki taşkınlar nede
niyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve 
köylerde zarara uğrayan vatan-

305:308 daşlara ne gibi yardımlar yapıldı
ğına ve taşkınların önlenmesi için 
alınacak tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi 
(6/23) 309 

12. — İzmir Milletvekili 
Türkân Akyol'un, günlük bir ga
zetenin 29.1.1988 tarihli nüshasın-

308:309 d a y e r a l a n D e v ı c t Bakanı Cemil 
Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Cemil Çi
çek'in cevabı (6/25) 309:313 

13. — Afyon Milletvekili Ab-
309 dullah Ulutürk'ün, 1987 yılında 

alınan şeker pancarı için üretici
lere ne zaman ve nasıl ödeme ya
pılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü so-

309 ru önergesi (6/27) 313 
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14. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, kumarhanelerin açtığı sosyal 
yaraları önlemek ve kumarhane
leri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Kanunî Sul
tan Süleyman Sergisinin Lond
ra' daki açılışının Başbakanı tem-
silen eşi Semra Özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz'in cevabı (6/29) 

16. — İzmir Milletvekili Ah
met Ersin'in, sağlık nedeniyle 
yurt dışına gitmek isteyip de sa
kıncalı görüldükleri için pasaport 
verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin cevabı (6/30) 

17. — Amasya Milletvekili 
Mehmet Tahir Köse'nin, İller 
Bankası 16 ncı Bölge Müdürünün 
bir müteahhide fazla ödemede 
bulunduğu iddiasına ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'in Cevabı 
(6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili 
M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin 
ekonomik ve sosyal sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/32) 

19. — Tekirdağ Milletvekili 
Enis Tütüncü'nün, pancar üreti
cilerine yapılacak ödemelerin ge
ciktirildiği iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

313 

313:315 

20. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya 
İlinde yeni kurulan ilçelere gerekli 
atamaların ne zaman yapılacağı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'-
nin cevabı (6/78) 323:326 

21. — İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve 
Bağ-Kur üyelerinin bazı sorunla
rına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 326 

22. — İçel Milletvekili M. 
İstemihan Tklay'ın, Deniz Kuv
vetlerimize yeni katılan bir firka
teynin isimlendirilmesi ne ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ercan'Vuralhan'in cevabı (6/37) 326:327 

23. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Koopera-

315:320 tifleri Birliğince 1987 hasat döne
minde satın alınan ayçiçeği ürü
nü için üreticilere fiyat farkı öde
nip ödenmeyeceğine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/38) 

24. — Kocaeli Milletvekili 
Alaettin Kurt'un, Bakanlık Da
nışmanlığına yapılan bir atama
ya ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz'in cevabı (6/39) 

327 

320:323 

327:329 

323 

323 

25. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, 
Amasra Sağlık İstasyonunun sağ
lık hizmetleri yönünden yetersiz 
kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/40) 

26. — Çorum Milletvekili 
Rıza Ilıman'in, Çorum İli Alaca 

329 
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İlçesi PTT binasının işletmeye 
açılmamasının nedenine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ek
rem Pakdemirli'nin cevabı (6/41) 

27 . — Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin*in, Çorum İli Sun
gurlu İlçesinde yaptırılan konfek
siyon fakrikasının hizmete açıl
mamasının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/42) 

28. — Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in, Çorum İline 
bağlı bazı köylerin sınır ihtilafı 
nedeniyle odunsuz kaldığı iddia
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli' nin cevabı 
(6/43) 

29. — Ankara Milletvekili 
Kâmil Ateşoğulları'nın Sıkıyöne
tim Kanununa göre görevlerine 
son verilip de bilahara işe alınan
lara arada geçen süre için aylık ve 
özlük haklarının verilmediği iddi
asına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) 

30. — Tunceli Milletvekili 
Orhan Veli Yıldırım'm halen gö
revde bulunan valilere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/45) 

31. — Tunceli Milletvekili 
Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli 
İline bağlı bazı köy ve mezralar
da 1988 yılı Ocak ayında meyda
na gelen olaylara ve bu olayların 
sorumlularına ilişkin İçişleri ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/46) 

32. — Antalya Milletvekili 
Hasan Namal'ın, Antalya İli Bel-
dibi mevkiinde vatandaşlarca ta

pulu arazileri üzerine yaptırılan 
binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına 

330 ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/47) 

33. — Çorum Milletvekili 
Rıza Ilıman'in, Çorum İli Orta-
köy İlçesi Yaylacık Köyünde yap
tırılan ortaokulun öğretime açıl
mamasının nedenine ilişkin Mil-

331 lî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/48) 

34. — Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin, ABD ile yapılan 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının onaylanmasının ge
ciktirilme nedenine ilişkin Başba-

332:333 kandan sözlü soru önergesi (6/49) 

35. — Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altıner'in, işçilerin kı
dem tazminatlarından vergi kesi
leceği' iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

333 

333 

333 

36. —; Adana Milletvekili 
Abdullah Sedat Doğan'in, tedavi 
amacıyla yurt dışına gitmek iste
yen bir vatandaşımıza pasaport 
verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/51) 

37. — Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altıner'in, Vakıflar 
Bankasının Karabük ve Safran
bolu şubelerince köy muhtarları
na 28.11.1987 Cumartesi günü ca
milere ve köylere yardım adı al
tında ödemelerde bulunulduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
(6/56) 

38. — Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, bazı bürokrat-

— 284 — 
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ların aynı zamanda A.B.D. vatan
daşı oldukları iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/92) (1) 

39. — Samsun Milletvekili 
Ali Eser'in, Altınkaya barajı ba
raj gölü sahasında kalan arazile
rin istimlak bedellerinin ne za
man ödeneceğine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsma
il Safa Giray'm cevabı (6/58) 

40. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'm, Afyon İline bağlı 
kaç köyde içme suyu bulunmadı
ğına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'in cevabı (6/59) 

41. — Samsun Milletvekili 
Ali Eser'in, birinci Özal Hükü
metinde görev alan eski bakanla
ra resmî taşıt tahsis edildiği id
diasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/60) 

42. — Samsun Milletvekili 
Ali Eser'in, Ibakanlar için satın 
alınan veya kiralanan lojmanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/61) 

43. — Samsun Milletvekili 
İrfan Demiralp'in, bankalardaki 
döviz tevdiat hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/62) 

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

45. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'in, sağlık ocaklarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

46. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'ın, din görevlilerinin 
eğitim programlarının geliştiril-

336 mesi ve ödeneklerinin artırılması 
için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 341 

47. — Artvin Milletvekili 
Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl 
merkezindeki öğretmen okulu 

336:338 kampusu ile Şavşat İlçesindeki te
mel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklannca kulla
nıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/95) (1) 341 

338:341 
48. — Sakarya Milletvekili 

Ahmet Neidim'in, Sakarya İli 
Kültür Sarayı inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 341 

„ . . 49. — Sakarya Milletvekili 
Ahmet Neidim'in, Sakarya İli or
ganize sanayi bölgesi inşaatına 
ilişkin Sanayi ve ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/67) 341 

3 41 50. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, pro
fesyonel futbol liginde uygulanan 
puan sistemine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından 

341 sözlü soru önergesi (6/68) 341 

51. — Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyo
na tabi öğretmenlerin mağduri
yetlerine ve alınması gerekli ted
birlere ilişkin Millî Eğitim Genç-

341 lik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/69) 342 

52. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, ihti
yaç sahibi köylülere kereste veril-

341 mediği iddiasına ilişkin Tarım 
— 285 — 
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Oı'man ve Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 342 

53. — Nevşehir Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üre
ticilerinin sorunlarına karşı ne gi
bi tedbirler alınacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/71) 342 

54. — Zonguldak Milletve
kili Koksal loptan'm, Zonguldak 
İlinin su ihtiyacını karşılayacak 
Ulutam Barajının ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/72) 342 

55. — Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 ta
rihinden bu yana kaç belediyenin 
mülkiye müfettişlerince denetlen
diğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 342 

56. — Sakarya Milletvekili 
Ahmet Neidim'in, çift pasaport
lu kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi 
(6/73) 342 

57. — Kocaeli Milletvekili 
Alaettin Kurt'un, Eskihisar ve 
Topçular feribot iskelelerinin in
şaatlarına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/74) 343 

58. — Kocaeli Milletvekili 
Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine 
bağlı mahallelerden ikisine farklı 
telefon kod numarası verildiği id
diasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 343 

59. — Kocaeli Milletvekili 
Alaettin Kurtlun, Gebze - Koca
eli arasındaki otoyolun trafiğe 
açılmasından sonra yaptırılan ta

mirata ilişkin Bayındırlık Ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/76) 3 4 3 

60. — Ankara Milletvekili 
Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Si
gortalar Kurumunun prim ala
caklarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) ^*3 

61. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'üri, çarşı ve ma
halle bekçilerinin bazı sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/101) 343 

62. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu 
kesiminde çalışan işçilere verilme
si kararlaştırılan ek zammın ilk 
taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 343 

63. — Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Yılmaz'm, çifte pasa
portlu olduğu iddia edilen kamu 
görevlilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 343 

64. — Diyarbakır Milletve
kili Fuat Atalay'ın, güvenlik so
ruşturması nedeniyle fişlenen va
tandaşlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/103) 343 

65. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz'm, 1983 yılın
da kapatılan Kütahya Sümerbank 
Keramik Fabrikasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 343 

66. — Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 
yılında inşası tamamlanan Çay
cuma Yem Fabrikasının ne zaman 

— 286 — 
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hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 344 

67. — İzmir Milletvekili 
Mehmet Hıran Bayaztt'ın, Foça 
Belediye Başkanı hakkındaki yol
suzluk iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) 344 

68. — Bursa Milletvekili 
Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
Bursa Büyükşehir Belediyesince 
gerçekleştirilecek büyük projele
rin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/82) 344 

69. — «Bursa Milletvekili 
Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
1988 yılı Mart ayında yapılan do
çentlik yabancı dil sınavına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 344 

70. — Bursa Milletvekili 
Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
eğitim ve kültür faaliyetlerinde 
meydana geldiği iddia edilen ge
rilemenin nedenlerine ve bu ko
nuda alınacak tedbirlere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/84) 344 

71. — Bursa Milletvekili 
Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 
üniversite öğrencilerine verilen 
burs ve kredilerin artırılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/85) 3 4 4 

72. — Muğla Milletvekili 
Tufan Doğu'nun, fişleme ve gü
venlik soruşturması nedeniyle işe 
alınmadıkları veya işten atıldıkları 
iddia edilen vatandaşların duru

muna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/105) 344 

73. — Muğla Milletvekili 
Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş 
sayısına ve fiş kayıtlarının iptali ile 
ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 345 

74. — Ankara Milletvekili 
Rıza Yılmaz'm, Aydınlıkevler 
Körler ilkokulunun yönetici kad
rolarına yapılan atamalara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 345 

75. — Ankara Milletvekili 
Rıza Yılmaz'm, Altındağ Beledi
ye Meclisi eski üyelerinden biri le
hine Ankara 3 üncü İdare Mah
kemesince verilen kararın uygu
lanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri 
bakanından sözlü soru önergesi 
(6/119) 345 

76. — Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi'nin, Türk-îş Yapı ko-
opiratifince Ankara 100 üncü Yıl 
Sitesinde Yaptırılan konut inşaat
ları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/86) 345 

77. — Diyarbakır Milletve
kili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır 
İlinde 19 ve 20 Mart 1988 tarih
lerinde gözaltına alınan kişilere 
emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/120) 345 

78. — Adana Milletvekili 
Abdullah Sedat Doğan'in, Adana 
Eğitim Araçları Merkezi Başka-



T.B.M.M. B : 62 22 . 2 . 1989 O : 1 

nmın keyfî uygulamalar yaptığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

79. — Kırklareli Milletveki
li İrfan Gürpınar'ın, Trakya böl
gesinde süne ile mücadelede geç 
kalındığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

80. — Zonguldak Milletve
kili Şinasi Altmer'in, Türk Kadı
nını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfının bazı üyelerinin Bakanlı
ğın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına, ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/91) 

81. — İzmir Milletvekili K. 
Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üni
versitesine mensup bir grup öğ
rencinin dövülmesi nedeniyle 
6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Ka
rakol amirinin tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/93) 

82. — Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin'in, bir dergide yer 
alan DELTA Deri Giyim Sanayii 
AJŞ. ile ilgili iddialara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/94) 

83. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacı olan mal
ların alımı için Sümerbank'la bir 
mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Mili! Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/98) 

84. — İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'in, Türk Kadı
nını Tanıtma ve Güçlendirme 

Vakfı Başkanının Çin gezisine ve 
bu Vakıf tarafından çıkarılan ga
zeteye ilişkin Başbakandan sözlü 

345 Soru önergesi (6/136) (1) 346 
85. — Hatay Milletvekili 

Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, 28 Nisan 1988 tarihinde İs
tanbul'da meydana gelen olaylar
dan sonra tutuklandığı iddia edi-

346 len öğrencilerden birinin akıbeti
ne ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/124) 346 

86. — Ankara Milletvekili 
Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş 
İlçesinde Kimsesiz Çocukları Ko
ruma Birliğine ait olan okulun 
bahçesinin imarından doğan ve 

' * " anlaşma ile Belediyeye verilen ar
sa üzerinde özel bir kooperatif 
adına inşaat yaptırıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 347 

87. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'ün, gençlik so
runlarına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından söz-

346 iü soru önergesi (6/132) 347 
88. — İzmir Milletvekili 

NeccarTürkcan'ın, Ödemiş İlçe
sinde yetiştirilen yaz patatesinin 
pazarlanmasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından 

346 sözlü soru önergesi (6/137) 347 
89. — Zonguldak Milletve

kili Şinasi Altmer'in, Zonguldak 
Taşkömürü İşletmesine Yozgat 
İlinden getirtilen işsizlerin yerleş
tirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından 
vazgeçildiği iddialarına ilişkin 

" Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/100) 3 4 7 

90. — Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Ba-
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kır İsletmeleri Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu üyeliğine yapı
lan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/108) 347 

91. — Tunceli Milletvekili 

Kamer Genc'in, kaçakçılık olayla
rına adları kansan yönetici ve bü
rokratlar hakkında ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin cevabı (6/140) 347:350 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 
Türkiye'deki hayvan ve et üretimi, ithala
tı ve ihracatı ile, alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Ta-
nm Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü- Doğan; 

Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, İktidarın Erzincan'da partizanca 
davranışlanna ilişkin gündem dışı konuş
masına da, İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli, 

Cevap verdiler. 

Japonya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başbakan
lığa, Devlet bakanı Kâzım Oksay'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek 
olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'-
ın, 6/22 numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi okundu; Başkanlık
ça sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
8.11.1988 tarihli ve (51) sayılı karan ile 
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19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren (4) 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Si
irt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.3.1989 günü saat 17.00'den geçerli 
olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan görüş
melerden sonra kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 24 arkadaşının, özelleştirmenin 
amacından saptırılması karşısında kayıtsız 
kaldığı, sorumluluğunun gerektirdiği öze
ni göstermediği, özel çıkar sağlanmasına 
firsat verdiği ve millî Ekonomiyi telâfisi güç 
zarara uğrattığı iddialarıyla Devlet Baka
nı Adnan Kahveci hakkında bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/5) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

(11/5) esas numaralı gensoru önerge
sinin, gündemin Özel Gündemde Yer Ala
cak İşler Kısmında yer almasına ve gün
deme alınıp alınmayacağı husundaki gö
rüşmelerin, Genel Kurulun 28.2.1989 Salı 
günkü birleşiminde yapılmasına, 

Gündemin Kanun, Tasan ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler 
Kısmının 19 uncu sırasında yer alan 219 
Sıra Sayılı, 852 sayılı Başbakanlık Döner 
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne dair Kanun Tasansmm bu kısmın ilk 
sırasına geçirilerek görüşmelerinin 
22.2.1989 Çarşamba günkü birleşimde ya
pılmasına, 
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22.2.1989 Çarşamba günü, 219 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin 
tamamlanmasından sonra gündemdeki 
sözlü soruların görüşmelerine geçilmesi; 
23.2.1989 Perşembe günü de sadece sözlü 
soruların görüşülmesine, 

Mahallî idareler seçimleri nedeniyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmala
rına 14.3.1989 Salı gününden başlamak 
üzere 10 gün ara verilmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ka
bul edildi. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 ar
kadaşının, ISDEMIR Müessesesi ile bu
na benzer başka iş alanlarındaki çalışma 
koşullarını tespit etmek ve bu konuya ka

lıcı bir çözüm getirmek amacıyla bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin (10/31) öngörüşmesi tamamlanarak, 
Meclis araştırması açılması isteminin ka
bul edilmediği açıklandı. 

22.2.1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldtrttn Avcı 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
22.2.1989 Çarşamba 

Teklif 

1. — Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve 2 Arkadaşının; 2924 Sayılı Or
man Köylülerinin Kalkınmalarının Des
teklenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/161) (Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.2.1989) 

Tezkereler 

1. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/769) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1989) 

2. — Bingöl Milletvekili İlhami Bi
nici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/770) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1989) 

Raporlar 

1. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasansı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 22.2.1989) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe Ku
rulması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sayısı : 
221) (Dağıtma tarihi : 22.2.1989) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 
Kastelli'nin iflasına neden olduğu iddia 
edilen tefeciler hakkında ne gibi işlemler 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/354) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.2.1989) 

2. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
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bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Baki Dur
maz'm, Afyon İli Emirdağ İlçesi Aşağı 
Pirbeyli Kasabasında mera olarak kulla
nılan arazinin topraksız köylülere dağıtıl
masının ve Kasabada pancar alım merkezi 
için kantar tesisi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.2.1989) 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen 
reklam ücretine ve bir firmaya kullandı
rılan döviz kredisinin ödenmediği iddia
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner

gesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1989) 

3. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bakanlık Teftiş Kurulunun 
bölge teşkilatı bulunup bulunmadığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/562) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.2.1989) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, 2918 ve 625 sayılı Kanunlara 
uygun olarak kurulan sürücü kurslarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1989) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se'nin, Kars \fetiştirme Yurdu öğrencilerin
den birinin kaybolduğu iddiasına ve olayın 
sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/564) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Sayın üyelerin salonda bulundukları
nı yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Bursa Milletvekili Ahmet Kurtcebe 

Alptemoçin'e kadar yoklama yaptldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, bir sayın 

üyenin gündem dışı söz istemi vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Samsun Milletvekili Irjan Demüalp'in 
şoför esmftntn sorunlarına ilişkin gündem dışı ko-
mşması. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Demiralp, 
şoför esnafının gide ırk ağırlaşan sorunları 
hakkında; buyurun efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son beş 
yıl içerisinde tüm esnaf kesimlerinin sıkın
tıları hiçbir tartışmaya yer olmayacak bir şe
kilde artmıştır. Esnaf, nerede ise, mesleğini 
icra edemeyecek ve kendisini geçindireme-
yecek duruma gelmiştir. 

Esnaf kesimleri içerisinde sorunları en 
çok ağırlaşan bir kesim olarak gördüğüm 
şoför esnafının içinde bulunduğu durumla 
ilgili olarak, bazı konulan Yüce Heyetiniz 
önünde dile getirmek istiyorum. 

Şoför esnafı, son beş yıl içerisinde, 
Türkiye şartlarında kazanan, fakat Avrupa 
ülkeleri şartlarında harcama yapmak duru
munda olan bir esnaf kesimi haline getiril
miştir, yani, şartlar o kadar ağırlaşmıştır ki, 
şoför esnafı, çalıştırdığı kamyonu veya tak

sisi ile Türkiye şartlarında bir birim kaza
nırken, aracının herhangi bir arızasını gi
dermek durumuna geldiğinde veya revizyon 
ihtiyacı ortaya çıktığında, on birim harcı
yor duruma gelmiştir; yani Avrupa şaftla
rında harcamak zorunluluğu vardır. Bu du
rumda, şoför esnafı, amortismanlarını da
hi karşılayamayacak bir noktaya gelmiştir. 

Şoför esnafı, Türkiye genelinde 560 
derneğe kayıtlı, sayısı 1 milyonu aşan bir es
naf kesimini oluşturmaktadır. Bu esnaf ke
simini sıkıntılarından bazılarını burada sı
rasıyla dile getirmek istiyorum. 

Şoförün yeterli sosyal güvencesi yoktur. 
Kendi adına kendi vasıtasında çalışan şo
förün kural olarak Bağ-Kur'a bağlı olması 
gerekir. Bağ-Kur'un, sigortaldanna yeterin
ce sosyal güvence vermekten uzak olduğu 
ve yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Bu 
kurumun sağladığı sosyal güvencenin artı
rılması gerekir ve bunun için de mutlaka ye
ni düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kendine ait vasıtası olmayan, geçimi
ni bir işveren yanında çalışarak sağlayan ve 
bu sebeple SSK'ya bağlanması gereken şo
för esnafının durumuysa, gerçekten yürek-
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ler acısıdır. İşveren istemedikçe, yanında 
çalışan şoförün Sosyal Sigortalar Kurumu
na bağlanmasını istemesi ve bu hususta di
renmesi mümkün değildir. Aksi halde, bin 
zahmet ve sıkıntıyla bulduğu işinden ko
vulması ve işsiz kalması, kaçınılmaz bir so
nuçtur. Bu şoförlerin SSK'ya bağlanma
sı, işverenin keyfine ve insafına bırakılmış
tır. Sosyal Devlet anlayışına, sosyal ada
lete sığmayan, yakışmayan bu keyfî ve 
gayri insanî uygulamaya son verecek sos
yal düzenlemeler mutlaka gerçekleştiril
melidir. Şoför, işverenin keyfî tutumundan 
kurtarılmalıdır. Belli zamanlarda şoför es
nafına da dinlenme tatil yapma hakkı ve 
imkânı sağlanmalıdır. 

Şoför esnafı, yükümlü bulunduğu 
vergilerin hesabını bilemez hale gelmiştir, 
Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Taşıt 
Alım Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi, belediye işgal 
harcı, ruhsat harcı, sürücü belgesi vize 
harcı ve son olarak çıkarılıp, bunlara tuz 
biber eken, geçici peşin vergi bunlar ara
sındadır. Şoför esnafı bu vergi yükünü kal
dıramamakta ve kaldıramadığı için de her 
geçen gün çöküntüye gitmektedir. Bu ver
gi türleri mutlaka azaltılmalı, basite indir
genmen ve oranları düşürülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, şoför esnafına 
Halk Bankası ve kooperatifler aracılığıy
la verilmekte olan araç edindirme ve ona
rım kredileri, çekilmez hale gelen pahalı
lık ve enflasyon sebebiyle yetersiz kalmış, 
hiçbir işe yaramaz hale gelmiştir. Yedek 
parça, akü, lastik, boya, onarım, akarya
kıt giderleri astronomik bir hızla artmak
tadır. Bu sebeple, kredi miktarları artırıl
malı, buna paralel olarak da faiz oranlan 
düşürülmelidir. 

Birkaç sene evvel şoför dernekleri ve 
federasyonun karşı gelmesine rağmen, res
mî makamlarca teşvik edilen taksi otomo
billere dizel motor takılması olayı bugün 

tam bir fiyaskoyla neticelenmiş; şoför es
nafı milyonlarca, Türk ekonomisi ise mil
yarlarca lira zarara sokulmuştur. Birkaç 
holdingi, kişiyi zengin etme pahasına, şo
för esnafı bu uygulamayla mağdur edilmiş 
ve korunmamıştır. Bugün, dizel motorla
rın yedek parçaları da, onları onaracak uz
man onarıcısı da yoktur. Vasıtanın moto
runu dizele çevirmesi için resmî makam
larca teşvik edilen şoför esnafı şimdi terk 
edilmiş, kendi kaderiyle başbaşa bırakıl
mıştır. Binaenaleyh, şoför esnafının bu 
mağduriyetinin giderilmesi için çare aran
malı ve bu fiyaskoya elkonulmaltdır. 

Çok ağırlaştırılan ve işlenen suçla 
orantılı olmayan para cezası ve ceza pu
anlan uygulaması yanı sıra, trafik polisi
nin keyfî uygulamalan ve ceza takdirleri, 
başlı başına bir yakınma konusudur. Po
lis her şeyden önce eğitici olmalı ve insan
cıl davranmahdır. Aynca, aynı zabıda bir
kaç suça birden fazla para cezası ve ceza 
puanı verilmesi uygulamasından da mut
laka vazgeçilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, şoför esnafının 
içinde bulunduğu ve giderek de ağırlaşan 
bu sorunlara hükümetin dikkatini çeker, 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlanın. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demiralp. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — MtstrArap Cumhuriyeti Meclis Bas-
kantmn davetine icabet etmesi Genel Kurulca uy
gun görülen TBMM Başkanına refakat edecek mü-
UtvekiUerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/771) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Mısır Arap Cumhuriyeti Meclis Baş
kanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı refakatinde bir heyetle birlikte 28 
Mart 4 Nisan 1989 tarihleri arasında Mı
sır'ı ziyaret etmek üzere davetine icabet 
edilmesi Genel Kurulun 14.2.1989 tarihli 
58 inci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci ve 5 inci maddeleri 
gereğince, siyasî parti gruplarının göster
diği adayların adları Genel Kurulun bil
gisine sunulur. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan bir üye
lik için seçim. 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonundaki açık 
üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca Sivas Milletvekili Sayın Ekrem 

VI. 

/ . — 852 saytlt Başbakanlık Basmevi Dö
ner Sermaye İsletmesi Kurulusu Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun lasartst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/397) (S. Sayısı ; 219) 

BAŞKAN — 852 sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuru
luşu Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. (SHP sıralarından "Komisyon 
yok" sesleri) 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Mehmet Gedik 

Bursa 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına ge

çiyoruz. 

Kangal aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler*' kısmına geçiyoruz. 

Efendim, haberi var, gelecekler; bir 
dakikanızı istirham edeceğim... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Meclis beklemek zorunda 
değil efendim. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Mec
lis beklemez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.17 

V. — SEÇİMLER 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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IKINCI OTURUM 
Açılma Saati : 15.32 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 62 nci Birleşiminin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de

vam ediyoruz. 
Gündemimizin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İğler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 852 saydı başbakanlık Basımevi Dö
ner Sermaye isletmesi Kurulusu Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/397) (S. Sayısı ; 219) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
yerini alsın lütfen. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN 
(Süit) — Komisyon yine yok Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, gelmiyorsa 
gündeme devam ederiz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Komisyonu beklemek için 
Meclise ara verilmez. 

BAŞKAN — Niçin ara verdiğimi 
siz nereden biliyorsunuz Sayın Cey
lan? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) -r- Komisyon olmadığı için. 

BAŞKAN — Hayır! Belki başka bir 
meseleden dolayı ara verdim. 

Komisyon yoktur; kanun tasarısının 
görüşülmesini erteliyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz. 
Muhterem milletvekilleri, dün alman 

karar gereğince gündemimizin "Sözlü 
Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SOZLU SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes-
km'in, olağanüstü hal Han edilen illerde bazı okul 
binalarının askeri amaçla ya da karakol olarak kul
lanıldığı iddiasma ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hakkâ
ri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağa
nüstü hal ilan edilen illerde bazı okul bi
nalarının askerî amaçlarla ya da karakol 

olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
su, soru sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

2 nci soruya, geçiyoruz. 
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tutün-

cü'nün, i/çi memur ve emekliler 3e dul ve yetimleri
nin ekonomik sorunlarına Ufkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nm cevabı (6/6) 

BAŞKAN.— 2 nci sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başbakan
dan sorusu vardır. 

— 295 — 
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Sayın Tütüncü?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba

kan tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

13.1.1988 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

1. 1987 yılı enflasyonu, öngörülen 
artış hızının çok üstünde gerçekleşmiştir. 
Bu olumsuz gelişme, memurlarla emekli 
dul ve yetimlere aslında çok yetersiz ola
rak verilen maaş artışlarını tamamiyle an
lamsız kılmıştır. Öte yandan işçilere he
nüz herhangi bir ek zam verilmiş de de
ğildir. Bu çerçevede; yaşam koşulları hız
la kötüleşen işçi, memur, emekli, dul ve 
yetimlerin nefes almalarına olanak sağla
yacak yeni bir ücret ve.maaş artırımı dü
şünmeniz gerekmez mi? 

2. 1986 ve 1987 yılına ait DPT yıl
lık programlarında enflasyonun belli oran
lara düşürülmesi hedefleri yıl sonu itiba
riyle verilmektedir, "Yıl sonu ibaresi" ne 
anlama gelmektedir? Bu ibare ile 12 aylık 
dönemler arasındaki artış mı, yoksa bir 
evvelki yılın aralık ayına göre 12 aylık ar
tış mı kastedilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, 300'ün üze
rinde sözlü soru önergesi vardır. Bunların 
iki günde bitirilmesinin ne kadar müm
kün olacağını takdirlerinize bırakıyorum. 
Zamana riayet edersek -gerek sayın ba
kanlar ve gerekse sayın milletvekili 
arkadaşlar- belki biraz ileriye gitmek im
kânı olur. 

Sayın Bakan, cevap süreniz 10 da
kikadır. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; çok kısa konu
şacağım. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tü
tüncü* nün Sayın Başbakanımıza tevcih et
tiği sözlü soru önergesinde yer alan soru
lara ilişkin açıklamaları aşağıdaki şekilde 
sunuyorum : 

1. 24 Ocak 1980'den itibaren takip 
edilen ücret politikalarında, ücretli kesi
min net ele geçen ücretlerinin, enflasyon 
karşısında en azından korunması ilke edi
nilmiştir. 1980'den bu tarafa, en az geçim 
indirimi, Gelir Vergisi oranlarında yapı
lan iyileştirmeler ve 1984 yılından itiba
ren vergi iadesinin ihdas edilmesi yoluy
la, ücretli kesimin korunmasına çalışılmış
tır. 1987 yılı içinde, kamu işveren sendi
kaları vasıtasıyla yürütülen toplu iş söz
leşmesi görüşmelerinde, esas ücretlere yı
lın birinci yansı için yüzde 25, ikinci ya
rısı için yüzde 20 oranında zam yapıldığı 
gözlenmiştir. Bu, yıl sonu itibariyle yüz
de 50 oranında zam anlamına gelmekte
dir. 1987 yılında, katsayı, ücret ekleri, ya
kacak yardımı ve diğer sosyal ödemelerde 
yapılan düzenlemelerle memur maaşların
da yüzde 53,9 oranında artış gerçekleşti
rilmiştir. Ayrıca, 1987 yılında, memur ay
lıklarının her ayın 15'inde verilmesi hük
me bağlanmış, bu uygulamayla birlikte 
memurlar ve kamu kesimi işçileri, 1987 yı
lı içinde, fazladan yarım maaş alma im
kânına kavuşmuşlardır. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarında da, 
1987 yılı itibariyle yüzde 49,2 oranında ar
tış sağlanmıştır. Aynı dönemde, SSK 
emekli aylığı, net ücret olarak, en düşük 
yüzde 51,2 oranında artmıştır. 

1987 yılı içinde, Devlet İstatistik Ens
titüsü Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin 
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yıllık artışı, yıl sonu itibariyle yüzde 48,9 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sayın Tütüncü'nün ikinci sorusuna 
cevaben de şu hususları arz etmek istiyo
rum : 

Devlet Planlama Teşkilatı yıllık prog
ramları hazırlanırken, enflasyon hedefi 
için "Yıl sonu itibariyle" ibaresi kullanıl
maktadır. "Yıl sonu itibariyle" ibaresi, bir 
önceki yılın aralık ayma göre yüzde ola
rak değişmeyi ifade etmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Soru sahibi konuşmak istiyor mu 
efendim? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) -
Evet, Sayın Başkan. 

Buyurun Sayın Tütüncü. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Tütüncü, konuşma süreniz 5 
dakikadır. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi en 
derin saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanın soruma verdiği yanıt
ları büyük bir dikkatle dinledim. Beni ba
ğışlasınlar Sayın Bakanım, duruma hiç şa
şırmadım. Yazılı bir metni Sayın Bakan 
okudular. İkinci soruyla ilgili görüşümü 
beyan ettikten sonra, esas birinci soruyla 
ilgili olarak da, Özal İktidarının, işçiyi, 
memuru, emekli, dul ve yetimi nasıl al
dattığını, yine Özal İktidarının birtakım 
dokümanlarıyla ortaya koymaya çalı
şacağım. 

İkinci soru gerçekten teknik bir so
ruydu. Bunu niçin sordum biliyor musu
nuz Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Özal -dikkat ettim-1980 yıhndan şu 

ana kadar, enflasyonla ilgili bir değerlen
dirme yaparken,.kimi zaman aylık orta
lamaları almakta, kimi zaman da yıl so
nu itibariyle değerleri kullanmakta. Oy
sa, enflasyonla ilgili amaçlar, "Enflasyo
nu şu kadara indireceğiz" diye Devlet 
Planlama Teşkilatının yıllık programların
da ortaya koyduğu amaçlar, Sayın Baka
nımızın da-ifade ettiği gibi, yıl sonu iti
bariyledir, yani, bir önceki yılın aralık ayı 
ve bir sonraki yılın aralık ayı itibariyledir. 
Durum böyle iken, bir bakıyorsunuz, Sa
yın Başbakan, enflasyon gerçekleşmelerin
de yıllık ortalamaları kullanıyor. Örnek 
olarak 1987 yılını alayım; 1987 yılında yıl
lık ortalama enflasyon artış hızı yüzde 41 
idi, -Devlet İstatistik Enstitüsü İstanbul 
Geçinme Endeksi üzerinde konuşuyorum-
Sayın Başbakan bu rakamı kullandı. Oy
saki, Devlet Planlama Teşkilatının yıllık 
programında ortaya koyduğu amaç, yıl so
nu itibariyle verilmişti. Geçen sene Sayın 
Başbakanımız onu kullanmadı; Devlet İs
tatistik Enstitüsünün İstanbul Geçinme 
Endeksine göre bu rakam yüzde 56 idi. 
Bunun daha birçok örneğini de vere
bilirim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakan işine geldiği zaman, işi
ne gelen rakamı kullanmakta. Hiç umu
runda değil; devletin resmî belgelerinde, 
örneğin devlet Planlama Teşkilatının yıl
lık programlarında amaç üzerinde hangi 
kriter kullanılmış, amaç olarak hangi kri
ter verilmiş hiç umurunda değil; ama, 
emin olunuz ki, bazı yıllarda şuna rastla
dık : Yıl sonu itibariyle rakam eğer yıllık 
ortalamadan düşük çıkarsa onu kullandı. 
Bu, tek kelimeyle -pek ağır konuşmak is
temiyorum, ama- halka karşı ayıptır. Bir 
daha böyle bir işin yapılmamasını temenni 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ikinci olarak, gerçekten 1980 yılından bu 
yana bir kırık plak gibi, bir taş plak gibi 
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sürekli olarak döndürülen bir olay var; 
"işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik" 
diye. Değerli Devlet Bakanımız da az ön
ce burada yine hazırlanmış bir notu oku
du; bilemiyorum mantık süzgecinden ge
çirdi mi? 

Ben burada yine devletin resmî ra
kamlarına geçeceğim; ancak, ondan ön
ce, millî savunma işçilerinin toplu iş söz
leşmesinde almış olduğu ücret zammıyla 
enflasyon karşılaştırması yapacağım. 

Millî Savunma işçilerinin toplusöz
leşmesi 1 Mart 1987'de başladı ve 1 Mart 
1989'da da sona erecek. Sözleşme 2 yıllık 
yapıldı. Ücret zammı da yüzde 25 + yüz
de 15 + yüzde 25. Hesaplarsanız, kümü-
latif olarak iki yıllığına yüzde 79'luk bir 
ücret zammı verildi. 

Değerli arkadaşlarım, yine devletin 
resmî rakamlarından Devlet İstatistik Ens
titüsü fiyat endekslerinden şunu görüyo
ruz. Aynı dönemde İstanbul geçinme en
deksi olarak enflasyon oranı yüzde 175 ol
du. Şubat ayındaki olası artışı da yüzde 5 
olarak kabul edersek, yüzde 180 fiyat ar
tışı, 1 Mart 1987 - 1 Mart 1989 arasında
ki iki yıllık dönemde... Oysa, Millî Savun
ma işçisinin almış olduğu ücret zammı 
yüzde 79 yüzde 80 dolayında. Yani, buna 
göre, Millî Savunma işçisinin toplu sözleş
mesindeki ücret artışına göre, enflasyon 
yüzde 100 daha fazla olmuştur. Bunun te
lafi edilmesi gerekmez mi? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
işte Millî Savunma işçilerinin yapmış ol
dukları toplusözleşme sonucu kazanmış 
oldukları ücret artışlarının enflasyon kar
şısındaki durumu. 

İkinci bir örnek vereceğim. Ben an
lamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Sa
yın Başbakan konuşuyor, Başbakan Yar
dımcısı konuşuyor, devlet bakanları konu
şuyor... Değerli arkadaşlarım, devletin res

mî belgeleri var. Hadi bırakalım Millî Sa
vunma işçilerinin enflasyon karşısında sa
tın alma gücündeki kayıplarını; 1989 yılı 
programı elimizde. Bu programın 322 nci 
sayfasındaki 271 Sayılı Tabloya bakıyorsu
nuz -burada nominal seriyi vermişler-, 
Türkiye genelinde günlük işçi ücreti 
1983-1988 arası reel olarak yüzde 30 do
layında gerilemiş. Yani, Devlet Planlama 
Teşkilatı, devletin diğer birtakım resmî ku
rumları da artık gerçeği saklayamıyorlar; 
ama, gerçek bu iken, Hükümet yetkilileri 
Meclis kürsüsünde hâlâ, gerçekle hiçbir il
gisi olmayan birtakım beyanatlarda bulu
nuyorlar. Bunu anlamak mümkün değil
dir ve bunun insafla da bağdaşır hiçbir yö
nü yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, lütfen 
toparlayınız; süreniz doldu. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, aslında, yine devletin resmî 
belgelerinden hareketle elimde dört tane 
daha örnek vardı, onları geçiyorum. Size 
burada iki tane örneği sundum. Sözleri
me son vermeden önce, kısa bir bağlama 
yapmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
durum şudur : Türkiye, giderek bir yan
da hızlı bir zenginleşme, diğer yanda en
dişe verici bir yoksullaşma sürecini bir 
arada yaşıyor. Artık, açıkça ortaya çıkmış
tır ki. Bu durum, İktidar partisinin, çalı
şan gruplar arasında taraf olmasından 
kaynaklanmaktadır. Anavatan İktidarı 
kimden yana taraf oluyor; bun söylemeye 
gerek yok. Burada, gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin ne boyutlarda olduğunu, yıl
lar itibariyle nasıl değiştiğini söylemek is
temiyorum; ama, Anavatan İktidarı ser
mayeden yana açık ve seçik bir biçimde 
tarafgirliğini ortaya koymuştur. Bu taraf 
olma ilkesi ülkeyi, öyle çarpık, öyle deği
şik, öyle anlamsız birtakım değer yargıla
rına ve kavram kargaşasına götürüyor ki, 
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bugün Türkiye'de sosyal devlet ve sosyal 
adalet kavramları dahi anlamsız bir şekil
de kullanılıyor. Örneğin, Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal diyor ki: "Yüksek fa
iz iyidir; yüksek faizle sosyal adaleti sağ
lıyoruz." "föni, mevduat oranlarının ne ol
duğunu, çalışan gruplar arasında banka 
mevduatlarının dağılımını bilmeden, yük
sek faizin sosyal adaleti sağladığını iddia 
etmek doğru mudur? Tabiî ki tam tersi; 
yüksek faiz, sosyal adaleti daha da 
bozuyor. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımı
za, "Elektrik fiyatlarını niye yükseltiyor
sunuz?" diye sorduğumuzda, "Sosyal 
adaleti sağlamak için" diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu, Anavatan İktidarının sermayeden ya
na taraf olma durumu. Sosyal adalet ve 
sosyal devlet gibi, ülkemizde oturmuş ol
ması gereken birtakım kavramları da hal
laç pamuğu gibi atıyor, erozyona uğ
ratıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; artık 
açıkça belli olmuştur ki, Özal bu işi bece
remedi. Neyi beceremedi? Enflasyon ve 
hayat pahalılığını ortadan kaldırma işini 
beceremedi. 

1984 yılında Türkiye'nin bir numa
ralı sorunu, "yedi başlı canavar" olarak 
tarif edilen enflasyon sorunuydu. "Enflas
yon (yedi başlı canavar) her görüldüğü 
yerde ezilmeli" lafı Sayın Başbakan 
Özal'a ait. O zaman enflasyon oranı yüz
de 30'lar civarındaydı; şimdi ise yüzde 
80'lerden yüzde 100'lere doğru gidiyor. 
Sayın Özal'm ve bakanlarının gözünde, 
şimdi enflasyon canavarı ortadan kalktı, 
birinci sorun değil. Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal, "Enflasyondan korkmuyoruz, birin
ci sorun enflasyon değildir; Türkiye'nin 

birinci sorunu, ödemeler bilançosundaki 
açıktır" diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1984 yılındaki beyanat mı doğru, yoksa 
şimdiki beyanat mı doğru? 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreni
zi çok aştınız, lütfen... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
kâğıt üzerindeki bir takım dengelerle, doğ
ruluğu her zaman, her platformda tartış
ma götüren yapay birtakım dengelerle -
bunlardan bir tanesi ödenemeler 
bilançosudur- etrafı toz pembe gösterip, 
asıl sorunları gündemden çıkarmaya hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Tüm ekonomik et
kinliklerin odak noktası, insanın refah ve 
mutluluğudur. 

Özal'm mantığına göre, mademki 
ödemeler dengesinde açık kapandı; neden 
enflasyon ve hayat pahalılığı düşürüleme-
di; işsizlik, neden korkunç boyutlarda; 
Türkiye, gelir dağılımı açısından, neden 
dünyanın en bozuk on ülkesi arasında yer 
alıyor? 

Bana göstermiş olduğunuz toleransa 
çok teşekkür ederim Sayın Başkan ve be
ni dinlediğiniz için hepinizi en derin say
gıyla selamlarım. Sağ olun, var olun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tütüncü. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — 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) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Baş
bakandan sorusu yer almaktadır. 
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Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Balıkesir Miüetveküi İ. Önder Ktr-

lı'nvn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan zırhlı 
araç ve gereçlerin alımında bir A.B.D. firmasının 
tercih edilmesinin nedenine ilifkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'vn cevabı (6/9) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Balıke
sir Milletvekili Önder Kırlı*nm Millî Sa
vunma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Burada. 

Sayın bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Savunma 
Bakanı Sayın Ercan Vuralhan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını di
liyorum. 

Saygılarımla. 

İ. Önder Kirli 
Balıkesir 

Açıklama : 

Silahlı Kuvvetlerimizin zırhlı araç ve 
gereç gereksinimi için ABD'nin FMC fir
masıyla anlaşma yapılmış bulunmaktadır. 

28-30 Nisan 1987 tarihinde Ankara'
da MTA salonlarında düzenlenen bir se
minerde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gö
rüşü Tümgeneral İhsan Işhak tarafından 
ortaya konmuş ve "Zırhlı muharebe ara
cında olması gereken taktik ve teknik özel
likler açısından araç tipleri ve bunları imal 
eden firmalar hakkında yapılan inceleme 
ve araştırma ve değerlendirmeye göre ni
haî tercih sıralama sonucunun; 

1 inci sırada Alman Krauss-Maffal, 

2 nci sırada ingiliz GKN Sankey, 

3 üncü sırada Amerikan FMC oldu
ğu belirtilmişti." 

Soru 1. 1987 Nisanında çeşitli açı
lardan incelenerek nihaî sıralamada 3 un
culuğu saptanan FMC firmasına ihale ya
pılmasının sebebi nedir? 

• ı # 

Soru 2. Firmaların önerdikleri be
deller nedir? Sadece düşük bedel kıstas alı
narak ihale yapılmışsa, önceden yapılan 
taktik ve teknik araştırma ve değerlendir
menin anlamı kalmış mıdır? 

Soru 3. Türkiye'nin Ulusal Savaş 
Sanayii kurma sebebinin Kıbrıs Harekâ
tı sırasında ABD'nin Türkiye'ye verdiği 
ABD menşeli silahları kullanamayacağı 
ihtanndan ve 1974 Barış harekâtında bu 
ihtara haklı olarak uymaması sonucu ko
nan silah ambargosundan kaynaklandığı 
hatırlardadır. Türkiye elindeki ABD men
şeli araçların yedek parça ve diğer malze
melerini alamadığı için eli kolu bağlı kal
mış ve ulusal savaş sanayii ile çıkış yolu 
aramış, bu yoldaki bağımlılıktan kurtul
mak istemiştir. 

Kısacası, Ulusal Savaş Sanayii, ABD 
ambargosuna tepki olarak gelişmiştir. An
cak bu yolda, şu ana kadar yapılan üç bü
yük ihale (F-16), çok namlulu roketatar 
(LTV-ENKA) ve zırhlı araçlar üretimi 
(FMC) Amerikan şirketlerine verilmiştir. 

Bu durum, gelecekte tüm silahları
mız, araç ve gereçlerimizin tek ülkeye bağ
lanması suretiyle, önceden yaşadığımız sı
kıntı ve zorlukları yaratmayacak mıdır? 

Tüm ihalelerin ABD şirketlerine ya-
pılmastnda, siyasal baskı var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; ülkemizin en bü
yük savunma sanayii projelerinden biri 
olan Zırhlı Muharebe Aracı Projesiyle 
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alakalı olarak, 28-30 Nisan 1987 tarihin
de General İhsan İshak tarafından açık
lanan rapor 1985 yılında firmaları kâğıt 
üzerinde ön değerlendirmeye yönelik bir 
rapordur. 

Proje ile ilgili olarak Millî Savunma 
Bakanlığına ilk etapta 11 adet firma baş
vurmuştur. Millî Savunma Bakanlığı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri konseptini tam 
karşılayamayan firmaları elimine ederek, 
firma sayısını ilk önce 5'e, daha sonra 3'e 
indirmiştir. Sözü edilen rapor, tamamen 
bu ön eliminasyon çalışmalarıyla ilgilidir. 

Proje, 1986 yılında, sona kalan 3 fir
madan (FMC, KM, GKN) detaylı resmî 
teklifler alınmak suretiyle değerlendiril
mek üzere SAGEB'e devredilmiştir. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi ka
rarı doğrultusunda projenin teknik, tak
tik, askerî, ekonomik, malî ve endüstriyel 
açıdan SAGEB koordinatörlüğünde de
ğerlendirilmesi için Genelkurmay Başkan
lığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuv
vetleri Komutanlığı ve SAGEB uzmanla
rından oluşan bir proje grubu oluşturul
muştur. Proje grubu, finale kalan bu üç 
firma için çok geniş ve kapsamlı bir teklif 
isteme soru formatı hazırlamış ve ilgili fir
malara göndermiştir. Araçların, teknik ve 
taktik değerlendirmelerinin yapılabilme
si için, araçlar memleketimize getirilmiş 
ve ülke şartlarında, aşağıda belirtilen as
kerî tesislerimizde test ve denemelere ta
bi tutulmuşlardır. 

1. Arifiye 1010 Tank Ana Tamir 
Fabrikası 

2. Taşkısık Gölü 
.3. İstanbul - Tuzla Piyade Okulu 
4. İstanbul - Ankara Karayolu 
5. Polatlı - Acıkır Atış Poligonu 
6. Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 
7. Sarıkamış 9 uncu Tümen 

Araçlar, bütün bu birliklerde her tür
lü hava şartlannda, karda, buzda, dağlık 
arazide, gölde, nehirde ve bataklıkta 3 ay 
süreyle teste tabi tutulmuştur ve 1 000'er 
kilometre yol katettirümişlerdir. Bu test ve 
denemeler sonunda elde edilen teknik, 
taktik ve askerî değerlendirme neticeleri
ne göre, araçların Türk Silahlı Kuvvetle
ri konseptini karşılama yüzdeleri aşağıdaki 
gibi tespit olunmuştur. 

FMC Yüzde 87 

KM Yüzde 73 

GKN Yüzde 73 
Teknik, taktik ve askerî değerlendir

mede araçlardan sadece FMC'nin suda 
yüzebildiği ve havadan C-130 uçaklarıyla 
nakledilebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, yine 
FMC aracının Belçika, Hollanda, Güney 
Kore, Filipinler, ABD (deniz piyadesinde) 
gibi bazı NATO ve NATO dışı ülkelerde 
fiilen kullanılmakta olduğu, prototip ol
madığı ve dolayısıyla kullanım riski taşı
madığı anlaşılmıştır. 

Aynı araç, ülkemizdeki yaklaşık 
2 000'in üzerindeki M-113 zırhlı personel 
taşıyıcılarıyla çok büyük bir benzerlik arz 
etmekte olup, bu hususun silahlı kuvvet
lerimize lojistik, bakım-onarım, yedek 
parça, eğitim ve filo birliği açılarından bü
yük kolaylıklar temin ettiği tespit edil
miştir. 

Yapılan malî ve ekonomik değerlen
dirmede de FMC'nin büyük hacimde ve 
uzun yıllardan beri zırhlı araç üretmekte 
olan bir firma olması münasebetiyle ölçek 
ekonomisinden dolayı ve elde ettiği üre
tim teknolojileri ve tecrübeleri nedeniyle, 
ikinci firmadan yüzde 40, üçüncü firma
dan ise yüzde 99 oranında daha ucuz bir 
teklif verdiği anlaşılmıştır. Söz konusu fi
yat farklarının parasal değeri oldukça bü
yük meblağlara erişmekte olup, ikinci fir
mayla fiyat farkı 417 milyon dolar, bugün-
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kü fiyatları 815 milyar Türk Lirası, üçün
cü firmayla fiyat farkı ise, 1.39 milyar do
lar olup bugünkü fiyatlarla 2 trilyon 
26 milyar Türk Lirasıdır. 

Benzeri şekilde FMC'nin yerli katkı 
oranı, ihracat ve ofset taahhüdü, hazır 
araç alımı, lojistik giderleri, getirilen ya
bancı sermaye, net döviz dengesi gibi, rrıil-
lî ekonomimiz açısından önemli diğer de
ğerlendirme kriterleri bakımından da ba
riz avantajlar sağladığı tespit edilmiştir. Bu 
rakamlar aşağıda döviz olarak da arz edil
miştir. 

İlgili firmalara tekliflerinin durumu 
yapılan toplantılarla beş defa aşamalı ola
rak açıkça belirtilmiş ve tekliflerini iyileş
tirmeleri kendilerinden istenmiştir. 

Yüce Meclise arz edilen bu değerlen
dirme sonuçları, iki senelik titiz bir çalış
ma neticesinde ve tam açık rekabet şart
larında elde edilmiş olup, projenin son 
şeklini göstermektedir. 1988 yılı mayıs 
ayında FMC-Nurol Müşterek Yatırım Şir
keti ile, SAGEB arasında imzalanan Zırhlı 
Muharebe Aracı Üretim Kontratı, bu ra
kamlar üzerine bina edilmiştir. 

Sayın soru sahibinin diğer sualleriy-
le alakalı olarak ayrıca şu hususları da 
özellikle vurgulamak isterim : Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ikmal kaynaklarını çeşitlen
dirmek, ilke itibariyle yerinde bir düşün
cedir ve buna Bakanlığımız ve bağlı ku
ruluşlarca gereken önem verilmektedir. 
Ancak, bu ilkeyi gerçekleştirirken, aynı de
recede önemli diğer ilkelerle çatışmama
sına ve böylece ülkenin yüksek menfaat
lerine zarar verilmemesine de dikkat et
mekteyiz. Örneğin, sırf başka kaynaktan 
silah ve teçhizat temin edeceğiz diye Si
lahlı Kuvvetlerin ihtiyacına tam olarak ce
vap vermeyen veya ekonomik katkı ve fi
nansmanı yeterli olmayan projeleri seçme
miz haklı görülemez, optiğimiz anlaşma
larla, mümkün olabilecek her türlü temi

natı sağlamaya çalışmakla birlikte, tama
men siyasî mülahazalardan kaynaklanan 
kısıtlamalara karşı, hangi ülke olursa ol
sun, tam bir teminat hiçbir zaman sağla
namaz. Kaldı ki, ileri düzeydeki projeler
de kullanılan teknoloji ve lisanslar, hatta 
imalatın çeşitli unsurları, değişik ülkelere 
mensup çok sayıda firmanın katkılarıyla 
oluşmaktadır. 1975 Amerika Birleşik Dev
letleri silah ambargosu sırasında da görül
düğü gibi, Türkiye'ye sadece ABD kay
naklarından değil, Avrupa kaynaklarından 
da ambargo görülmüştür. Zırhlı muhare
be aracı (FMC), F-16 veya MLRS proje
lerinin Amerikan kaynaklı olması, biraz 
evvel değindiğim kıstaslara en uygun ol
malarından doğmaktadır. Bildiğiniz gibi, 
başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere, Fe
deral Almanya ile daha geniş işbirliğimiz 
vardır. Kaldı ki Hükümetimiz, savunma 
sistemlerinin yerli olarak ülkemizde üre
tilmesine büyük bir önem vermekte olup, 
uzun vadede muhtemel ambargolara karşı 
en gerçekçi çözüm de budur. 

Sayın soru sahibi, Türkiye'nin bir ulu
sal savunma sanayii kurma teşebbüslerini, 
1975 ABD ambargosuna bir tepki olarak 
göstermek temayülündedir; bu doğru değil
dir. Türkiye, Cumhuriyet devrinden evvel 
dahi kendi savunma sana-yiini geliştirme
ye gayret göstermiştir. Bu teşebbüslerde ye
terli derecede başanlı olamayışımızın çeşit
li sebepleri vardır. Bu alanda ilerleme, ül
kenin bilimsel ve teknolojik seviyesi, teknik 
organizasyon ve nihayet finansman kapasi
tesiyle bağlantılıdır. Bizden önceki iktidar
ların da gayretlerini küçümsemeden bu 
alandaki en ileri ve en verimli faaliyetlerin, 
iktidarımız devrinde gerçekleştirilmesi için 
hiçbir gayreti esirgemeyeceğimizi ve yapıcı 
olan her türlü eleştiriye açık olduğumuzu 
Yüce Meclisimizin ve milletimizin bilgile
rine bir kere daha arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Kırlı, buyurun efendim. 
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; onüç ay 
önce verdiğimiz sözlü soru önergesine ni
hayet alabildiğimiz yanıtı hep beraber din
ledik. Bu yanıtı, elimizdeki belgelere ve 
bilgilere göre hiç de haklı ve doyurucu bul
madığımı öncelikle belirtmek isterim. 

Önce şu soruya cevap alamadım : 
Türkiye, ulusal savaş sanayiini niçin ger
çekleştirmek istedi? Gerçi, Sayın Bakan 
konuşmasında, ulusal savaş sanayii çalış
malarının Cumhuriyetin ilk yıllarından 
başladığını belirtti; bu doğrudur; ama, 
Türkiye'nin 1950'lerden sonra NATO'ya 
girmesiyle beraber Amerikan ordusunun 
ve Amerika Birleşik Devletlerinin üretti
ği araç ve gereçlerinin güdümüne gir
diği ve ona bağımlı kaldığı da bir ger
çektir. 

Türkiye'nin, 1970'li yıllarda ulusal 
savaş sanayiini yeniden gerçekleştirmek is
temesinin sebebi, Kıbrıs ' ta -hep 
biliyorsunuz- ırkdaşlarımız hunharca kat
ledilirken, anlaşmalardan doğan hakkımı
zı kullanmak istediğimizde, karşımıza en 
önce, en yakın müttefikimiz denilen Ame
rika Birleşik Devletleri çıktı. Johnson'un 
ünlü mektubu, Amerikancı olanlar dışın
da, yurtsever insanların belleklerinden bu
gün de silirfmiş değildir. Ne diyordu John
son? "Sana verdiğim silahları benim 
onaylamadığım bir savaşta kullanamaz
sın." Daha sonra Barış Harekâtında, 
Türkiye, bu İhtan dinlemedi; ama elindeki 
Amerika Birleşik Devletleri menşeli silah 
ve araçların yedek parçalarını da alamadı. 
Yıllarca, ulus olarak bir ambargo yaşadık. 
Ulusal ordu ve ulusal savaş sanayii kur
ma düşüncesi tamamiyle Amerika Birle
şik Devletleri ambargosuna bir tepkinin 
olumlu sonucudur. Türkiye, bu onurlu 

davranışıyla, bağımlılık zincirlerini ulusal 
savaş sanayiinde kırmak istemiştir. 

O halde, bu temel hedefin daima göz 
önünde bulundurulması, unutulmaması 
bir gerçektir; ama bakınız ne olmuştur : 
Ulusal savaş sanayii konusundaki F-16, 
çok namlulu roketatar ve son olarak zırh
lı araç üretimi gibi üç önemli ve büyük 
proje de Amerika Birleşik Devletleri şir
ketlerine verilmiştir. Yani, Türkiye, Ame
rika Birleşik Devletleri ambargosuna tep
ki olarak ulusal savaş sanayiine yönelmek
te; ama sonuçta yine Amerika Birleşik 
Devletleri firmalarının kucağına düşmek
tedir. Kucağına düşmektedir, çünkü bu sa
nayilerin montaj niteliği taşıdığı ve tekno
lojideki büyük ve çabuk değişim nedeniyle 
bu niteliği uzun yıllar koruyacağı kuşku
suzdur ve Amerikan savaş aracı üreten fir
maların Pentagon'un güdümünde olduğu 
da, burada bu yasanın tartışılması sırasın
da pek çok milletvekili tarafından dile ge
tirilmiştir. 

Kısacası, Türkiye'nin, "Ulusal savaş 
sanayii kuruyorum" çabaları, tümüyle 
Amerika Birleşik Devletlerine bağlı olarak 
geliştiği için, yarınlarda ulusal gerçeklere 
uygun; ama Amerika Birleşik Devletleri
nin çıkarlarına aykırı bir saVaş durumun
da Türkiye'yi yeni ambargolarla karşı kar
şıya bırakabilir diye korkuyoruz. Geçmişte 
Kıbrıs Harekâtındaki acı deneyden ders 
alınmadığını ve ulusal savaş sanayiinin 
amacından saptırılıp, Amerika Birleşik 
Devlederine bağımlı bir savaş sanayii oluş
turulmasının yanlışını görmenizi di
liyorum. 

Sözlü soruma konu olan zırhlı araç 
ihalesinin ayrı bir özelliği var : Bu araç
ları kim kullanacak? Silahlı Kuvvetleri
miz. Onların görüşleri bu .ihaleye yansıdı 
mı ya da ne ölçüde yansıdı? Elimizde, Sa
yın Bakanın gerçekleri saptırarak açıkla
dığı bir belge var : 28-30 Nisan 1987 tari-
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hinde, yani Sayın Vuralhan'ın Millî Sa
vunma Bakanlığından yedi ay kadar ön
ce Ankara'da yapılan bir seminere ait bir 
kitap. Burada, Genelkurmay Başkanlığı
nın direktifleri doğrultusunda Millî Sa
vunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ku
rulan çalışma grubu, Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığınca hazırlanan zırhlı savaş ara
cında olması gereken özellikleri karşılayan 
araç tipleri ve dünyada üretimini yapan 
bütün firmaları incelemiş -Sayın Bakanın 
burada söylediğinin tamamen tersine- biz
zat teknik ve tatbikî incelemelerini de yap
mış ve bir rapora bağlanmıştır. Sayın Ba
kan, buradaki konuşmasında, General İh
san Işhak'ın raporunun sadece kâğıt üze
rinde verildiğini söyledi. Üzülerek söylü
yorum ve Cumhuriyet Hükümetinin bir 
Bakanına yakıştıramıyorum; gerçeği söy
lemedi. 

Rapor incelendiğinde, bakın ne di
yor : "Firmaların tekliflerinde belirttikleri 
taktik ve teknik özelliklerin araç üzerinde 
de görülebilmesi için, söz konusu üç fir
maya ait araçların test ve demonstrasyo-
nunun gerekli olduğu, firmalara bildiril
miştir. SAGEB koordinatörlüğünde kuru
lan test ve demonstrasyon komitesi, son 
değerlendirmeye kalmış bulunan firmala
rın araçlarının 24 Kasım 1986 tarihinden 
başlamak üzere test ve demonstrasyona ta
bi tutulmasını'kararlaştırmış ve konuyla 
ilgili program ve talimatnameyi hazırla
mıştır. Yapılan test ve demonstrasyonlarin 
ve firmaların yapmış oldukları tekliflerin, 
teknik, ekonomik ve organizasyon yönle
rinden değerlendirilmeleri, SAGEB Baş
kanlığınca koordone edilen ve Genelkur
may Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tem
silcilerinden oluşan test ve Demonstrasyon 
Değerlendirme Komisyonunca tamamlan
mış olup, değerlendirme raporu Savunma 
Sanayii İcra Komitesine sunulmuştur." 
Demek ki, bu rapor hazırlandığı zaman 

gerekli testler yapılmıştı ve bu rapor bu 
testlerin tatbikî sonuçlarını da içer
mekteydi. 

Araştırma taktik ve teknik özellikle
ri, yatırım imkânları ve Türk sanayiinin 
katkısı, finansman ve üçüncü ülkelere sa
tış imkânı, araç birim fiyatları üzerinde 
çok detaylı bir çalışmadır. Bu çalışmanın 
sonucunda taktik ve teknik açıdan ihale
nin yapıldığı FMC firması üçüncü; yatı
rım imkânları bakımından ikinci, finans
man ve üçüncü ülkelere satış açısından 
üçüncü, birim fiyat açısından üçüncü; ni
haî tercih olarak da, üçüncü sırada yer al
mıştır. Üstelik, Amerika Birleşik Devlet
leri firmasının Türk ortağı Nurol, bir in
şaat şirketidir ve otomotiv sanayiinde de
neyimi ve yatırımı da yoktur şimdilerde bu 
şirketin. Bütçe görüşmeleri sırasında Baş
bakanın, konuşması sırasında, bir sayın 
milletvekilinin attığı söz nedeniyle çok si
nirlendiğini hatırlıyorum, Başbakanımızı 
çok kızdıran bu sözün sonucunda, şimdi 
bir inşaat şirketi olan Nurol'un, ENKA ile 
birlikte Burdur'daki batık traktör fabrika
sında faaliyet göstereceği ileri sürülüyor. 

Değerli milletvekilleri, bu ihale 
1,6 trilyon liradır. 7 ayda ne olmuştur ki, 
üçüncü sırada olduğu, resmî bir teknik ku
rulca saptanan Amerika Birleşik Devlet
leri firması birinci sıraya oturup, ihaleyi 
götürüvermiştir? Bilmediğimiz bir tekno
lojik gelişme mi var? Hayır. Görünen odur 
ki, 7 ayda, bir şey dışında, hiçbir şey de
ğişmedi Türkiye'de; değişen, sadece Mil
lî Savunma Bakanıdır. Geçmiş icraatı 
usulsüzlük adı altında Memurin Muha-
kematı Hakkında Kanuna göre sanık san
dalyesine oturtularak, hakkında yasal tah
kikat başlatılmış Sayın Vuralhan'ın, Mil
lî Savunma Bakanlığı başında bulunma
sının, gerek kendisi açısından, gerek Tür
kiye açısından büyük ve gerçek bir talih
sizlik olduğu, bir kez daha ortaya çık
maktadır. 
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Hakkında başkaca hiçbir şey söylen
memiş olsa bile, Genelkurmayın raporu
na rağmen, gerçekleri Yüce Meclisin 
önünde çarpıtan ve o rapora rağmen böyle 
bir ihale yapabilen ve inandırıcı hiçbir ka
nıt ileri sürçmeyen Sayın Vuralhan, o çok 
sevdiği bakanlık koltuğunu bırakmalı ve 
hakkında bu konuda Meclis araştırması 
açılması onur ve yürekliliğini göstermeli
dir. Mahkeme yasaklarının ve Başbakan 
eşlerinin ardına sığınmadan hesap ver
mekten korkmayan bir bakanın Cumhu
riyet Hükümetine yakışacağına ina
nıyorum. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıl
mıştır. 

5. — Siirt MüUtveküi Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'm, olağanüstü hal Han edilen illerde ateşli 
sSah ruhsatı almak için yapılan müracaatlara iliş
kin sorusu ve İçvteri Bakam Mustafa, Kalemli'-
mn cevabı (6/10) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Siirt Mil
letvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'm 
İçişleri Bakanından sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Ceylan?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Olağanüstü hal ilan edilen illerde va
tandaşların müracaatları halinde kısa ve 
uzun namlulu ateşli silahlara ruhsat veril
mesi ile ilgili suallerimin İçişleri Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygıyla arz ederim. 

M.Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

1. 18.1.1988 günü saat 17.00'ye ka
dar, olağanüstü hal bölgesi ilan edilen il
lerde : 

a) Hangi illerde, tabanca için 
kaç, 

b) Uzun namlulu silah için kaç 
müracaat yapılmıştır? 

2. Ateşli silahlara ruhsat verme iş
leminin başlatılmasından sonra silah tüc
carlarına ne kadar kaynak sağlanmıştır? 

3. Bölgede huzur ve sükûn sağlan
dığı takdirde, ruhsata bağlanarak tesbit 
edilen bu silahlar sahiplerine ve ölümleri 
halinde varislerine bırakılacak mıdır? Yok
sa bu silahlar toplatılacak mıdır? 

4. Eğer bırakılacak ise, 1982 yılın
da rızaları ile gidip silahlarını devlete tes
lim eden vatandaşlara, bu silahları olağa
nüstü hal bölgesinde ikamet etme şartına 
bağlı olarak iade edip ruhsat verilmesini 
düşünür müsünüz? 

5. Bazı vatandaşların silah ruhsatı 
almaları, silahı olmayan vatandaştan si
lahlandırmada teşvik unsuru oluşturma
dı mı? 

6. Bölgede bir kısım insanların si
lahlı, bazılarının ise silahsız olmasından 
dolayı vuku bulacak adi vakalarda ateşli 
silahlarla adam öldürme ve yaralamanın 
önüne geçmek için ne gibi tedbirler dü
şünüyorsunuz? 

7. * Bazı kişi veya kişilere devlet im
kânları ile silah verilip ruhsata bağlanmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlü soruyu cevap
lıyorum : 

1. 299 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yayımı tarihinden 18.1.1988 
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gününe kadar, olağanüstü hal ilan edilen 
8 il ve 3 mücavir ilde, 23 552 adet kısa 
namlulu, 3 299 adet -yivli av tüfeği dahil-
uzun namlulu olmak üzere, toplam 26 851 
adet silah için müracaat edildiği anlaşıl
mıştır. 

2. Vatandaşların evlerinde veya iş
yerlerinde bulunan ve çeşitli zamanlarda 
edindikleri veya miras yoluyla kendileri
ne intikal etmiş ve bugüne kadar ruhsata 
bağlanmamış silahlar bulunmakta idi. 299 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 
amaç, illegal pozisyonda olan bu silahları 
suç konusu olmaktan çıkarmak; vatandaş
ları, birbirlerini ihbar etme ve hakların
da kanunî işlem yapılması endişe ve hu
zursuzluğundan kurtarmaktır. 

Esasen, mevcut olan silahlar ruhsa
ta bağlandığından, silah kaçakçılarına pa
zar açılması gibi bir olay söz konusu de
ğildir. Ayrıca, her türlü ihtimal göz önü
ne alınarak gereken tedbirler alınmış, ka
çakçılığı imkân verilmemiş ve tevessül 
edenler de yakalanmıştır. 

8.12.1987 tarihinde, Van İlinde, 3 adet 
kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 50 
adet mermi ve 3 sanığın; 

19.12.1987 tarihinde Diyarbakır'da 20 
adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 
16 adet mermi ve 4 sanığın; 

21.12.1987 tarihinde Diyarbakır İlin
de 10 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 
135 adet fişek ve 2 sanığın; 

29.12.1987 tarihinde Gaziantep İlin
de 3 adet uzun namlulu silah, 35 244 adet 
muhtelif çap ve marka mermi ve 3 sanığın; 

27.12.1987 tarihinde Hatay İlinde 12 
100 adet muhtelif çap ve markada mermi 
ve 3 sanığın; 

13.1.1988 tarihinde Mardin'de 18 adet 
uzun namlulu silah ile 2 450 adet mermi
nin ele geçirilmesi, bu hususta alınan ted
birlere örnektir. 

3. 299 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesinin dördün
cü fıkrası gereğince, ruhsata bağlanan si
lahlar veraset yoluyla varislere intikal ede
cek ve varislerin 30 ğün içinde müracaatı 
halinde, taşıma veya bulundurma ruhsatı 
verilecektir. Ancak, bu silahların satışı ve
ya devri mümkün değildir. 

4. Biz, vatandaşların huzur ve sü
kûnu için ve onları sanık durumuna düş
mekten kurtarmak için, söz konusu kanun 
hükmünde kararnameyi çıkarttık. Amaç, 
vatandaşı silahlandırmak değil, kovuştur
maya tabi olmaktan kurtarmaktır. 

Bu sebeple, 1982 yılında rızaen tes
lim edilen silahların iadesi düşünülme
mektedir. 

5. Esasen, 299 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, Hükümetimizin böl
ge halkına duyduğu güvenin bir tezahü
rüdür. Olağanüstü hal bölgesinde ikamet 
eden tüm vatandaşlarımıza aynı imkân ta
nınmıştır. Söz konusu kanun hükmünde
ki kararname, yukarıda zaten izah ettiğim 
gibi, halkı silahlandırmayı değil, ellerin
de zaten mevcut olan silahları bir defaya 
mahsus olmak üzere ruhsata bağlamayı ve 
bu silahlan korkusuzca taşıma veya bulun
durma hakkını vermeyi amaçlamaktadır. 
Yoksa, amaç, bölge halkını silahlanma ya
rışına sokmak değildir. 

Bu sebeple, mevcut silahlara ruhsat 
verme olayı teşvik unsuru sayılmamalıdır. 
299 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
yayım tarihi olan 4 Aralık 1987 tarihinden 
itibaren 45 gün içinde bu imkânı tanımış
tır. Şu anda olay kapanmıştır. 

6. Söz konusu silahların büyük ço
ğunluğuna bulundurma ruhsatı; hayatı, 
haricî ve ciddî tehlikeye maruz kalabile
ceği tespit edilenlere taşıma ruhsatı mev
cut usuller içinde gerçekleştirilmektedir. 

Diğer yönden, belirlenen kanun hük
münde kararname çıkarılmasa dahi, mev-
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cut 6136 sayılı Kanun ve buna dayalı yö
netmelik hükümleri gereği, hayatı, haricî 
ve ciddî tehlikelere maruz kaldığı anlaşı
lanlara, Bakanlığımızca, silah satın alma 
ve taşıma ruhsatı verilmektedir. Yani, si
lah taşıma ve bulundurma ruhsatı veril
mesi sisteminde büyük bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

299 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin, öldürme ve yaralama olayları
nı artıracağı düşünülmemelidir. Hüküme
timiz ve Bakanlığımız, vatandaşın can ve 
mal güvenliğini korumak için her türlü 
tedbiri almış olup, bu tedbirleri etkili bir 
şekilde devam ettirmeye kararlıdır. 

7. Bazı kişi veya kişilere devlet im
kânlarıyla silah verilip, ruhsata bağlanma
sı kesinlikle söz konusu değildir. 

Yüce Meclise Saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

MEHMET'ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, buyurun. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Yüce Heyetinize saygılar su
narım. 

13 ay sonra Sayın Bakan çıkıp benim 
sualime cevap verdi, kendilerine teşekkür 
ederim. 

14 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve 
Şemdinli'de başlayan olaylar, bugün Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
birçok yerine yayılmış, geçen zaman için
de olayları önlemek için alınan tedbirler 
yetersiz kalmış, olaylar önlenemediği gi
bi, sürekli tırmanmış; bölgede terör hâkim 
olmuş, yüzlerce masum vatandaş, emni
yet mensubu ve asker şehit olmuş; bölge
de yaşayan vatandaşlar ise, huzursuz ve 
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mağdur olmuşlardır. Vatandaş, köylerden 
göç etmek zorunda kalmış, birçok köy ta
mamen boşaltılmıştır. 

Olayları önlemek, bölgede huzur ve 
asayişi sağlamak için alınan tedbirlerde 
isabet kaydedilmemiş ve bu tedbirler fiyas
koyla neticelenmiştir. Bu yanlışlıklardan 
birkaçını izaha çalışacağım. 

Köy koruculuğu ihdas edilmiş, köy
leri korumak gayesiyle görevlendirilen bu 
koruculardan, istenilen oranda müspet ne
tice alınmamış; aksine, bazı korucular, te
röristler tarafından, çoluk çocuklarıyla bir
likte hunharca katledilmiş; bazı korucu
lar görevi bırakmak istemelerine rağmen, 
kendilerine müsaade edilmemiş; bazıları
na ise, ayrılmaları için müsaade edilmiş
tir. Görülüyor ki, birçok sakıncası olan bu 
koruculuk müessesesi, yanlıştır. Bununla 
netice almak mümkün değildir. 

İlk gün söyledim, şimdi de söylüyo
rum : Bu devlet, içten ve dıştan gelecek 
her türlü tehlike ve saldırıyı püskürtecek 
kadar güçlüdür. Bu güçlü devleti zaafa uğ
ratacak hiçbir karan tasvip etmiyoruz. Bu 
devlet, Tekirdağ'daki, izmir'deki, Edirne'
deki, Samsun'daki köylüyü ve köyleri na
sıl koruyorsa, Siirt'te, Tunceli'de, Muş'ta 
ve Şanlıurfa'daki köylüyü ve köyleri de ay
nı yöntemlerle korumalıdır. 

Eğer, ülkenin bir bölgesinde asayişi 
devlet sağlıyorsa, aynı ülkenin bir başka 
bölgesinde, devlet, asayiş görevini vatan
daşa veriyorsa, burada yine yanlışlık ve 
hata vardır; idarenin aczi ve basiretsizliği 
vardır. Bunların hatası ve yanlış uygula
maları ise, devleti sıkıntıya sokmaktadır. 

Bu yanlışlıklar zincirine, sürekli, yan
lış halkalar ilave edilmekte ve bu yanlış
lıklar zinciri uzadıkça, sorunlar da armak-
tadır. Bölge valiliğinin ihdası, bu yapılan 
yanlışlıkların bir başka halkasıdır. Olağa
nüstü Hal Bölge Valisinin, bölge sakinle
rine, istedikleri takdirde, menşei sorulma
dan. bir kişiye, 2 kısa, 2 uzun namlulu 
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olmak üzere 4 silah için ruhsat verilme
siyle ilgili uygulaması ise, yanlışlıklar zin
cirindeki en büyük yanlışlık halkasıdır ve 
en tehlikelisidir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılında, ül
ke genelinde vatandaşın elindeki silahlar 
toplattırıldı. Çok gariptir, aynı devlet 6 yıl 
sonra, ülkenin bir bölgesinde yaşayan va
tandaşlarına "Arkadaş, vatandaş, ben se
nin can ve mal güvenliğini sağlayamadım. 
Gel, kendini korumak için istediğin silahı 
nereden temin edersen et, sana ruhsat ve
reyim, kendini koru'' diyor. Şimdi size so
ruyorum : 1982'de yapılan mı doğru, bu
günkü uygulamanız mı doğru? Eğer, 
1982'de yapılan doğruysa, o zaman bu 
hassas bölgeyi hangi gayeyle ve hangi 
mantıkla silahlandırıyorsunuz? Eğer, bu
gün yaptığımız doğrudur diyorsanız, o za
man, 1982 yılında, devlete olan sadakatin
den ve bağlılığından dolayı, kendi rızasıyla 
silahını teslim eden kişilerin silahlarını ni
çin iade edip ruhsat vermiyorsunuz? Gö
rüyorsunuz ki, bu uygulamanızla da, dev
lete sadık vatandaş mağdur olmuş, silahını 
vermeyenler ise, bugün silahlarına ruhsat 
alıp taltif edilmişlerdir. 

Bu karaname ile ruhsata bağlanan si
lahların yüzde 70'i silan tüccarları tara
fından, bölge sakinlerine astronomik fiyat
larla satılmış; daha evvel 150 - 200 bin li
raya alıcı bulmayan tabancalar 850 000 ila 
1 000 000 liraya, Kaleşnikof ve G-3'ler 
650 000 ila 1 000 000 liraya satılarak, si
lah tüccarlanna 100 milyonlar aktarılmış
tır. "Kaçakçılarla mücadele ediyoruz" di
yen ANAP İktidarına sormak istiyorum : 
Mademki bunu yapıyordunuz, bu imkâ
nı kaçakçılara sağlayacağınıza, devlet ola
rak, isteyenlere silahı siz satsaydınız, da
ha iyi olmaz mıydı? Bu şekilde, Fakir Fu
kara Fonuna, Millî Savunma Fonuna, Ko
nut Fonuna bir miktar kaynak sağlayabi
lirsiniz. Onun için, bu uygulamanız da 

yanlıştır. Bu hatanızı kısmen telafi etmek 
için, 1982'de silahını kendi rızasıyla tes
lim eden ve devlete sadık olmaktan başka 
hatası olmayan bu vatandaşlarımızın mağ
duriyetlerini gidermek için, silahlarını ve
ya silahlarına emsal olabilecek bir silahın 
iadesi için bir kanun teklifi getirin ve bu 
silahları, ruhsatlarıyla birlikte verin. Al
lah, bu vatandaşlarımızı silah kullanma
ya muhtaç etmesin, Allah onların yardım
cısı olsun. 

Sayın Başkan, bölgede devam eden 
operasyonlarda birçok kişi gözaltına alı
nıyor. Bunlar, soruşturma süresi içinde 
çok kötü muamele gördüklerini söylemek
tedirler. Bunlann bazılarının vücutlarının 
muhtelif yerlerindeki işkence izlerini, bi
zatihi ben de gördüm. Bu kişilerin çoğu, 
birkaç gün gözaltında kaldıktan sonra ser
best bırakılmaktadır; fakat gördükleri bu 
kötü muameleden dolayı devlete küstürül-
mektedirler. Dolayısıyla, devlet, bu şekil
de PKK örgütüne hizmet etmiş olmakta 
ve örgüte taraflar veya sempatizan sağla
maktadır. Onun için, Sayın Bakan, yetki
lileri bu konuda uyarmalıdır, suçsuz insan
lar fizikî şekilde cezalandırılmamalıdır. İş
kence insanlık ayıbıdır ve neticede mem
leket zarar görecektir. 

Sayın İktidarın yanlışlıklarını, biz 
söylemekten yorulduk, onlar ise, bu yan
lışlıklan yapmakta hâlâ ısrar etmektedir
ler. Allah onlan da ıslah etsin ve doğru yo
la getirsin. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ceylan. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, 1983 -1987yularında görevlerine son verilen, 
haklarrnda nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik st-
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navtna tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/15) 

BAŞKAN — Sırada, Denizli Millet
vekili Adnan Keskin'in, Sayın Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat Bankasınca ziraî 
kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Ba-
kantndan sözlü soru önergesi (6/77) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sayın 
Devlet Bakanından sorusu, Sayın Sökme-
noğlu izinli olduğu için ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğul-
tay'tn, kamu konutlarının tahsis gayesine ve kira 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/20) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul 
Milletvekili Mehmet Moğultay'm, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Moğultay?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nfidvn'-
0i, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar gerçekleşti
rilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihraca
tında ve bu mamuller için Destekleme ve Fiyat is
tikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/57) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sakarya 
Milletvekili Ahmet Neidim'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

— 309 — 

10. — TunceliMillktvekili Kamer Genc'
in, Anadolu Bankasına yüz milyon liranın üzerinde 
borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle bor
cunu ödememiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin Devlet Bankasından sözlü 
soru önergesi (6/21) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Tunce
li Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. —Hatay Milletvekili Turhan Htrfanoğ-

Iu'nun, 1987 ve 1988yıllarındaki taşkınlar nede
niyle Hatay iline bağlı bazı üçe ve köylerde zarara 
uğrayan vatandaşlara ne gibiyardımlaryapıldığı
na ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Hatay 
Milletvekili Turan Hırfanoğlu'nun, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Hırfanoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 
12. — İzmir MÜUtveküi Türkân Akyol'-

un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 tarihli nüs
hasında yer alan Devlet Bakam Cemi Çiçek üe 
ilgili bir yazıya konu edilen olaya ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakam Cemil Çiçek'in 
cevabı (6/25) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İzmir 
Milletvekili Türkân Akyol'un, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Ak'yol?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Devlet Bakanı Sayın 

Çiçek burada. 
Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi / 

Başkanlığına i-
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan 

tarafından Sözlü olarak cevaplandırılma-
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sı konusunda aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Akyol 
İzmir 

29 Ocak 1988 tarihli Sabah Gazete
sinde, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile ilgi
li bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazıda, Yoz
gat Yerköy İlçesinden ANAP'Iı 40 kadar 
köy muhtarı ve ANAP Yerköy ilçe örgüt 
üyelerinin ve ilçenin ileri gelen ANAP'Iı 
partililerinin önünde cereyan eden bir 
olay, yine aynı partiden Yozgat İl Genel 
Meclisi Üyesi Baha Erbaş tarafından an
latılmaktadır. 

Bakanın, kendini ziyarete gelen parti
lilere, bazı Alevî köylerinin kendisine oy ver
mediklerini iddia ederek hakaret ettiği ve 
çok ağır bir dille "mezheplerine" küfretti
ği ve bu olayda, Bakanlık makam odasında 
karşılıklı küfürleşildiği yazılmaktadır. 

1. Bu olay gerçekten vuku bulmuş 
mudur? Eğer bu olay doğru ise, din,ve 
mezhep ayrımı yaparak Anayasanın 2, 4 
ve 10 uncu maddelerine aykırı hareket et
miş olmuyor mu? 

2. Sayın Bakan, ANAP İktidarı dö
neminde "dine küfretmeyi ağır yaptırım
lara bağlayan" 15 Ocak 1986 tarihli, 18989 
Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3255 
sayılı Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerininin Değiştiril
mesine Dair Kanuna da aykırı hareket et
miş sayılmaz mı? 

3. Sayın Bakan, din, mezhep ve 
inanç ayrımı yapmak dışında, ayrıca baş
ka partilerin üyelerine de, kendilerine oy 
vermedikleri için suçlayıcı beyanları ile 
partizanca davranarak en üst düzey yöne
timde bir kişi, bir bakan olarak tarafsızlı
ğı ihlal etmiş olmaz mı? 

4. Sayın Bakanın, odasında bu den
li saygı dışı, ağır küfürlerin cereyan ede
bilmesi, bu makamların saygınlığı ile na
sıl bağdaşabilir? 

5. Eğer bu olaylar doğru ise, bir 
Hükümet Üyesinin Anayasaya ve ilgili 
Kanuna aykırı hareketi karşısında, Cum
huriyet Başsavcılığınca bir işlem başlatıl
mış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) —T Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri; sözlerime, Sayın Akyol'a teşek
kür ederek başlamak istiyorum. İki sebep
ten teşekkür ediyorum. Birincisi, böylesi
ne hassas bir konuda kullandığı üsluptan 
dolayı; ikincisi ise, yine bu konuda düşün
celerimizi bu kürsüden açıklama fırsatı 
verdiği için. / 

Esasen, ben, ismimin geçtiği o gün
lerde, gündem dışı söz alarak kanaatimi 
açıklamak işitiyordum; ancak, Sayın Ak
yol'un sözlü soru önergesi verdiğini anla
yınca, cevaben konuşmayı tercih ettim. 

Sayın milletvekilleri, biz, bu toprak
lar üzerinde yaşayan 55 milyon Türk va
tandaşız. Partilerimiz, siyasî ya da dinî gö
rüşlerimiz farklı da olsa, tasada ve kıvanç
ta bir olan, ortak bir bütünüz ve yine ay
rı düşüncelerin sahibi de olsak, aynı bay
rağın gölgesinde yaşıyoruz. Türkiyemizin 
bugünkü seviyesine ulaşmasında, ortak 
katkıda bulunmanın gururunu da hep be
raber yaşadık ve yaşayacağız. 

Soruya konu olan vatandaşlarımız, 
Türklüğün özelliklerini, özellikle folkloru
nu, halk müziğini, halk edebiyatını, ozan
lık geleneğini, Türkle has misafirperver
liğin en güzel örneklerini yaşayan ve ya
şatan Türk kardeşlerimizdir. Şahsen ve 
parti olarak meseleye hep böyle baktık, 
böyle bakıyoruz. Hizmette ayırım yapma
dık, yapmayız. Bize göre ve bana göre, in
sanlara sevgi ve saygı duymamız için Türk 
vatandaşı olması yeterli ve kâfidir. 

. Sayın milletvekilleri, sizleri tenzih 
ederek ifade ediyorum ki, o yazının çıktı-
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ğı gün itibariyle ifade ediyorum, o günler 
hatırlanırsa, devlette görev yapanlarla il
gili birtakım raporların gazetelerde yer al
dığı günlerdi. Türkiye'nin gündemi has
sas meselelerle doldurulmak istenmiştir. 
Devlette görev yapmış ya da yapmakta 
olanlar, birtakım iddialarla karşı karşıya 
kalmıştır, ithamlar sekiz sütun üzerinden 
veriliyor, cevap ve savunma hakkı, iki sa
tırla geçiştiriliyor. 

Şimdi açık olarak ifade ediyorum : 
Ben, ne Bakanlığımda, ne de bir başka 
yerde, asla vuku bulmamış, yazılan şek
liyle, yazılan konuda ve yazıldığı üslupla 
hiçbir hususun görüşülmediğini burada 
açık olarak ifade ediyorum. Yine, kesin
likle ifade ediyorum ki, bu şekilde bir olay 
ve küfürleşme olmamıştır. 

Bu yazının çıktığı tarihten birkaç gün 
sonra, \erköy İlçesinde partinin ilçe kong
resi yapılacaktı; seçimlerde bizimle bera
ber olmamış, esasen mütegallibe bir aile 
olan, kendisi bizde gözüken, kardeşlerinin 
ve yakınlarının önemli bir kısmı bir baş
ka partimizde; (Oğlu ve kendisi de şimdi 
MÇP'dedir) MÇP'de görev yapan, yani 
hangi parti kurulursa -SHP dışında- bu 
partide görev yapmaya çalışan bir arka
daşımızın delege yazılmaması meselesi 
üzerine, aradan on onbeş gün geçtikten 
sonra, bu meseleyi bir itham vesilesi ola
rak kullanmak istemiştir. Olayın en yakın 
şahitleri de, o gün benimle beraber olan 
ve bu çatı altında aynen sizler gibi şerefle 
görev yapan iki milletvekili arkadaşımız
dır; yaptıkları açıklamalarla, aynı kesin
likle iddiaları reddetmişlerdir. Ben de za
ten, olayın tafsilatını, aynı gün, bir açık
lama yaparak izah ettim. Ancak, yukarı
da da belirttiğim gibi, iddia, büyük haber 
olarak verildi; savunma ve cevabımız, bazı 
gazetelerde iki satırla geçiştirildi. 

Dahlimiz olmamasına rağmen, hiç
bir Türk vatandaşımızın incinmesine gön

lümüz razı olmaz. Bu vatandaşlarımızın 
da, herkes gibi, bizden sevgi, saygı ve hiz
metten başka bir davranış beklememele
rini rica ediyor, durumu saygıyla takdir
lerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Buyurun Sayın Türkân Akyol. 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet 
Bakanı Sayın Çiçek'e, cevaplarından ötü
rü teşekkür ederek ve sizleri saygıyla se
lamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Bu sözlü sorum, aşağı yukarı ikinci yaşı
na girdi, yani 13 aydan beri gündemimizi 
işgal ediyor. Sayın Bakanın verdikleri ce
vaptan, olay. tarihin in de, geçtiğimiz yılın 
şubat ayı başlarına rastladığını anımsar
sınız. Sayın Bakanın cevaplarına yürekten 
katılabilmeyi ve inanmayı çok isterdim, di
lerdim; çünkü, huzurlarınıza sunmak is
tediğim belgeler, bizzat Yozgat Yerköy il
çesinden 40 kadar muhtar ve ANAP'lı ye
rel yöneticiler ve iki sayın ANAP millet
vekili arkadaşlarımızın da bulunduğu bu 
toplantıda, aşağı yukarı 4(T küsur imzay
la ve bir tutanak olarak partimize sunul
muş bulunmaktadır. 

İkinci bir olaydan da söz etmek zo
rundayım : Benim sözlü sorumu sundu
ğum hemen aynı günde, altı milletvekili 
arkadaşım, Sayın Kâzım Ulusoy'un baş
kanlığında bir basın toplantısı yaptılar; o 
toplantıya da yanıt alamadık. Bu neden
le, izin verirseniz, olayı bir miktar geriye 
dönerek, anımsatarak başlatmak istiyo
rum. 

Önce, tekrar vurgulamak istiyorum; 
bu olaydaki insanlar, Sayın Bakanın ken
di yöresinden, ilçesindendir ve kendi kad
rosunun ağırlıklı olduğu kişilerdir. Olay-
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da, hiçbir partisel farklılık düşünmemenizi 
rica ediyorum. Sayın Bakan, mukabil 
grupların bir komplosu biçiminde anladı
ğım bir izahta bulundular; fakat elimde
ki zabıtların olayı öyle göstermediğini, tek
rar huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

40 kadar Yozgatlı muhtar ve sözünü 
ettiğim yöneticiler, Sayın Bakanı, yörenin 
taleplerini sunmak için ziyaret ediyorlar. 
Olay, bizi seçen halkımızın vekili «olarak 
görev yaptığımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çatısı altında cereyan ediyor ve 
çok üzülerek altını çizmek istiyorum, Hü
kümet üyesi bir sayın milletvekilimiz se
bep oluyor. Komplo veya değil; fakat sarf 
edilen beyanlar -bu zabıtlarda, açıkça, her 
birisinin imzasıyla beyan edildiği gibi- si
ze tekranndan utanç duyduğum nitelikte 
ağır küfürler içeriyor ve bu küfûre gerek
çe olarak da, mezhep farklılığı gösteriliyor, 
"Köylerine kadar gittiğim Alevîler, bana 
oy vermediler" gerekçesiyle söyleniyor. 
Olayın bana intikali, bütünüyle zabıtlara 
dayalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu sözlü soru
mu, gerçekten -birkaç cümle de olsa- Sa
yın Bakanın açıklamasından sonra geri 
çekmek isterdim... Arkadaşlarım da bir 
basın toplantısıyla tepkimizi açıkladılar; 
ama bir yıl şunun için bekledim : İki 
önemli konuda, İktidar Partimize bir me
sajı iletmek için. 

Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke
leri, Anayasanın 2 nci ve 4 üncü madde
lerinde son derece açık ve net belirlenmiş
tir. Bu ilkelerin en önemlilerinden bir ta
nesi, belki temel ilkesi, laiklik ilkesidir. 
Türkiye, ülke olarak, coğrafî konum ola
rak, son derece özel, son derece nazik bir 
konumda bulunmasına ve yıllarca çok çe
şitli çalkantılara hedef olmasına rağmen, 
ülkeyi, birlik ve bütünlük içinde tutan te
mel ilke, laikliktir. Laiklik, her zaman ve 
hepinizin inandığına emin olduğum gibi, 

insanlann inanç ve ibadet özgürlüğünü 
sağlayan temel maddedir. Yüzde 90 küsu
ru Müslüman olan ülkemizde, gerçekten, 
ibadet özgürlüğünün, inanç özgürlüğü
nün tek güvencesi olarak laikliğe sarılıyo
ruz. Çağdaşlaşmanın temel ilkesi de laik
liktir. Anayasamızın ilk iki maddesini, çok 
iyi bildiğiniz ve biraz evvel de okunduğu 
zaman anlaşıldığı için tekrar etmedim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
10 uncu maddesi de son derece ciddî "bir 
hüküm getirmektedir : "Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" di
yor ve bu madde içinde, "Devlet organ
ları ve idare makamları bütün işlemlerin
de kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar" di
yor. Bu konuda, benim için en önemli ve 
en çok vungulanması gereken temel ilke, 
bakanlık makamında, milletvekilliğijkonu-
munda, halkımızın temsilcisi olan bizle
rin, şu 10 uncu maddenin sınırları içinde 
din, dil mezhep vesair ayırt etmeden, ar
tı, partili olup olmadığına da bakmadan, 
görevlerimizi tüm yurttaşlara eşit olarak 
sunmak temel ilkemizdir. 

Anavatan Partisi İktidarında, parti
zan ayrıcalığın sayısız örneklerini gördük; 
ama olay bu boyutta ve -yine tutulan za
bıtlara dayanarak söylüyorum- iddia edil
diği biçimde ise, bunun, yalnız anayasal 
suç olmak niteliği yanında, Ceza Kanu
nunun, özellikle dine küfredenlerin ceza
landırılmasıyla ilgili kanunun müeyyide-
leriyle de bağlı olduğunu hatırlatmak is
tiyorum. 

Bütün bunların dışında, bir de işin 
ayrı bir önemini vurgulamak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
tısı altında, insanlara saygısızlık edemeyiz; 
ama herhalde hiç küfredemeyiz. Kendile
rini temsil ettiğimiz insanlara, kendimize 
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saygı için, temsil ettiğimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygınlığını.korumak 
için en büyük ve en ciddî sorumluluğu
muz ve görevimiz, işgal ettiğimiz makam
ların gerektirdiği belli bir niteliği olağan
üstü bir özenle korumaktır. 

Özetle, olayın, neresinden bakılırsa 
bakılsın, iler tutar tarafı olmadığını üzü
lerek tekrar ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bazı sorular var
dır, bir yıllık, onüç aylık bir zaman için
de güncelliğini yitirebilirler; onun için bu 
sözlü sorumu yazılı soruya döndürmedim 
ve de geri çekmedim, bunun onüç ay son
ra bile hâlâ ve önemle güncelliğini muha
faza ettiğine inanıyorum. Özellikle Ana
vatan Partimize seslenmek istiyorum : Bö
lücülük, işte asıl burada ve tehlikeli nok
tada bölücülüktür. (SHP sıralarından al
kışlar) 

O nedenle, bu ilkeden hiçbir taviz 
vermeyeceğimizi, Türkiye'nin birliktelik 
ve bütünlüğünün temel faktörü olan laik
liğe sımsıkı sarılacağımızı huzurlarınızda 
bir kere daha tekrar ediyor ve bunda Par
lamentodaki tüm partilerin işbirliği, bir
lik ve bütünlük içerisinde davranmasını 
umut ettiğimiz ve buna inanmak istedi
ğimiz temennisiyle sözlerimi bitiriyor, say
gılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Akyol. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
13. — Afyon Mületveküi Abdullah Ulu-

türk'ün, 1987yümda alman seher pancarı için üre
ticilere ne zaman ve nastl ödeme yapılacağına iliş
kin Torun Orman ve Kcyisleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/27) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Afyon 
Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

22 . 2 . 1989 O : 2 

Sayın Ulutürk?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir 

defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin açtığı sosyal ya
ralan önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çı
karmak için ne gün tedbirler alındığına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Sokme
noğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

15. — Mirdağ Milletvekili Güneş Gürse
ler'in, Kanunî Sultan Süleyman Sergisinin Lond-
ra'daki açtltstntn Başbakanı temsilen esi Semra 
Özal tarafından yapılacağı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Müstafi Tmaz Tüiz'in cevabı (6/29) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Güneş Gürselcr'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından "Sözlü" olarak 
yanıtlanmasının sağlanması konusunda 
gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

"Kanunî Sultan Süleyman Sergisi
nin Londra'daki açılışının Başbakanı tem
silen Sayın Semra Özal tarafından yapı
lacağı basında yer almaktadır. 

Yasalarımızda Başbakan eşinin böy
le bir temsil yetkisi var mıdır? Böyle bir 
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davranış Türkiye Cumhuriyeti gelenekle
rine uygun mudur? Sayın Semra Özal'a 
bu gezisi nedeniyle harcırah ödenecek mi
dir? Masrafları nasıl karşılanacaktır?" 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; açı
lışı İngiltere'de British Museum'da İngil
tere Kraliyet Ailesinden Prenses Diana ta
rafından yapılan Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi sebebiyle Londra'ya giden Sayın 
Semra Ozal; Leydi Diana tarafından ya
pılan açılış konuşmasına cevaben, müte
kabiliyet esasları çerçevesinde bir konuş
ma yapmıştır. 

Konunun, Londra'da gazetecileri-
mizce gündeme getirilmesi üzerine, Lond
ra Büyükelçiliğimizce, Sayın Semra Özal'-
ın, serginin açılışına herhangi bir resmî sı
fatla katılmadığı vurgulanmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ceva
bı ne sıfatla vermiştir? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla) — 
Ulu Önder Atatürk'ün birçok Batı ülke
sinden evvel Türk kadınına verdiği hak
lar ve gösterdiği güven çerçevesinde, bir 
başbakan eşinin, ülkemizi temsil eden bir 
serginin açılışında bulunmasının cumhu
riyetimiz geleneklerinden kabul edilmesi 
doğal olmalıdır. 
\ Kendileri, kararname çerçevesinde 
hak ettikleri harcırahlarını almamışlardır. 
Sayın Semra Ozal için, sadece Türk Ha
va Yollarından ekonomi sınıfı bir bilet 
alınmıştır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Gürseler, konuşacak mısınız 
efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz 
önce Sayın Bakanın cevaplandırdığı soru
mun veriliş amacı, yapılmak istenen ey
lemin yanlışlığına dikkat çekmek ve böy
le bir hatanın yapılmasına engel olmaktı; 
ama sonuç umduğumuz gibi olmadı. Sa
yın Bayan Ozal, Londra'daki açılışta bu
lunmakla kalmadı, daha sonra, bir dizi 
serginin açılışını da yaptı; kendisine Sa
yın Kültür ve Turizm Bakanımız da refa
kat ettiler. \ani, soru önergemizi ve kamu
oyunun o günlerdeki tepkisini, büyük bir 
pervasızlıkla, dikkate almadılar. Dönüşte 
de, Bayan Ozal, Sayın Bakanı da yanına 
oturtarak, havaalanında bir basın toplan
tısı yaptı ve oradaki izlenimlerini anlattı. 

Sayın Bayan Ozal'in gezisiyle ilgili 
olarak, milyonlarca lira harcandı. Sayın 
Bakanımız, "Harcırah alınmadı" diyor
lar ve o harcırahın da ne olduğunu bilmi
yorum; ama yine de milyonlarca lira har
candı. Bunlardan bir tanesi gazetelerde de 
var; sadece zırhlı araç kiralanması için 
3 565 sterlin, yani o zamanki kurla 7 mil
yon 397 bin lira ödendi. 

İktidar Partisinin değerli milletvekil
leri; şimdi bu pervasızlığın nedeni, her şe
yi, herkesi küçümsemenin kaynağı, sizler
siniz. Sizlerin, Ozal Ailesine ve bu aile
nin her türlü eylemine verdiğiniz açık ve 
sınırsız destek, onları bu hale getirdi. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Ailenin iki üyesi bakan oldu, sustu
nuz. Büyük oğul, gölge başbakan oldu, 
prensler ithal etti, sustunuz. Yaşadığı mil
yarder hayatının kaynağı nedir, sormadı
nız. Kız, fakir bir müzisyenle evlendi, bu
tik açtı, milyarder oldu; bu değirmenin su
yu nereden gelir, bu itibar nedendir, sor-
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madınız. Kardeşlerden, bakan olamaya
nı, trilyoner oldu ve son olarak sadece SE
KA grevinden 150 milyar lira kazandığı 
iddiaları var, araştırmazsınız. 

Bu suskunluğunuzla, devletin bütün 
kurallarının çiğnenmesine ve saygınlığının 
yok olmasına zemin hazırladınız. Sonun
da da Sayın Bayan Özal, refakatine Kül
tür Bakanını alarak dış geziye çıkıp, sergi 
açar hale geldi. 

Şimdi soruyorum; Sayın Bayan 
Özal'm hukukî kimliği nedir? Devlet açı
sından nedir, Hükümet açısından nedir? 
Benim bildiğim, tek kimliği var, o da, Sa
yın Başbakanın sayın eşi olmasıdır. Bu sı
fat ona bir saygınlık kazandırır. Eşiyle bir
likte olduğunda, devlet protokolünde ye
ri vardır; eşiyle birlikte olmadığında ise, 
devlet protokolünde yeri yoktur. İl sınır
larında valiler kendisini karşılayamaz, ba
kanlar kendisine eşlik edemez, basın top
lantısı yapamaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti bugüne* kadar çok başbakan eşi 
gördü; hatırlayınız; fakat hiçbir dönemde 
bugünkü kadar kural dışına çıkılmadı, ge
lenek dışına, görgü dışına çıkılmadı. (SHP 
sıralarından alkışlar) Şimdi öyle şeyler ya
pılıyor ki, iş adamları ihale almak için Sa
yın Bayan Özal'in önünde diz çöküyorlar. 
Kurduğu vakfa, vakfın gazetesine, bağış 
olarak milyarlar yağıyor. Aynı doğum gü
nü, hem de yurt dışında, birkaç kez kut
lanıyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) -
Utanmadan. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Aç yatan insanların bulunduğu ülkemiz
de, büyük tıkınma örnekleri veriliyor. Hal
kına, "Ekmek bulamıyorsanız pasta 
yiyin" diyen kraliçeyi ve Pompei'nin son 
günlerini hatırlatan görüntüler ortaya çı
kıyor. En önemlisi, bütün bunların altın

da da, devletin gelenekleri, kuralları zor
lanıyor, nüfuz suİ8timali yapılıyor. 

Sayın milletvekilleri, Özal Ailesinin 
fertlerinin, Sayın küçük Turgut Özal da 
dahil olmak üzere, bu kadar kısa zaman
da bir sihirli değnek değmişçesine zengin 
olmalarını başka bir gerekçeyle açıklaya-
mazsınız. Bakın, hepimizin, ailesi var. Ai
lelerimizi severiz, ailelerimizi iyi yaşatmak 
isteriz; ama milletin bize verdiği sıfatları, 
görevleri çıkarımız için kullanamayız; ai
lemiz görevden önce gelmez. Sorumluluk
larımız, sıfatımız, görevimiz, davranışla
rımızı sınırlar; ama ANAP İktidarında, 
Özal Ailesi her şeyin üzerine çıkmıştır. O 
kadar ki, Başbakanlık, konuta taşınmıştır. 
Artık, devlet, evde; yemek odasında, ya
tak odasında, mutfakta yönetilmektedir. 
"Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyetinin 
gelenekleri içinde vardır" diyemezsiniz. 
Türkiye Cumhuriyeti genç bir cumhuri
yettir; ama gelenekleri, kuralları sağlam 
bir cumhuriyettir. (SHP sıralarından al
kışlar) Bu gelenek ve görgü içinde, başba
kan eşleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
bulunmuşlar, toplumla ters düşmemişler
dir. Türkiye Cumhuriyetinin geçmişinde, 
Lale Devri eğlenceleri yoktur; bakan azar
layan, bakan atayan başbakan eşleri yok
tur; arabesk gazino kültürünü yaymaya 
çalışan bir başbakan ailesi yoktur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Size eskilerin bir sözünü hatırlataca
ğım : "Şeref-ül-mekân bi-li mekîn"; yani 
makam, koltuk, oturana şeref katmaz, ma
kamı da, koltuğu da, şereflendiren, oraya 
oturandır. 

Saygılarımla. (SHP ve DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış
tır. 

16. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 
sağjlık nedeniyle yurt dışına gitmek isteyip de sa-
kmcalı görüldükleri için pasaport verilmeyen va-
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tandaslartmtza üiskin sorusu ve içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/30) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Ersin'in, Sayın içişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ersin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri 
Bakanı tarafından Sözlü olarak yanıtlan
ması için aracılığınızı dilerim. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Aysel Zehir isimli yurttaşımızın ce
zaevinde kaldığı sırada işkenceyi protesto 
amacıyla açlık grevi yaptığı ve bu neden
le beyninde araz meydana geldiği, 1984 
Ağustos ayında tahliye olduktan sonra 
hastalığını tedavi ettirmek için yurt dışı
na gitmek istediğinde sakıncalı olduğu ne
deniyle kendisine pasaport verilmediği, 
4.2.1988 günlü basında yer almıştır. 

1. Bu haber doğru mudur? Eğer 
doğru ise, sağlık nedenleriyle yurt dışına 
gidip tedavi olmak zorunda olan bir yurt
taşımıza pasaport verilmeyişi, insanlık su
çu değil midir? 

2. Sağlık nedenleriyle yurt dışına 
gitmek isteyip de "Sakıncalı" damgası vu
rulduğu için pasaport verilmeyen kaç kişi 
vardır? 

3. Yine, "Sakıncalı" damgası vu
rulduğu için yurt dışına çıkması yasakla
nan ve pasaport verilmeyen yazar, sanat
çı var mıdır? Varsa, sayıları ne kadardır? 

4. Bazı Türkiye Cumhuriyeti yurt
taşlarına "Sakıncalı" denmesini uygun 
buluyor musunuz? Bunun ölçüsü nedir ve 
20 nci yüzyıl insanlarının en doğal hakla

rından olan seyahat özgürlüğünün kısıt
lanması, demokrasi ile bağdaşır mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlü soruyu cevap
landırıyorum. 

1. Aysel Zehir isimli vatandaşımızın 
yurt dışına çıkma talebinin yerine getiril
mediği yolunda, 4.2.1988 tarihli basında 
yer alan haber doğrudur. 

Adı geçen hakkında, yasadışı örgüt 
içerisinde faaliyetlerde bulunmaktan -
Birinci Ordu Komutanlığı 1 no'lu Askerî 
Mahkemesince yargılanması sonucu- 8 yıl 
hapis cezası verilmiş, 15 yaşını bitirip 18 
yaşını doldurmadığından, cezası 1/3 indi
rilerek, 5 yıl 4 ay ağır hapis cezasına mah
kûm edilmiş olup, bu karar henüz kesin
leşmemiştir. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 
22 nci maddesinde "yazılı suçlardan sa
nık bulunanlara, haklarında bu suçları se
bebiyle verilecek takipsizlik, beraat ve düş
me kararları kesinleşinceye, mahkûm 
olanlara da infazı gereken mahkûmiyet
leri tamamlanıncaya kadar pasaport 
verilmez" hükmü bulunmaktadır. Adı ge
çen, sanık durumunda olduğundan, 5682 
sayılı Pasaport Kanununun 22 nci mad
desine eklenen 7.11.1984 tarih ve 3073 sa
yılı Kanun gereğince kefalet ödemek su
retiyle ve aynı kanunun 22 nci maddesi bi
rinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenme
sine dair 30.4.1986 tarih ve 3280 sayılı ka
nundan yararlanmak suretiyle pasaport 
verilmesi de mümkün değildir. Kaldı ki, 
adı geçenin tedavisinin yurt içinde yapıl
masının mümkün olmadığı yolunda bir 
rapor da mevcut değildir: 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
7 ve 22 nci maddeleri gereğince pasaport 
veya pasaport yerine geçerli vesika veril-
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mesi yasak olan haller kapsamına giren
lerin ayrı bir tasnifi yapılmamaktadır. 

3. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
7 ve 22 nci maddelerinde pasaport veya 
pasaport yerine geçerli belge alamayacak
lar sayılmıştır. Bu kişilere hastalıkları ne
deniyle pasaport verileceğine dair bir ka
nun hükmü de bulunmamaktadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Ersin, konuşmak istiyor musu
nuz? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Aysel 
Zehir olayı, o günkü basında yer alan çok 
özel bir konuydu. Aslında, rahatsızlığı ne
deniyle, fişlendiği nedeniyle yurt dışına çı
kamayan binlerce insanımız var Türkiye'
de. 

Türkiye, bir daha olmamasını diledi
ğimiz çok karanlık ve acılı bir dönemden 
geçti. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan dar
beyle demokrasiye son verildi, Parlamen
to ve siyasf partiler kapatıldı. Devlet, or
dusuyla, polisiyle insan avına çıktı, kendi 
halkına savaş ilan etti. Suçlu-suçsuz deme
den, 250 bini aşkın insan politik neden
lerle gözaltına alındı ve hemen hepsi iş
kence gördü. O dönemde, işkenceden 
ölenlerin saptanılabilen sayısı 200'den faz
ladır; kaybolanlar, sakat kalanlar bu sayı
nın içinde değildir. Emirle kurulan sıkı
yönetim mahkemelerinde emir kulu yar
gıçlar, 12 Eylül hukukunun yöntemleriy
le kasıtlı kararlar verdi. Ortaçağın engi
zisyon mahkemelerini andıran vahşi sor
gulamalar, yargılamalar yapıldı. Yargıla
nanların kendilerini savunmaları engellen

di; tanıkları avukatları tutuklandı. Ülke
mizde korku ve zulüm egemen oldu. Kı
saca, insanlığın belası olan faşizm tüm 
ağırlığı ile Türk Halkının üzerine çöktü. 
İnsanlık adına utanç verici olayların ve 
mezalimin yaşandığı o dönem kasırga mi
sali geldi geçti. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Oylandı o, oylandı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Oylandı o. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, devam 
edin lütfen. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, bir bakanın konuşmacıya laf 
atması yakışır mı? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yakışır. 

BAŞKAN — Siz lütfen devam edin. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Türkiye, 1983 seçimleriyle yeni bir döne
me girmiştir; demokrasi yürüyüşü başla
mıştır. Her ne kadar, devletin en üst kat
larında, zaman zaman darbe laflan edil
se de, aba altından sopa gösterilse de, ar
tık geriye dönüş yoktur. İktidar ne kadar 
nazlanırsa nazlansın, darbe anayasası is
tediği kadar durdurmaya çalışsın, Türk 
Halkı artık demokrasiyle kucaklaşacaktır; 
tüm engelleri aşarak, mahkûm ederek, he
sap sorarak demokrasiye ulaşacaktır. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
bunların soruyla hiç ilgisi yok. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, 12 Eylül dönemi huku
ken sona ermiştir; artık sıra, toplumun 
onarılmasına gelmiştir. Devlet, kendi aç
tığı yaralan sarmak zorundadır. O toz du
man döneminde haksızlığa uğrayanları 
yok sayarak, işinden atılan, işkence altın-
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da ölen, sakat kalanları görmezden gele
rek toplumsal barışı sağlamak mümkün 
değildir. İnsanları, müzik dinledi diye, ki
tap okudu, düşündü, yazdı diye bir ömür 
boyu damgalayan, fişleyenlerin 20 nci 
Yüzyılla ilişkileri yoktur. Dünyanın hiçbir 
verinde, en geri kalmış ülkelerde bile dev
let, yurdunda yaşayan, nefes alan; yani bi
yolojik olarak var olan kendi insanlarını 
yok saymaz. Hele hele... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bir daki
ka... Siz sorunuzda, açlıktan beyninde tü
mör çıkmış olan bir hanımdan bahsedi
yorsunuz. Mevzu bu; fakat hiç ondan bah
setmediniz, dikkat ediyorum cevabınıza... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, oraya geliyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Has

talığın nasıl oluştuğunu izah ediyor. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sa

yın Başkanım, konu, Türkiye genelinde 
yaşanan... 

BAŞKAN — Soruyu hep beraber bu
rada dinledik. Burada o kız hakkında, o 
hasta hakkında hiç bir cevap yok. Lütfen 
konuya geliniz. Süreniz dolmak üzeredir, 
bitiriniz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ya
ni, illa Aysel Zehir mi demem lazım? Ko
nuyu genel olarak işliyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Konu genel işlenmez ki 
sözlü soruda. Eğer konu genel işlenecek 
olursa, o, ciltler tutar. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, o za
man, buna cevap verelim. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Tea
mül haline gelecek bu. 

AHMET ERSİN (Devamla) — He
le hele, demokrasiden bir nebze olsun na
sibini almış ülkelerde böylesi insanlık dışı 

manzaralara rastlanmaz. Ne yazık ki, 
Türk demokrasisi bu utancı yaşıyor. Aynı 
havayı kokladığımız, sokakta, caddede bir
likte dolaştığımız, hatta bazen konuştuğu
muz; ama devletin yok saydığı binlerce in
sanla birlikteyiz. Tedavi için bile olsa yurt 
dışına çıkması yasaklanan, bu yüzden göz 
göre göre ölüme terk edilen, bir yerden bir 
yere gitmesi engellenen; itilip kakılan ve 
kendi vatanında savaş suçlusu gibi yaşa
mak zorunda bırakılanlarla beraberiz her 
gün. Demokrasimize ve insanlarımıza bu
nu reva görenlerin vebali büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, hem, insan dü
şünen varlıktır deyip, hem de, düşünüyor 
diye insanı cezalandırmanın mantığı yok
tur. İnsan insansa, düşünmesine, üretme
sine engel olunamaz. Eğer engel olunsay-
dı, tekerlek, ampul icat edilmez, Arşimet 
"Evreka" diye bağıramaz, yıldızlara gi
dilemezdi. Fikir üreten, yazan insana kin 
güdenlerin, psikolojik tedaviye ihtiyacı 
vardır. 

Türkiye, bugün, onulmaz bir çelişki
yi yaşıyor. Kaçakçının, fuhuş yapanın, 
okuyan yazan insandan daha değerli, iti
barlı olduğu bir başka ülke yoktur. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Devlet Hazinesi
ni soyanları, hayalî ihracatçıları koruyup 
kollayan; ama düşünen, üreten insanı ez
meye çalışan bir hükümet de yoktur. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ne oluyor?.. Hatip, is
tediği gibi at oynatıyor orada. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen ko
nuya gelin; ihtar bir. Lütfen... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Bakınız, konuya geliniz 
lütfen... Sözünüzü keserim. Bunu burada 
bağlayalım. Süreniz doldu, konuşmanızı 
da bitiriniz lütfen. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Bu 
sosyalist ağız değil... 
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AHMET ERSİN (Devamla) — Siz
den mi öğreneceğiz? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Öğre
nin; bilmiyorsunuz, öğrenin. 

BAŞKAN — Sayın Ersin... 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Okuyanı, yazanı, konuşanı fişleyen, ceza
landıran rejimlerin demokrasi ile ilgisi ol
maz. Sudan sebeplerle... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Aynı 
minval üzere... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Su
dan sebeplerle, kitap okudu, yazdı diye, 
düşüncesini söyledi diye insanları gözal
tına aldıran; işkence ettirenleri onurlan
dırıp, hatta milletvekili yapıp, mağdurla
rını da fişleyerek ömür boyu mahkûm et
menin, yaşarken öldürmenin mantığı na
sıl izah edilebilir? Nasıl böylesi hasta be
yinlerin gazabına uğramış mağdurları 
görmezden gelirsiniz, anlamak mümkün 
değil? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Niye 
fişlenmişler?.. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bitiriniz 
lütfen. Lütfen bitirinte... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Bit
ti, bitti... 

Türk demokrasisi bu çelişkilerden 
arındırılmalıdır. Hükümet, hayalî ihracat
çılara gösterdiği sevgi ve şefkati 12 Eylülün 
mağdurlarından esirgemekle büyük vebal 
altına girmektedir. \aşamak, insanın en do
ğal hakkıdır. Yurt dışında tedavi olmasına 
izin verilmediği için yaşamını yitirenlerin 
günahı, zayıflamak için Amerika Birleşik 
Devlederine giden Sayın Özal'ın boynun-
dadır... (ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar) Ve Sayın Özal'ın, devlet ke
sesinden Hacca gitmekle bu gunahlanndan 
arınması mümkün değildir. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Ayıp, ayıp... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ko
nuşma fazla! 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Ayıp şey be! Ayıp be. \eter artık... 

BAŞKAN — Sayın Ersin... 

AHMET ERSİN (Devamla) — He
pinize saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
lütfen, konu üzerinde kalalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, sayın hatip benim cevabıma hiç de
ğinmeden başka konulardan bahsettiği 
için, cevap hakkı doğmuştur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sataş
ma yok, bir bakanın da ikinci defa söz 
hakkı yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, sataşma demedim; ama benim bah
setmediğim konularda burada beyanda 
bulunmuşlardır. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, maa
lesef, size söz veremeyeceğim. 

Soru cevaplandırılmıştır. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen... Lütfen... Ben kendisine ge
rekli ikazı yaptım. Biz, arkadaşlarımızın 
zamana riayet edeceklerine inandığımız 
için şuradaki aleti çalıştırmak istemiyoruz; 
fakat, arkadaşlarım eğer zamana riayet et
mezlerse, aleti çalıştırmak mecburiyetin
de kalırım. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Ha
tay) — Sayın Başkan, zamandan önce, ko
nuya riayet edilmesi gerekir. 

— 319 — 
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BAŞKAN — Efendim, ikaz 
ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum, 
tutumunuz hakkında... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun; neymiş be
nim yaptığım usulsüzlük? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oku
yayım efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne 
usulü, ne tutumu?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayır 
Sayın Başkan, nereye gidiyor? (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Usul hakkında söz istiyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz 
verdiniz mi? 

BAŞKAN — Evet. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz ve
rilmeden kürsüye çıkıyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Onların kendileri usulsüz efendim. 

BAŞKAN *— Sayın hatip, lehte mi 
konuşuyorsunuz, aleyhte mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aley
hinde efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçtü

züğün 94 üncü maddesi açık; "Hükümet 
adına verilecek cevabın süresi on dakika
yı geçemez." O kısım geçti. 

"Sözlü sorusu üzerine aldığı cevabın 
kendi bilgisine uygun olup olmadığı hak
kında soru sahibi beş dakikayı geçmemek 
üzere Meclis kürsüsünde görüşünü açık
layabilir.' ' 

Sayın Bakan, mahkeme kararı oldu
ğunu, henüz kesinleşmediğini, kanunda
ki maddeleri burada ifade ettiler. Hatip 
bunların hiçbirinden bahsetmeyerek, 
umumî propagandaya, seçim propaganda
sına girdi, siz de müsaade ettiniz. Bu, usu
le aykırıdır Sayın Başkan. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... 
Bunu büyütmekte mana yok. Ben, bir 
usulsüzlük yapıldığı kanaatinde değilim. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Efen
dim, sataşma var. 

BAŞKAN — Oturun lütfen Sayın 
Ersin. Sizinle ilgili bir şey yok... Lütfen 
oturunuz, sizinle ilgili bir şey yok... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sataş
ma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim, 
ben dikkatle dinledim. 

AHMET ERSİN (İzmir) — "Pro
paganda yapıyor" dediler efendim. 

BAŞKAN — Konuşmalarını da din
ledim Sayın Ersin. 

17, — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir 
Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Bölge Müdürünün 
bir müteahhide fazla ödemede bulunduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve Baymduhk ve iskân Bakanı is
mail Safa Giray'm cevabı (6/31) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Amasya 
Milletvekili Sayın Tahir Köse'nin, Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İs

kân Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim. 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 
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25 Ocak 1988 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde "700 milyon liralık yeni 
suçlama" başlığı altında; 

"İller Bankası 16 ncı Bölge Müdürü 
Yılmaz Ertekin aleyhine, müteahhit Mem-
duh Erdemir'e 3,5 milyar lira fazla öde
me yaptığı gerekçesi ile Samsun Ağır Ce
za Mahkemesinde dava açılmıştı. 

Müfettişler,. Ertekin'in aynı müteah
hide Amasya elektrik tesisi yapımında da 
700 milyon Ura fazla ödeme yaptığını 
belirlediler" denilmekte, yetkililerce ge
rekli işlemlerin sürdürüldüğü ifade edil
mektedir. Bu nedenle; 

1. Amasya elektrik tesisinde fazla 
ödeme tespit edilmiş midir? Edilmişse 
1988 fiyatları ile ne kadardır? 

2'. Müteahhidin şantiye binasının 
buİımduğu arsa, Amasya Belediyesinin 
mülkü müdür? Belediyenin mülkündeki 
şantiye binasının TEK'ce bedeli karşılığı 
devralınması için tasfiye heyetine baskıda 
bulunulduğu doğru mudur? İller Banka
sınca şantiyesi devralınan başka örnek var 
mıdır? 

3. İller Bankası 16 ncı Bölge Mü
dürlüğünden aynltp Memduh Erdemir'-
in yanına çalışmak için giren şantiye şef
leri kimlerdir? Bunlardan birisinin TEK'
ce memuriyetine son verildiği, bir diğeri
nin müteahhidin seçim kampanyasında 
geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü doğ
ru mudur? 

4. leşisin kesin hesabı yapılmış mı
dır? Fazla ödemenin kapanması için Sam
sun şantiyesinden malzeme getirildiği doğ
ru mudur? Böyle ise aynı malzemeye 2 de
fa ödeme yapılmasının bir gerekçesi var 
mıdır? Kesinhesap yapanların baskı altın
da olduğu varit midir? Baskı olmaması 
için ne gibi önlemler alınmıştır? Kesinhe-
sabıri Ankara'da yapılması önlemi yeterli 
midir? 

5. 13 Martta Samsun Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanacak Bölge Mü
dürü Yılmaz Ertekin'in görevde tutulma
sına hangi özelliklerinden dolayı gerek du
yulmaktadır? 

6. Aynı müteahhidin aynı bölgede 
yaptığı Tokat ve Zile elektrik tesisleri ke-
sinhesaplannın yeniden tetkiki düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amas
ya Milletvekili Sayın Tahir Köse' nin söz
lü sorusunu cevaplamak üzere huzurları
nızdayım; hepinize saygılar sunarım. 

Konuya ilişkin kesinhesap çalışmaları 
1988 yılı Ağustos ayında sonuçlanmış ve 
işin müteahhidi, 1986 yılı sonu itibariyle, 
18 milyon 659 bin lira borçlu bulun
muştur. 

İşin müteahhidine ait şantiye binala
rının bulunduğu arsa belediyeye aittir ve 
söz konusu binaların TEK'e bedeli karşı
lığında devri için tasfiye kuruluna baskı 
yapıldığı iddiası doğru değildir. 

"iller Bankasınca bu gibi şantiyesi 
devralman başka örnek var mıdır?" soru
suna karşılık şunu söyleyebiliyorum : Bu 
gibi tesislerin tasfiyesi halinde, tesisle il
gili malzemelerin korunması ve kilit altın-
da bulundurulması için, tesisi devir ala
cak olan kurum ve kuruluşların müsait de
polarının bulunmaması ve talepleri olması 
halinde, zaman zaman böyle şantiye bi
naları bedeli karşılığında devralınmıştır. 

İller Bankası Samsun 16 ncı Bölge 
Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak 
çalışmakta iken, Ekim 1983 tarihinde Ah
met Erim ve Mart 1985 tarihinde de, Ka
dir Yolaçan, İller Bankasından istifa etmiş-
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tir. Bunlann, bilahara müteahhidin yanı
na girip çalıştığı hakkında bizde bilgi 
yoktur. 

2705 sayılı Kanun gereğince, elektrik 
şebekelerinin yapımı ile işletmesi Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredildiğinden 
Banka, 1986 Temmuzundan itibaren elek
trik tesisleriyle ilgili çalışmalarına son ver
miş ve Bankanın Enerji Dairesi Başkanlı
ğı elemanları, başkanlıkla birlikte Türki
ye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. Bu 
nedenle, işine son verilen elemanlar hak
kında İUer Bankasında şu anda bilgi 
yoktur. 

leşisin kesinhesabının sonuçlanmış 
olduğunu daha önce de ifade ettim. Mü
teahhide fazla ödeme yapılmış olduğu tes
pit edildiği için, 1987 yılı içerisinde bunu 
malzeme ile ödemesi istenmiş ve malze
me ile ödettirilmiştir. Ancak, bu malzeme 
ile ilgili olarak -önergede sorulduğu gibi-
mükerrer bir ödeme olup olmadığı konu
su da incelenmiş, mükerrer bir ödeme bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Bankaca teşkil edilmiş olan kesinhe-
sap komisyonu, hiçbir etki ve baskı altın
da kalmadan görevini yapmıştır. 

Bankanın 16 ncı Bölge Müdürü Yıl
maz Ertekin 1987 sonunda bu görevinden 
alınmış, bilahara da emekli olmuştur. 

Aynı müteahhidin Tokat, Zile ve 
Samsun elektrik tesislerinin kesinhesap iş
lemleri -devredilmiş olduğu için- Türki
ye Elektrik Kurumunca yürütülmektedir 
ve bu konuda şu anda iller Bankasında bil
gi yoktur, ilişkilerin birbiriyle mukayese
sini sağlayabilmek için, sadece Amasya ke-
sinhesabı Türkiye Elektrik Kurumuna 
devredilmiştir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan: 

Sayın Köse, konuşacak mısınız? 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amas
ya) — İzninizle, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köse. 

Lütfen, mevzu üzerinde kalınız ve za
mana riayet ediniz. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amas
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; sorduğum soruların hepsi doğrudur ve 
birtakım soruların gereği de yapılmıştır. 
Bunlardan birincisi, sorumun hemen aka
binde İller Bankası Bölge Müdürü görev
den alınmıştır. 

Fazla ödemeler olduğunu da Sayın 
Bakan burada ifade etti. Dinlediğim ka
darıyla -şimdi rakamlar hatınmda değil-
16,5 milyon falan gibi bir rakam. Bir iha
lede nasıl fazla ödeme yapılır? Bunu da 
anlamak mümkün değil. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Kesin hesaptan çıkar. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Diğer bir konu, iller Bankasında ça
lışan mühendislerin İller Bankasından ay
rıldığını bilen Hükümet, her nasılsa, bun
ların müteahhidin yanında çalıştıkları 
hakkında bir bilgi sahibi değillermiş... Ya
ni, her şeyaen haberi olan Hükümet, bu
nu nasıl öğrenemiyor? Onu da bile
miyoruz. 

Yalnız, konunun özü, ben sözlü soru 
önergemi verdikten sonra İller Bankası 
Bölge Müdürünün görevden alınmış ol
masıdır. Bunu iyi bir gelişme olarak gö
rüyorum. 

Muhalefetin gündeme getirdiği ko
nuların büyük bir çoğunluğu, haklı olu-

. nan konulardır. ANAP, bilhassa bu yol
suzluk konularının üzerine daha ciddiyetle 
giderse, yolsuzlukları önlemede daha tu-
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tarh olursa, ülkeyi başarıya götürmek da
ha kolay olur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Vakit
leri kalmadı ki... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
İren raydan çıktı. 

BAŞKAN — Efendim, söz atmayınız 
lütfen; karşılıklı konuşmayalım lütfen Nec-
car Bey. 

Evet, buyurun Sayın Köse. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Haksız para kazandırma yöntem
lerine son verilmeli ve devlet görevi cid
diyetle yerine getirilmelidir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Eskişehir Milktveküi M. Cevdet Sel
vi'nin, i/çilerin ekottotmk ve sosyal sorunlarına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/32) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Eskişe
hir Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Selvi?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Tekirdağ Milktveküi Enis lutün-

cü'nün, pancar üreticilerine yapılacak ödemelerin 
geciktirildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/34) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Tekir
dağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün soru
su, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

20. —Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya ilinde yeni kurulan ilçelere ge-

rekU atamakm ne zaman yaptlacağoıa ilifkm Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka-
îemli'nin cevabı (6/78) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Kütahya 
Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Ba
kan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlçe yapılan kasabalarımızın durum
ları hakkında ve ilçelik sözü verilen kasa
balarımızın da ne zaman ilçe yapılacağı 
hususunda aşağıdaki sorularımın Sayın 
Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı 
olarak açıklanmasını arz ederim. 

10.2.1988 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
1. Kütahya İli; Merkez İlçeye bağlı 

Aslanapa, Altıntaş İlçesine bağlı Dumlu-
pınar, Emet İlçesine bağlı Hisarcık ve Ge
diz İlçesine bağlı Şaphane kasabalarımız 
ilçe yapıldığı halde, bu dört yeni ilçemize 
bu güne kadar yapılmamış olan Kayma
kam tayinleri ne zaman yapılacaktır? 

2. Yukarıda yazılı; Aslanapa, Dum-
lupınar, Hisarcık ve Şaphane ilçelerimiz 
ne zaman kasabalık hüviyetinden ve gö
rüntüsünden kurtulacak ve buralara ilçe 
hâkimlikleri, emniyet teşkilatı ve diğer res
mî daire müdürlükleri, tam teşekküllü ola
rak gerekli atamalar ne zaman yapılabi
lecektir? 

3. Referandum ve genel seçimler 
öncesinde ve özellikle tarafınızdan söz ve
rilmiş olan, ilimize bağlı Altıntaş - Çalköy 
Kasabası, Emet - Örencik ve Çavdarhisar 
Kasabası ile Simav - Kuşu Kasabası ne za
man ilçe yapılacaktır? 
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4. Kütahya iline bağlı Tavşanlı ve 
Simav ilçelerimizi il yapacak mısınız? 

5. Tüm kasabalarımızı ilçe yapmayı 
ve mevcut tüm ilçelerimizi de il yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; oturum başından 
beri burada sözlü sorulara cevap vermek 
üzere huzurunuza geliyoruz ve zamanı 
çok iyi şekilde kullanarak arkadaşlarımı
zın sorduğu suallere açık, net ve madde 
madde cevap vermeye gayret ediyoruz; 
ama, maalesef, bazı arkadaşlarımız, Sa
yın Başkanımızın müsamahasını da sui
istimal edecek şekilde, bu iyi niyetimizi 
başka yönde kullanma gayreti içerisinde
dirler. Deminki sözlü soruya cevap ver
memde de aynı olay cereyan etmiştir. 

İstirhamım, bizim madde madde ce
vaplarımızın eğer tatmin olunmayan kı
sımları varsa, arkadaşlarımız bunları ta
mamlasınlar, biz de bilgi sahibi olalım. 
Eğer bu yol açılırsa; yani, bir önceki söy
lediğim şekliyle ters bir yol açılırsa, o za
man, Meclis denetiminden istenen gaye 
zaten hâsıl olmayacaktır. 

O bakımdan, Başkanlık Divanının 
bir kere daha dikkatini çekiyorum. Arka
daşlarımızdan da, Başkanlık Divanının bu 
nazik müsamahasını daha fazla suiistimal 
etmemelerini hassaten rica ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3391, 3392 ve 398 sayılı Kanunlarla ku
rulan 111 yeni ilçenin kaymakamlarının 
hepsi atanmıştır; buna, Kütahya'nın As-
lanapa, Dumlupınar, Hisarcık ve Şapha
ne ilçeleri de dahildir. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hâkim, savcı?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sabırlı ol hem-
şerim, nasıl olsa söyleyeceğim. Selamı sen 
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değil ben vereceğim buradan şimdi. İyi bir 
fırsat verdin yani... 

2. Bakanlığımıza bağlı diğer mü
dür, memur ve hizmetlilerin atamaları da 
1988 Mayıs ayından itibaren valiliklerce 
gerçekleştirilmektedir. Bu ilçelerin idarî 
yapılarının tamamlanmasını takiben, va
liliklerce lüzum gösterilmesi ve talepte bu
lunulması halinde, emniyet teşkilatlarının 
da kurulması için gerekli değerlendirme
ler yapılmaktadır. 

Diğer bakanlık ve kuruluşlarının il
çe teşkilat kadrolarına yapılacak atamalar, 
da aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. 

3. Hükümetimizce, ilçe kurulması 
yolundaki çalışmalara başlanıldığında, 
Kütahya İline bağlı Çalköy, Çavdarhisar, 
Kuşu ve Örencik kasabalarının durumu 
da değerlendirilmektedir. 

4. Bir yerleşim biriminin il haline 
dönüştürülmesi bu konuda bir kanun çı
karılmasına bağlı bulunmaktadır. 

5. İl ve ilçeler, belirli kriterlere ve 
mevzuatla belirtilen şartlara göre kurulur. 
Bu sebeple, tüm kasabaların ilçe ve mev
cut tüm ilçelerin il yapılması da söz ko
nusu değildir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise derin say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Korkmaz, buyurun. 
Sayın Korkmaz, yalnız sorularınız 

üzerinde tatmin olmadığınız tarafları kı
saca belirterek cevap verin lütfen. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ön
ce, gündemde yer alan 300'ü aşkın sözlü 
soru önergesinin, mahallî seçimler öncesi 
bugün hepsinin görüşülmeye başlanmış 
olmasından dolayı... 
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ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Görüşülmez, "görüşülmüyor" dersiniz; 
görüşülür, "Niye görüşüyorsunuz?" 
dersiniz... 

BAŞKAN — Efendim, sözünü bitir
sin, belki teşekkür edecek. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Efendim, niçin?.. Şu anda Sayın Baka
nın cevap verdiği soru önergesi 10 Şubat 
1988 tarihinde verilmiştir. Bir yılı aşkın sü
re geçmiştir. Verdiğim önerge yazılı soru 
önergesiydi; fakat süresi içerisinde cevap
landırılmadığından dolayı sözlü soruya 
çevrilmiştir. 

Sayın Bakan, yeni kurulan 111 ilçe
nin hepsine kaymakam atandığını söylü
yor; doğrudur; ancak, 10 Şubat 1988 tari
hinde verdiğim soru önergemden 76 gün 
sonra, (yani, Nisan 1989 tarihinde) sordu
ğum ilçelerden yalnızca Şaphane İlçesine 
kaymakam atanabilmiş, diğer 3 yeni ilçe
ye atamalar çok geç yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız kayma
kamın atanmış olmasıyla, ilçe yapılan ka
sabalar ilçe hüviyetine kavuşturulamamış
tır; adlî teşkilatı yoktur. Kısa bir süre son
ra (26 Mart tarihinde) mahallî seçimler 
yapılacak; ama yeni kurulan bu ilçeleri
mizde henüz ilçe seçim kurulu hâkimliği 
dahi teşekkül ettirilememiştir, adlî ma
kamlar kurulamamıştır, diğer resmî dai
reler kurulamamıştır. Aynca, kısa sürede 
geçirdiğimiz 6 Eylül 1987 referandumu 
öncesinde, 29 Kasım 1987 genel seçimleri 
öncesinde ve son olarak 25 Eylül 1988 re
ferandumu öncesinde pek çok kasabaya il
çe. olma vaadi yapılmıştır iktidar tarafın
dan. Şimdi, duyduğumuz kadarıyla, bu 
mahallî seçimler arifesinde de propagan
da çalışmalarında pek çok kasabamıza yi
ne ilçelik vaatleri tekrarlanacaktır. 

Sayın Bakan burada, özellikle söz ve
rilen, vaatte bulunulan kasabaların ilçe ya

pılıp yapılmayacağı konusunu açıkça söy-
leyebilmeliydi. 

İÇİŞLERİ BAKAN MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Kanun konusu. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -
Değerlendirmeler yapılıyor. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Yaptığınız değerlendirmelerin mahallî 
seçimler öncesi sonuçlanmış olması gere
kir. Onu da Sayın Bakan burada, "Şu ka
dar kasabayı ilçe yapacağız" diye söyle-
yebilmeliydi; ama vatandaşa, bütün kasa
baları ilçe yapacağınızı propaganda çalış
malarınızda yine bir kez daha vaatte bu
lunarak, oy avcılığı yapacaksınız. Bunu 
çok iyi biliyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Onun yetkisi yok. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz niye yapmadınız evvelden? 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Verdiğim soru önergesi bir yılı aşkın 
bir zaman sonra burada görüşülürken Sa
yın Bakan, "111 yeni ilçenin tamanına 
kaymakam atanmıştır" diyor; ama yeni il
çelerin kurulmasından ancak bir ila bir-
buçuk yıl sonra kaymakam tayini yapıla
bilmiştir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Fabrikası yok ki, bunun. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Si
zin övündüğünüz zamanda hiç kaymakam 
yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, devam 
edin lütfen, 

Arkadaşlar, karşılıklı konuşursak sü
reyi yine aşacağız. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, özellikle burada 
bu soru önergesinin cevaplandırılması ne-
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deniyle Sayın Bakana tekrar soruyorum : 
Söz verdiğiniz, Kütahya'nın Dumlupınar, 
Altıntaş... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Dumlupınar 
yapıldı. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Yapıldı efendim. 

Altıntaş'ın Çalköy Kasabası, Emet -
Örencik, Çavdarhisar, Simav, Kuşu ve Pa
zarlar'in ilçe yapılıp yapılmayacağını bu 
vesileyle kendisinden tekrar sormak is
tiyorum. 

Ayrıca Simav ve Tavşanlı İlçesine de 
il vaadi yapılmıştır. Bu vesileyle bu konu
nun da burada açıklığa kavuşturulmasını 
kendisinden özellikle rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — izmir Milletvekili Neccar Turkcan'tn 
S.K.K. ve Bağ-Kur üyelerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakarandan 
sözlü soru önergesi (6/35) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan'ın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Türkcan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İçel Milletvekili M. İstemihan Ta

lay'm, Deniz Kuvvetlerimize yeni katılan bir fir
kateynin isimlendirümesine ilişkin sorusu ve Milli 
Savunma Bakanı Ercan Varalhan'ın cevabı (6/37) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Mil
letvekili İstemihan Talay'ın Millî Savun
ma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Talay?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

11.2.1988 

Konu : Sözlü Soru Önergesi. 

Deniz Kuvvetlerimize yeni katılan 
Turgut Firkateyn'inin isimlendirilmesiy-
le ilgili sorularım ekte sunulmuştur. Millî 
Savunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan'-
ın sözlü olarak cevaplandırmasını diler, 
saygılar sunarım. 

İstemihan Talay 
İçel 

1. Basından edindiğimiz bilgiye gö
re Almanya'da yapılarak Türk Deniz Kuv
vetlerine geçen hafta içinde satılan Firka-
teyn'e "Turgut" adı verilmiştir. 

2. Yapılan bir açıklamaya göre ye
ni gemilerin isimlendirilmesinde 

a) Zafer isimleri (Preveze gibi) 
b) Şehir isimleri (Turgutlu gibi) 
c) Yırtıcı kuş isimleri (Doğan gibi) 
d) Ulusal kahramanlarımızın isim

leri (Turgut Reis gibi) dikkate alın
maktadır. 

3. Soz konusu Firkateyn'e 
"Turgut" adının verilmesinde de yukarı
da belirtilen unsurlar dikkate alınmış 
mıdır? 

4. Alınmış ise "Turgut" diye bili
nen bir şehir, bir zafer, bir yırtıcı kuş ve
ya bir millî kahramanımız var mıdır? 

5. Eğer "Turgut" bunların hiçbiri 
değilse, o halde nedir veya kimdir? Han
gi amaçla veya kimler tarafından bu Fir
kateyn "Turgut" adıyla isimlendiril
miştir? 
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6. Kişilerin yakınları veya eşleri ta
rafından çağrılışını anımsatan "Turgut" 
isminin "Turgut Reis" olarak düzeltilme
sinin daha doğru olup olmayacağı hakkın
daki görüş ve düşüncenizi sözlü olarak 
açıklamanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; İçel Milletvekili Sa
yın Istemihan Talay'ın soru önergesi üze
rine yapılan inceleme sonucu : 

Almanya'da yaptırılan ve Türk De
niz Kuvvetlerine verilen dört yeni firka
teyne, 13 Ocak 1986 tarihinde "\avuz Sul
tan Selim", "Turgut Reis", "Fatih Sul
tan Mehmet*' ve "Yıldırım Bayezit" isim
lerinin verilmesi, adı geçen komutanlıkça 
kararlaştırılmıştır. Ancak, gerek konuşma 
dilinde, gerekse yazışmalarda kolaylık sağ
lanması amacıyla, anılan gemilerin isim
leri "TCG Yavuz", "TCG Turgut", 
"TCG Fatih" ve "TCG Yıldırım" şeklin
de kısaltılarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Talay söz istiyor musunuz? 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, her 
dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli 
araç-gereç ve bu arada gemiler satın al
mışlardır, yaptırmışlardır; ancak, bugüne 
kadar -bugüne kadar derken, tabiî bir yıl 
önceyi kastederek söylüyorum- hiçbirisi

ne "Turgut" diye garip bir ismin verildi
ği görülmemiştir. Çünkü, soru önergem
de de belirttiğim gibi, isimlendirme genel
likle kahramanları içeren, onlara atıf ya
pan bir biçimde yapılmaktadır. Ancak bu 
geminin "Turgut" adıyla isimlendirilme
si, bizde, sivil kesimde görülmekte olan ga
rip tutumların ordu içinde de, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yapısı içinde de ortaya çı
kıyor şeklinde bir kuşku uyandırdığı için, 
bu soruyu sormak gereğini duydum. An
cak, açıklamalardan, "Turgut Reis" adı
nın ön plana getirildiğini öğrenmiş bulu
nuyorum. 

O nedenle, sorudan gerekli cevabı al
dığımı bildirerek, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

23. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tartm Satış Koo
peratifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satm 
alman ayçiftği ürünü için üreticilere fiyat farkı öde
nip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/38) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tekir
dağ Milletvekili Güneş GürSeler'in, Sana
yi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler'in daha önce bir so
ruşu görüşüldüğü için, İçtüzüğün 97 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu so
ru ertelenmiştir. 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt '-
un, Bakanlık Danışmadığına yapılan bir atama
ya üişkm sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Mus
tafa Tınaz Titiz'in cevabı (6/39) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, K o 
caeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kül1 

tür ve Turizm Bakanından' sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Burada. 
Sayın Kültür ve Turizm Bakanı?.. 

Burada. 

— 327 — 

file:///avuz


T.B.M.M. B : 62 22 . 2 . 1989 O : 2 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Tu
rizm Bakanı Sayın M. Tınaz Titiz tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması hu
susunu saygılarımla arz ederim. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı da
nışmanlığına atanmış olan Hülya Koçyi-
ğit'in atandığı görevdeki yeri nedir? 

2. Bu görevi dolayısıyla ne kadar 
aylık ücret alacaktır? 

3. Bundan önce devlet hizmeti 
nedir? 

4. Bakanlık görevlerine giren ne gi
bi görevlerinden yararlanmayı düşünmek
tesiniz? 

5. Adı geçenin danışmanlık görevi
ni yapmasına yetecek ne gibi eğitimi, in
celemesi, eserleri vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
senaryo yazarı've yapımcısı olarak tecrü
besinden yararlanmak üzere, Hülya Koç-
yiğit'in Bakanlığımızda sözleşmeli perso
nel statüsünde istihdamı düşünülmüştü. 
Kendisinin Ankara Devlet Konservatuva-
nnın tiyatro bölümü mezunu olması, ulus
lararası ünde bir film oyuncusu olarak çe
şitli ödüller kazanmış olması, film ve te
levizyon dizileri yapım ve yönetiminde 
uzun süre çalışmış olması, atanması ha
linde Bakanlığın faaliyetlerine katkıda bu
lunacağı konusunda bir fikir verebilir. 

Ancak, Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığınca, talep edilen sözleş

meli yeni kadro isteklerimizin karşılana
mayacağı anlaşıldığından, Bakanlığımız
ca, adı geçen hakkında herhangi bir işlem 
yapılmamıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Kurt, konuşmak istiyor 
musunuz? 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Sayın Kurt, lütfen, kısa ve sorunuz 
üzerinde konuşun. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; ay
lar önce vermiş bulunduğum sözlü soru 
önergeme Sayın Bakanımızın vermiş ol
duğu cevap münasebetiyle huzurlarınız
da bulunuyorum. Sözlerime, saygılarımı 
sunarak başlamak istiyorum. 

Siyaset, devlet işlerini yürütme sana
tıdır. Daha başka bir ifadeyle siyaset, in
san idaresine taalluk eden bir disiplin 
dalıdır. 

Siyaset, sadece, bir iktidarı ele geçir
menin ve orada keyfince yaşamanın yol
ları, yöntemleri midir, yoksa insana, hal
ka, millete, bir yerde bütün insanlığa hiz
met etmenin yol ve yöntemleri midir? Si
yasetçiyi, ortaçağ Avrupasının, yani Mak-
yavel'in tarif ettiği gibi mi anlamak la
zımdır? 

BAŞKAN — Sayın Kurt... 
ALAETTİN KURT (Devamla) — 

Sayın Başkan, Soruma geleceğim. 
BAŞKAN — Sayın Kurt, bir daki

ka... İkaz etmeye mecburum. 
Biraz evvel, Sayın Bakanın kısa ve 

kati cevaplarını dinlediniz. Sizin sorunuz
da Makyavel veya şu bu yoktu. Bakın, Sa-
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yın Talay burada... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Arkadaşlar, müdahale etmeyiniz. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Sayın Başkanım, her yiğidin bir yoğurt yi-
yişi vardır. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlan) Ben soruma geleceğim ve 
5 dakikalık zamanımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Peki, bu doğru; her yi
ğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yalnız, yo
ğurdu zamanı içerisinde yiyelim lütfen. 

Buyurun. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir da
kikası geçti Sayln Başkan. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Evet, geçen zamanımın verilmesini, süre
me ilave edilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, onu ilave edece
ğiz; buyurun. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Siyasetçiyi, ortaçağ Avru pasının, yani 
Makyavel'in tarif ettiği gibi mi anlamak 
lazımdır, yoksa ondan 500 yıl önce yaşa
mış Yusuf Has Hacib'den ders almak ve 
insanı öğrenmek suretiyle devlete ve mil
lete hizmeti düşünen siyasetçi mi olmak 
lazımdır? (DYP ve SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bir hükümet düşünün ki, 
TRT gibi, devletin birinci derecede önem
li haberleşme kurumunun basma, ingiliz 
silah yapım şirketinin Türkiye danışman
lığını yaptığı ileri sürülen Eddie VVarring-
ton'un damadı Cem Duna'yi getiriyor. Yi
ne aynı Kuruma, tarafsız mahkemelerden 
22 yıl hüküm giymiş bir kişi -TRT- Genel 
Müdür Muavini yapılıyor. 

Bir idare düşünün ki, SSK gibi çok 
önemli bir sosyal güvenlik kurumunun ba

sma, o kuruma 13 milyon prim borcu ol
duğu söylenen bir şahsı genel müdür ta
yin ediyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 13 mil
yon onlar için nedir ki?!. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Evet, gazete kupürleri burada, elimdedir. 

Bir idare, bir hükümet düşünün ki, 
muhtarları, seçim öncesi talimat toplan
tısına çağırıp, talimat veriyor. 

Bir hükümet düşünün ki, seçimler
de devletin tüm imkânlarını iktidar par
tisi için seferber ediyor. 

Bir hükümet düşünün ki, devlete za
rar vereceği muhakkak olan olayların ar
kasına sığınarak oy istismarı yapıyor. 

Bir hükümet düşünün ki, devlet ara
zilerini açıkgöz yandaşlarına dağıtıyor. 

Bir hükümet düşünün ki, "İhracat 
artırılıyor" diye övünecek; ancak, ayyu
ka çıkan dedikodularla birilerini zengin 
ediyor. 

Bir hükümet düşünün ki, partisinden 
milletvekili adayı olmuş seçim kazanama
mış olanları, KİT dediğimiz kamu iktisa
dî devlet teşekküllerinin başına veya da
nışmanlıklarına yüksek maaşlarla getiri
yor. Bu hükümetin acaba Makyavel'in ta
rif ettiği hükümetten ne farkı vardır sayın 
milletvekilleri? 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyonunun sağlık 
hizmetleri yönünden yetersiz kaldığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/40) 
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BAŞKAN — 25 inci sırada, Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman, tn, 
Çorum İli Alaca İlçesi PTT binastnm isletmeye 
açtlmamastntn nedenine ilişkin sorusu ve Ulasttr-
ma Bakam Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/41) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Çorum 
Milletvekili Rıza Ilıman'm, Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Ulaştırma 
Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlan
masına aracı olmanızı saygılarımla arz 
ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Soru : 
1. — Tarihî ve turistik bir yer olan 

Çorum-Alaca İlçesi (Alacahöyük Köyü) 
PTT binası işletmeye niçin açılma
maktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; soru tarihin
den 11 gün sonra bu şube açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Teşekkür 
ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilıman. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baka
nımızın vermiş olduğu yanıta teşekkür 
ederim. Yalnız, değerli milletvekilleri, 
önemle üzerinde durulması gereken bir 
zihniyeti burada sergilemeden geçeme
yeceğim. 

Sayın milletvekilleri, burası tarihî bir 
yöredir; ülkemizin en önemli tarih hazi
nelerinin bulunduğu Alacahöyük yöresi. 
Sayın Bakan, bilmiyorum, buraları tanır 
mı, gitti mi? Orasını iyi bilemiyorum; an
cak, soruyu geçiştirmeden önce, Sayın Ba
kanın bir açıklamada bulunması lazımdı; 
acaba, şimdi telefon açsa görüşebilir mi? 
Buraya konmuş olan telefon ne zaman ve 
nasıl çalışıyor? Zaten, buranın binası da 
2 yıl önce yapılmıştı. Bir kulübe şeklinde 
bir bina yapılmıştı, bu bina bugün hizmet 
vermiyor. Ayrıca buranın birtakım maki
neleri... Ben teknik kısmını bilmiyorum, 
yani telefonla ilgili kısımları bilmiyorum. 
Şimdi, ANAP İktidarının telefon hizmet
lerini halka en çok övündüğü hizmet ola
rak götürdüğü bir durumda, tarihî bir yö
remizin, tüm dünya uluslarının, insanla
rının geldiği bir yörenin telefonunu bu ka
dar basitçe bir sözlü soruyla geçiştirmek 
ve ciddiye almamak gerçekten üzücü bir 
durum. 

Ben şimdi, Sayın Bakana tekrar so
ruyorum ve diyorum ki; Sayın Bakan, ül
kenin her tarafından yahut Avrupa'dan, 
muhtelif ülkelerden, muhtelif devletlerden 
gelen turistler buraya bir ziyaret için geli
yor, bir programla geliyor, haberleşerek 
geliyor. Acaba burada haberleşme olana
ğı var mı? Bizim ülkemizde böyle tarih ha
zineleri Sayın Bakanın bu düşündüğü gi
bi mi değerlendiriliyor, düşündüğü gibi 
basite almıyor mu, böyle basitçe, basite in
dirgenerek cevaplandırılıyor mu? 
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Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ilıman. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

27. — Çorum Mületveküi Cemal Şahm'in 
Çorum İli Sungurlu İlçesinde yaptırılan konfeksi

yon fabrikasının hizmete açılmamasının nedenine 
ilişkin Devlet Bakarandan sözü soru önergesi 
(6/42) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Çorum 
Milletvekili Cemal Şahin'in, Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Burada. 

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

28. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'-
m, Çorum iline bağlı bazı köylerin smtr ihtilafı 
nedeniyle odunsuz kaldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakam Mustafa Kalemli'nin cevabı 
(6/43) 

BAŞKAN *- 28 inci sırada, Çorum 
Milletvekili Cemal Şahin'in, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun içişleri Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ve talep ederim. 

Cemal Şahin 
Çorum 

1. Çorum'da, orman işletmeleri ta
rafından parası alınıp ruhsat verildiği hal
de hayalî sınır ihtilafları çıkarılmak sure
tiyle odunsuz kalan köy sayısı nedir? 

2. Ormanlarımızın mülkiyetleri 
devlete aittir. Orman kesim alanlannm be
lirlenme işleri devlet adına yetkili orman 

işletmelerine tanınmıştır. Hal böyle iken, 
Çorum Valiliğinin gereken emniyet tedbir
lerini alamaması sonucu, halen kış mev
siminde odunsuz kalan köylerin odun ih
tiyacının karşılanması için valilik ne dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlü soruyu cevap
lıyorum : 

1. Çorum İlinde, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 3373 sayılı Kanunla değişik 
31 inci maddesi uyarınca, 446 orman içi 
ve 32 nci maddesi uyarınca da, 144 orman 
bitişiği olmak üzere, toplam 590 köye ya
kacak odun alma hakkı tanınmıştır. Bu 
590 köyden 588 köy yakacak odununu al
mış ve sadece orman içinde kalan Boğa-
zönü ve Büğrüoğlu köyleri yakacak odun 
almamıştır. 

Çorum İli Merkez Orman işletme 
Müdürlüğünce, bu iki köyün orman ke
sim sahalarında, 1987 yılında yürürlüğe 
konulan amenejman planının uygulanma
sı sırasında, Boğazönü ile Alpagut, Büğ
rüoğlu ile Mislerovactğı köyleri arasında 
sınır ihtilafı bulunduğu, tarafların valilik 
makamına müşterek yazılı müracaatlany-
la ortaya çıkmış; mevsim şartları müsait 
olmadığından sınır tespiti yapılamamış \ r 
uzlaşma sağlanamamıştır. Sınır çalışma
ları sürdürülmekte olup, mevsim şartları 
normale döndüğünde, sonuçlandırıla
caktır. 

2. Boğazönü ve Büğrüoğlu köyleri
nin muhtar ve ihtiyar heyetlerine, ihtila
fın çözümlenmesine kadar, kendi köyleri
nin sınırlan içerisinde bulunan ve ihtilaf 
konusu olmayan orman sahasından veya 
köylerine en yakın orman deposundan, va
lilikçe yakacak odun verilmesi teklif edil
miştir; ancak, Çorum Valiliğince, köy yet
kililerinin maksadının yakacak odun temi-
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ni değil, ihtilaflı orman sahasına sahip çık
ma olabileceği belirtilmiştir. 

Sınır çalışmaları tamamlandığında, 
konu bu yönü ile de çözüme kavuşmuş 
olacaktır. 

Çorum Valiliğince, başkaca herhan
gi bir olay çıkmaması için, gerekli emni
yet tedbirleri alınmıştır. 

Konu Bakanlığımca da hassasiyetle 
takip edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Şahin?.. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Söz is

tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sorum bir yıl önce; yani 1988 yılı 
ocak ayında verilmiş idi ve gerçekten, Sa
yın Bakanımızın da burada açık seçik be
lirttikleri gibi, 1988 yılı ocak ayında, yani 
kış mevsiminde Çorum'da -kendileri, 
"Odunsuz kaldılar" diye üç köyün ismin
den bahsettiler- odunsuz kalan pek çok kö
yümüz var idi. 

Benim arz etmek istediğim husus şu 
sayın milletvekilleri : Amacımız, belli ko
nuları burada, gerçekten politikaya alet 
edip sömürmek veya mutlaka ve mutlaka 
hükümeti veya ilgilileri yermek değil. Bi
zim önem verdiğimiz husus, bu kürsüden 
yaptığımız sadakat yemini paralelinde, in
sanlarımızın, köylülerimizin, daha doğru
su vatandaşlarımızın rahatlarını sıhhatle
rini temin edip, kış mevsiminde onları ko
rumaktan ibaretti. 

Olayın aslı şu sayın milletvekilleri : 
Bildiğiniz gibi, bizim bir Orman Kanu
numuz var. Bu kanun gereğince, orman 

köylüsü vatandaşlarımızın odun ihtiyacı
nı karşılamak da belli bir kurula bağlan
mış idi ve yıllardan beri Çorum'da bu ola
yı biz, bir türlü halledemedik. Ne zamanki 
kış mevsimi gelir, ormandan odun kesim 
dönemi başlar, o zaman köylüde büyük bir 
huzursuzluk, büyük çatışmalar, kavgalar... 
Hatta ve hatta, bu önergeyi verdiğim gün
den yaklaşık ongun sonra da yine bir or
man çatışması sonucu bir vatandaşımız 
vefat etmiştir; Çorum'un Mislerovacığı 
köyünde oldu bu olay. 

Şunu şükranla belirtmek istiyorum 
ki, her yıl yapılan bu tartışmalar üzerine, 
bu yıl Çorum'a Valimiz atandığı zaman 
yine kış mevsimi geldi, kendilerine gittim; 
yıllardanberi orman köylüleri arasında 
Çorum'da meydana gelen bu olayları ken
disine arz ettim ve birlikte bir karar alma
mızın gerektiğini söyledim. Kendileri, 
açıkyüreklilikle bizim getirdiğimiz bu ta
lepler doğrultusunda tedbirler aldılar ve 
bu yıl Çorum'da hiçbir orman köylüsün
de ihtilaf olmadan, vatandaşlarımız odun
larını kestiler, ihtiyaçlİnnı karşıladılar. Bu 
vesileyle, halen mevcut Çorum Valimize 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bi
liyorum. 

Ancak, bu konunun halli böyle ba
sitçe de geçiştirilemez. Çünkü, yarın bir 
başka vali gelir, bir başka uygulamanın 
içerisine gireriz, yine başlar köylülerde hu
zursuzluk, yine başlar çatışmalar... 

Sorunu inceledim, yetkililerle de ko
nuştum. Yapılacak tek şey, Orman Kanu
numuzda bununla ilgili bir madde var; o 
maddenin değiştirilmesi gerekir. Orman 
işletmesine sorarsanız, kendi usullerine 
göre bir orman kadastrosu yapmışlar, dev
letin milyarlarını harcamışlar; belli parsel
ler içerisinde, belli planlar dairesinde bu 
odunların kesim müsaadesi verilmektedir. 
Ancak, ne var ki, bizim köy ve ilçe sınır
larını belirleyen bir de mülkî sınırlarımız 

— 332 — 
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var, idarî sınırlarımız var, köy sınırlan var.. 
Çok kez, bu köy sınırlan ile, orman ka
dastrosu yapılan haritalar ve alanlann bir
birlerine uymadığını görmekteyiz. Oysa, 
hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, ormanlar, 
ormanlann mütlkiyeti devlete aittir. Dev
letin bu ormanlar üzerinde nasıl, ne za
man, hangi koşullarla tasarruf yapacağı
nı, köylüleri yararlandıracağını da orman 
işletmelerine bırakması gerekirdi. 

Konu uygulamada böyle olmuyor sa
yın milletvekilleri. Orman işletmeleri belli 
planlar dahilinde köylüye odun alanlan 
tahsis ediyor, kesim alanlan tahsis ediyor, 
ama (A) köyü (B) köyüne karşı, "Hayır, 
orman işletmesinin böyle bir hakkı yok
tur, benim köy sınmm şurada başlıyor" 
şeklinde ihtilaf çıkarmak suretiyle olay bü
yütülüyor ve köyler arasında çatışmalar 
çıkıyor. 

Benim arz etmek istediğim şu : 
Önergeme bir yıl sonra Sayın Bakanımız 
tarafından cevap verilmiştir; ama konu 
bununla da bitmiyor. Yann da kışlar ge
lecek, Çorum'a yann da başka valiler 
gelecek... 

Sayın yetkililerden istirhamımız şu
dur; Orman Kanununda bu yönde bir de
ğişiklik yapılması zorunluluğu vardır. Bu 
yıl, Çorum Valisi gerekli önlemleri aldı. 
Nedir bu gerekli önlemler? Orman işlet
mesinin tayin ettiği alanlan jandarma ka
nalıyla da olsa kesin tedbir aldı ve kestir
di; hiçbir ihtilaf çıkmadı; ama, yann bir 
başka valimiz gelecek, yann bir başka ida
recimiz gelecek ve bazen orman işletme
sinin dediği, bazen de kendilerinin dedi
ği şu veya bu şekilde yapılan baskılar so
nucu .vatandaşlar arasında büyük huzur
suzluklar çıkacak. 

Benim arzum şudur ki, Sayın Baka
nımız bu konuyu incelesinler. Orman Ka
nununda yapılacak ufak bir değişiklikle -
ki, ben bunu da biliyorum, kendisine bu 

konuda yardımcı da olabilirim- bu konu
nun halli gerekiyor. Yani, orman tahsis 
alanlarının belirlenmesinde Orman Yasası 
gereği belirli amenajman planlan mı na
zara alınacaktır, kadastro planları mı na
zara alınacaktır, yoksa köy smırlanna gö
re mi orman kesimi müsaadesi verilecek
tir? Bu alanlann kesinlekle yasalarda bel
li olması gerekiyor. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyo
rum efendim. (SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Soru cevaplandınlmtştır. 

29. — Ankara Mületveküi Kâmil Ateşoğul-
lart'nm, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son 
verilip de büahara ise alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilmediği iddiast-
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Anka
ra Milletvekili Kâmil Ateşpğullannın, 
Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ateşoğulları?.. Burada. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Tunceli Mületveküi Orhan Wi Yü-
dtrm'm, halen görevde bulunan velilere üişkm İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Tunce
li Milletvekili Orhan Veli Yıldınm'm, İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yddınm?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 
31. — Tunceli Mületveküi Orhan Veli Yıl-

dtrtm'tn, Tunceli iline bağlı bazı köy ve mezra
larda 1988yûı Ocak ayında meydana gelen olay
lara ve bu olayların sorumlularına üiskin içişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/46) 
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BAŞKAN — 31 inci sırada, Tunceli 
Milletvekili Orhan Yıldırım'm, içişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 

32. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'-
m, Antalya IliBddibi mevkiinde vatandaşlarca ta
pulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazı-
lartntn Antalya Wüiğince yıkttrıldtğı iddîastna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Antalya 
Milletvekili Hasan Namal'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Namal izinli olduğu için, soru 
ertelenmiştir. 

33. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, 
Çorum ili Ortaköy ilçesi Yaylactk Köyünde yaptı
rılan ortaokulun öğretime açdmamastmn nedenine 
ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından.. 
sözlü soru önergesi (6/48) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Çorum 
Milletvekili Rıza Ilıman'in, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Soru, içtüzüğün 97 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

34. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik işbirliği 
Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Hatay 
Milletvekili Öner Miski'nin, Başbakan
dan sorusu yardır. 

Siyan Miski?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altt-
ner'in, isçilerin kıdem tazminatlarından vergi ke
sileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Zongul
dak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altmer?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat 
Doğan'm, tedavi amacıyla yurt dışına gitmek is
teyen bir vatandaşımıza pasaport verilmediği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/51) 

BAŞKAN — 36 net sırada, Adana 
Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AUı-
ner'in, Vakıflar Bankasının Karabük ve Safran
bolu şubelerince köy muhtarlarına 28.11.1987 Cu
martesi günü camilere ve köylere yardan adı altın
da ödemelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin soru
su ve Devlet Bakam Cemil Çiçek'in cevabı (6/56) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Zongul
dak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altmer?.. Buradalar. 
Cevap verecek Devlet Bakanı?.. Bu

radalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Devlet Ba
kanı Sayın Kâzım Oksay tarafından söz
lü olarak cevaplandınlmasını arz ve talep 
ediyorum. 

28 Kasım 1987 Cumartesi günü saat 
9.00'dan itibaren Karabük ve Safranbo
lu'da.bulunan Vakıflar Bankası şubeleri 
olağan dışı olarak açılmış ve köy muhtar-
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lan davet edilerek kendilerine mezkûr ğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kara-
günde "camilere ve köylere yardım adı 
altında" bu banka şubelerince paralar da
ğıtılmıştır. Bu işlem, aynı gün saat 
17.00'ye kadar devam etmiştir. 

1. Karabük ve Safranbolu Vakıflar 
Bankası şubeleri tarafından 28 Kasım 
1987 Cumartesi günü dağıtılan bu para
ların her iki şube için miktarı ne kadardır? 

2. Bu paraların verildiği köy muh
tarlıklarının isimleri nelerdir? 

3. Bu paralar maksatlarına uygun 
olarak kullanılmış mıdır? 

4. Dağıtılan bu paralarla, eksik ka
lıp da tamamlanmış olan cami, köy odası 
v.b. gibi yerlesin köy ve isimlerini açıkla
manızı? 

5. Banka tarafından ödenen bu pa
ralar hangi isim ve sarf fasılları altında 
muhasebeleştirilmiştir? 

Açıklamanızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK ("Vbzgat) — Sayın Başkan, sayın, mil
letvekilleri; Sayın altıner'in sözlü soru 
önergesi üzerinde, aşağıdaki bilgileri arz 
ediyorum: 

1. Vakıflar Bankası, kamuya, aksa
tılmadan hizmet vermeyi prensip edinen 
bir bankamızdır. Bu düşünceden hareket
le, 28.11.1987 günü, Karabük Şubesini aç
mıştır. 

2. 14.2.1975 tarih ve 15149 sayılı 
Resmî Gazetede yalımlanarak yürürlüğe 
giren, Camilerini Yaptıracak Köylere Ya-
pılacak Malzeme ve Yardım Fonu Yönet
meliğinin 13 üncü maddesi hükmü gere-

bük İlçesine bağlı Burunsuz, Güney, Be
len ve Ödemiş köy muhtarlarına 150'şer 
bin lira; Demirciler, Satuk, Davutlar ve 
Ancak köylerine ise 300'er bin lira olmak 
üzere, toplam 1 800 000 lira; Safranbolu 
İlçesine bağlı Davutobası ve Çavuşlar kö
yü muhtarlarına 150'şer bin lira, Bostan-
bükü, Çatak ve Hacüaröbası köylerine ise 
300'er bin lira olmak üzere toplam 
1 200 000 liralık cami yardımı tahsisi 
yapmış olup; Vakıflar Bankasının Safran
bolu'da şubesi olmadığından, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün verdiği ödeme tali
matları doğrultusunda, Karabük Şubesin
ce, adı geçen köy muhtarlanna ödemede 
bulunulmuştur. 

3. Anılan yönetmeliğin 19 uncu 
maddesinde, "Yönetmelik gereğince ya
pılan yardımların yerlerine sarf edilip edil
mediği, ilgili valilik veya kaymakamlıklar-
ca denetlenir" hükmü yer almaktadır. Bu 
itibarla, yardım yapılan köy muhtarları
nın adları ve yardım miktarları ilgili kay
makamlıklara bildirilerek yapılan yardı
mın denetlenmesi istenilmiştir. 

4. Köy ihtiyar heyetlerine yapılan 
cami yardımı, cami inşaat veya onaranım
dan başka maksatla harcanamayacağın
dan, köy odası için harcama yapılamaya
caktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan 
cami yardımları müracaatlarının fazla ol
ması, bütçe ödeneğinin sınırlı olması se
bebiyle, istek miktarı kadar cami yardımı 
yapılamamakta olup, sadece cami yapımı 
veya onarımını teşvik amacıyla yardım ya
pıldığından; tamamlananları mülkî amir
liklerince bilinebilmektedir. 

5. Köy ihtiyar heyetlerine, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yapılan cami yar
dımları, yukarıda sözü edilen yönetmelik 
hükümleri gereği, fon harcamaları içeri
sinde "Köy Camilerine Yapılan Yardım" 
adı altında muhasebeleştirilmektedir. 

— 335 — 
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Fon harcamaları, cami yardımları, 
Sayıştay Başkanlığı denetimine tabidir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bu, cami yardımı mı şimdi?.. Bakın, rüş
vetin adı, cami yardımı oldu. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, 
Buyurun. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Bakanın geciken açıklamalarını hep 
birlikte dinledik. Kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Vakıflar Bankasının, 28 Kasım 1987 
Cumartesi günü, haricinde, ne bu tarih
ten evvel, ne de bu tarihten sonra başka 
bir cumartesi günü orada bu bankanın 
açıldığını duymadım. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, izana bırakıyorum. Bu soru 
önergesini Mart 1988'de verdim ve şu an
da cevap verildi, bunun muhasebeleşme 
şeklinin nasıl olduğunu zaten incelememiz 
mümkün değil; fakat, bir şeyi hatırlata
yım : Zonguldak Vilayetinin birinci ve 
ikinci seçim bölgelerinde 13 kaza var. İkin
ci Bölge ANAP milletvekilinin ağabeyi Va
kıflar Genel Müdürüdür. Bu bankalar ne
den başka yerde açılmadı da, Karabük'te 
açıldı? Bu işte hiç bunun rolü yok muy
du? Bu hususu izanınıza terk ediyorum. 
Bundan sonra da başka bir cumartesi gü
nü hiç banka açılmadı ve köylülerin cami
ler için böyle bir talebi de yoktu. ANAP 
reyinin çok olduğu yerlerdeki muhtarlar 
ısrarla davet edilerek, bu para kendileri
ne cumartesi günü verilmiştir. Ertesi gü
nü, yani 29 Kasım 1987 Pazar günü de, 
hepinizin bildiği gibi, bu Parlamentoyu 
oluşturacak olan genel seçim vardı. 
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Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altıner. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canuer'-
in, bazı bürokratların aynı zamanda A.B.D. va
tandaşı oldukları iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/92) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Bu

radalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 
39. — Samsun MületveküiAli Eser'in, Al-

ttnkaya Barajı baraj gölü sahasında kalan arazi
lerin istimlak bedellerinin en zaman ödeneceğine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam ismail 
Safa Giray'm cevabı (6/58) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sam
sun Milletvekili Ali Eser'in, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Sayın Bayındır

lık ve İskân Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

1. Vezirköprü İlçesi hudutlan için
de olup, Kızılırmak üzerinde yapılan Al-
tınkaya Barajı baraj gölü sahasında kalan 
arazilerinin istimlak bedellerini henüz ala-
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mamış Erduası köylülerinin istimlak be
delleri ne zaman ödenecektir? 

2. Aynı yörede istimlak işlemleri ya
pılmadığı halde, baraj gölü su seviyesinin, 
öngörülen süreden daha önce yükselmesi 
nedeniyle, sular altında kalan araziler için, 
ne gibi önlemler alınmıştır ve bu arazile
rin istimlak işlemleri ne zaman tamamla
nacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sam
sun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sözlü so
rusuna cevap vermek üzere huzurunuzda
yım. Hepinize saygılar sunarım. 

Söz konusu köye ait kamulaştırma iş
lemleri, zamanında bitirilerek, kamulaş
tırma bedellerinin tamamı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının Vezirköprü Şu
besinde 26.8.1987 ve 8.2.1988 tarihlerinde 
olmak üzere iki defada bloke edilmiştir. 
Erduası Köyü, Altmkaya Barajı göl alanı 
içinde 170 ila 190 kotları arasında kalmak
ta olup, maksimum su sınırına yakın ko
numdadır. Vatandaşlara noter kanalıyla 
tebligatları yapılmış, tapuda ferağ mua
melelerini tamamlayan hak sahipleri, öde
meleri kabul etmişlerdir. İlgili tapu sicil 
müdürlüğüyle yapılan koordinasyon sonu
cu, ferağ ve ödeme işlemleri süratle yeri
ne getirilmiştir. 

Samsun - Vezirköprü İlçesi hudutla
rı dahilinde, Altmkaya Barajı göl alanın
dan etkilenen köylere ait, göl alanının so
nunda yer alan Erduası köylülerinin öde
meleri bitirilmiştir. Bu köylere ait taşın
mazlardan, toplam 1 697 adet ihtilaflı du
rumdan, şimdiye kadar 1 000 adedi sonuç
landırılmış olup, geriye 697 adet dava ko
nusu kalmıştır. Bu davaların açılış neden
leri, malumunuz olduğu üzere, genelde, 
Hazine ile vatandaş veya parsel sahipleri 
arasındaki fiyat ihtilaflarından kaynaklan

maktadır; ancak, Erduası Köyüne ait iti-
razlı durumda 8 adet parsel bulunmakta
dır. Bu davaların da sonuçlanmasını .mü-. 
teakip, ödeme işlemleri hemen yapıla
caktır. 

Baraj golü su seviyesinin yükselme
sine bağlı olarak, hak sahibi vatandaşla
rın mağdur olmaması için tüm önlemler 
alınmıştır. 

Aslında, soruda belirtildiği şekilde, 
barajda; önceden planlanan tarihten 20 
gün önce (15 Mayıs 1987 günü) su tutul
muştur; fakat istimlak muamelesi tamam
lanmayan yerlerde herhangi bir zarar ve
ya mağduriyet söz konusu olmaması için, 
gereken su bırakma işlemi yapılmış ve 
mağduriyetler önlenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Eser, buyurun efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bayındır
lık ve İskân Bakanının sözlü soruma ver
diği cevabın eksiklerini tamamlamak üze
re söz aldım. Hepinizi, bu vesileyle, say
gılarımla selamlıyorum. 

Aslında, bu konu birkaç kez Meclis
te de konuşuldu. Sayın Bakan, bazı değer
lendirmelere göre istimlak bedellerinin 
ödendiğini iddia ediyor. Biz de, fiilen için
de yaşadığımız köylü vatandaşımızla be
raber, yerinde yaptığımız incelemelere na
zaran, bunun tamamıyla varit olmadığı
nı hâlâ iddia ediyoruz. Şöyle iddia ediyo
ruz ki, halen, Vezirköprü Adliyesinde 
5 500'ü aşkın, sonuçlanmamış dava dos
yası mevcuttur. Bu konu her an tahkik edi
lebilir Hatta, öyle mevcuttur ki, bu ko
nuyu polemik mevzuu yapmamak için bu
güne kadar buraya getirmedik. Davaların 
keşiflerini yapan hâkim, ilçe kaymakamı
nın hanımıdır. Dava keşiflerinin harcırah 
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mevzuu vardır. Peşin ücret alma durumu 
vardır, miktarı yüzlerce milyon lirayı bu
lan rakamlardır ve bu davalar alınırken, 
hâkim hanımın iddiası da vardır, "Bu da
valar bitirilmeden tayinim mevzubahis 
değildir" diye. Ancak, ne yazık ki, ilçe 
kaymakamıyla beraber hanımının da geç
tiğimiz iki üç ay önce başka bir ilin ilçesi
ne tayinleri çıkarılmıştır. 

Şimdi, burada ücretlerin ödenmeme
si ayrı bir konu, ücret tespitinin yapılma
ması ayrı bir konu, gereği gibi yapılma
ması ayrı bir konu, davaların söz verildi
ği şekilde bitirilmemesi ayrı bir konu, bi
zatihi adaleti temsil etmesi lazım gelen 
adalet mekanizmasının, kendi hâkimleri 
arasında bir nevi adaletsiz uygulamaya ör
nek davranışlarda bulunması ise çok da
ha üzücü bir konu. 

Bu konuyla alakalı olarak yüzlerce 
dilekçe gelmektedir. Sayın Bakan arzu 
ederlerse elimizdeki örneklerini kendileri 
takdim ederim. Dilekçelerden bir tanesin
de vatandaşımız bakın ne diyor: "Altın-
kaya Barajı, 1988 hesaplarıyla 468 milyar 
liraya mal oldu. 10 bin nüfusa ödenen ka
mulaştırma bedeli 22 milyar lira. Ki, yak
laşık yüzde 5 civarındadır. Bu baraj yılda 
120 milyar liralık elektrik üretmektedir. 
Tüm kamulaştırma bedeli üç ayda geri 
ödenebilir. Arazimizin dekarı, yılda 800 
ila 1 000 kilogram çeltik verir.'' Bırakınız 
bu seneki, bir kaç ay önceki 1 500 - 2 000 
liralık çeltik fiyatını, pirinç fiyatını, vatan
daşımız 500 liralık 1987 fiyatıyla, kilogra
mı 700 - 750 liralık 1988 fiyatıyla hesap 
yapıyor ve bir dekardan alacağı çeltik pa
rasının, kamulaştırma bedeli olarak dahi 
verilmediğini iddia ediyor; iddia da etmi
yor, bu resmen varittir. 

Devlet Su İşleri, -maalesef- yine ilim 
kurullarımıza yaptırılan fiyat tespit keşif
lerinin dörtte birine tekabül eden fiyatla
rı vatandaşa ödemek durumunda kalıyor. 
Sonunda ne oluyor? Vatandaş, bu kadar 
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düşük bir ücret ve değerlendirmeyle aldı
ğı üç beş milyon lirayı, evini ocağını taşı
ma parası dahi yapamaz duruma geliyor; 
kasabada, gençler kahve köşelerinde pi
nekliyor, veyahut Vezirköprü'de -eğer tek
rar Sayın Bakan lütfedip araştınriarsa- son 
aylarda artan bir sürü hırsızlık veyahut 
gasp gibi olayların artmasına neden 
oluyor. 

Bizim maksadımız, soru sorup, Hü
kümeti veyahut ilgili bakanı güç durum
da bırakmak değil; maksadımız, hakkani
yet kaidelerine riayeti sağlamak, temsilci
si olduğumuz vatandaşımızın hakkını, hu
kukunu korumaktır, başka bir maksadı
mız yoktur. 

Bu açıklamalarım muvacehesinde, 
ümit ediyorum, Sayın Bakan; hâlâ neti
ceye varmamış 5 bini aşkın dosyayı, hem 
vatandaşı mağduriyetten kurtarmak, hem 
da adlî makamlarımızı -Yargıtay dahil- fu
zulî işgalden kurtarmak için gerekeni, ge
rektiği ciddiyette inşallah yapar. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
40. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm 

Afyon iline bağlı kaç köyde içme suyu bulunmadı
ğına ilişkin sırusu ve Tarım Orman ve Köyisleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn cevabı (6/59) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Afyon 
Milletvekili Baki Durmaz'ın, Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Durmaz?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Afyon İli köylerinde, içme suyu ile il
gili, aşağıdaki soruların Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Baki Durmaz 
Afyon 

1. Afyon İlinde kaç köyün sıhhî iç
me suyu bulunmamaktadır. 

2. İçme suyu getirilmesi için 1988 
programına kaç köy alınmıştır? 

Programa alınan köylerin projeleri ne 
safhadadır? 

3. Programa alınan köylerde, önce
likliler, hangi kriterlere göre tespit edil
miştir? 

4. Programa alınmayan köylerin iç
me suları, ne zaman programa alına
caktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Afyon Milletvekili Sayın Baki Dur-
maz'ın sorusunu cevaplandırmak üzere 
huzurunuzdayım. 

31 Aralık 1987 tarihi itibariyle, Afyon 
ili envanter sonuçlarına göre, ile bağlı köy
lerin içme suyu durumu şöyledir: Sulu köy 
sayısı 292; sulu ünite sayısı 53; toplam 
345. 

Suyu yetersiz köy sayısı 97, ünite 29; 
toplam olarak 126 yer susuzdur. 

Susuz köy sayısı 42, susuz ünite sa
yısı 59; toplam 101'dir. 

Afyon İlinde, içme suyu getirilmesi 
için, 1989 yılı programına 30 ünite alın
mış ve bu yıl içinde bu işlerin yapımı için 
900 milyon lira ödenek tefrik edilmiştir. 

Programa alınan köylerde öncekiler, 
susuzluk oranı kriterlerine göre tespit edil
mektedir. 

İleriki yıllarda, köy içme sularına ay
rılacak ödeneklere göre, geriye kalan su

suz köylerin ve ünitelerin de içme suyuna 
kavuşturulmalarına gayret edeceğiz. 

Arz eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Durmaz, buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bir yıl ev
vel, Afyon İli dahilindeki susuz köy sayı
sını ve durumlarını Sayın Bakandan sor
muştum; çok şükür, bir yıl sonra, yanlış, 
eksik de olsa bir cevap alabildik; bunun 
için Sayın Bakana teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin 
bildiği gibi, Afyon, Orta Anadolu'da bir 
şehirdir ve 500 küsur köyü vardır. Geçmiş 
yıllarda yol, su, elektrik hizmetlerinden 
yeterince faydalanmamıştır; ancak, o gü
nün şartlarında ele alınan projeler kısa za
manda gerçekleştirilmiş ve hiç değilse sü
rüncemede kalmamış; projeler sonunda, 
su olan yerlere, köylere su getirilebilmiştir. 

Yine, geçmiş yıllarda etütleri yapılan, 
önçalışmaları hazırlanan, proje safhaları
na gelen birçok köyümüz de, su getirilmesi 
için programa alınmıştır. Buna rağmen, 
Afyon'da, Sayın Bakanın verdiği rakam
lara göre, 292 köyde su var; aşağı yukarı 
yarısından fazlasında içme suyu bulunma
makta. Ancak, burada şu gerçeği vurgu
lamak istiyorum; Sayın Bakan, su bulu
nan, yani sondaj yapılıp da su bulunan 
yerleri de sulu köy sayısına kattılar. Bu
gün, sondaj yapılıp su bulunan ve köyü
nüze su getirilecek denilen köy sayısı 53. 
Bu köyler, yıllarca "Köyünüze su 
getirilecek" avutulması içerisinde... Bir 
misal vermek gerekirse, Emirdağ'ın Ören-
köy ve Aliçomak köyleriyle Bademli Ka
sabası su getirilme işleri projelendirilir, 
ihaleye çıkarılır, müteahhit bulunur; mü
teahhit belli bir süre kazı yapar; fakat, is-
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tihkakı ödenmediği için işi bırakır. Bu köy
lere henüz daha su gelmedi. Öyle sanıyo
rum ki, el değiştiren müteahhit sayısı 3 ol
du, hâlâ, bu köylüler, köylerine su gelecek 
diye beklemekteler. 

Yine, başka bir grup; Karakuyu - İn
cik - Demircili diye bir köy grubu daha 
var. Bu köyler grubu da, her yıl "Köyü
nüzün içme suyu programa alınacak" di
ye avutulur; fakat, iş mevsimi geldiği za
man, "Gelecek seneye kaldı" denir gele
cek sene beklenir. Ondan sonra tekrar 
"Gelecek seneye kaldı" diye avutulurlar. 
Neticede, Demircili Köyü geçen sene bu 
gruptan koptu ve hamiyetperver vatandaş
larımızın kendi aralarında kurduktan bir 
birlikle, para toplayarak, devletin yapama
dığı işi köylüler kendisi yaptı ve bugün su 
harıl harıl akıyor; ama, o imkânı bulama
yan Karakuyu ve İncik köyleri, hâlâ dev
letin yardımını bekliyor ve maalesef, son
daj yapılıp su bulunmasına rağmen, bu
gün içme suyundan mahrumlar. 

Yine, başka bir grup; Derbent - Yü-
reğil - Kurudere grubu da aynı şeylere 
maruz kalmış. Öyle sanıyorum, Sayın Ba
kan bu köyleri de sulu köyler sayısının içe
risinde mütalaa etti. Benim bildiğim "Su
lu köy "deki, anlam şu: O yörede su kay
nağı var mı yok mu? Köyün içme suyu ge
tirilebilir mi, getirilemez mi diye araştı
rılmış, su bulunmuş; fakat bulunan su, se
nelerce, bir türlü köye gelmiyor. 

Geçen gün, "Ne kadar köy progra
ma alındı?" diye sordum -misali küçült
mek için sadece Emirdağ çapında 
vereyim- sadece Aliçomak, Yüreğil, Ka
rakuyu ve İncik programa alınmış; ancak, 
sadece ve sadece, Aliçomak'm bu sene 
programa alınma şansının olduğunu yet
kililer bana söylediler. "Niçin?" diye sor
duğumda, "daha önce başlatılmış ve mü
teahhitleri istihkaklannı alamadığı için su 
getirilemeyen köylere su getirilmesi işinin 
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tekrar ihaleye çıkarılacağını" söylediler. 
Bu köylerin içme sulan işi inşallah hallo
lur daha sonra diğer köyler de bu imkâna 
kavuşabilirler. 

Yine, başka bir grup; Sandıklı'nın 
Emirhisar Grubu diye bilinen, daha ev
vel su sondajlan yapılmış, bulunmuş 11 
köyü kapsayan bir grupta da, yine bugü
ne kadar, "Gelecek sene programa 
alınacak" gelecek sene bekleniyor, tekrar, 
"Gelecek sene" diye diye, hep böyle se
neler itibariyle tehir edilerek, vatandaşa 
boş umutlar veriliyor ve vatandaş da bu 
umutsuzluk içerisinde köylerine su gelme
mesinin acısı ile kıvranıyor. 

Benim, Sayın Bakandan istirhamım, 
hiç değilse, bu köylere ne zaman su gele
bileceğini belirtmesi, ne zaman ihaleye çı-
karalarak köylerinin su çalışmalanna baş
lanacağını açıkça söylemezdir; bu köylü
lere, "Gelecek sene programa alacağız" 
olmadı, "Öbür sene programa alacağız" 
diye boş umut verilmemesidir. Seçim böl
gemize gittiğimizde, vatandaşlar, bu du
rumdan acı acı yakınmakta ve umutsuz
luğa düşmektedirler. 

Sayın Bakan, "101 köyde susuzluk ol
duğunu, hiç su bulunamadığını" söyledi
ler. Ancak, ben bunun çaresini burada 
söylemesini isterdim. Aslında bu sayı da
ha çok... Diyelim ki, Sayın Bakanın söy
lediği doğru; peki, bu 101 köyün susuz ol
duğunu bildiğiniz halde, önümüzdeki yıl
lar için -hiç olmazsa uzun süreli de olsa-
ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? Yoksa, 
"Para bulursak yaparız; bulamazsak, bul
duğumuz zaman vatandaşın suyunu 
getiririz" düşüncesinde misiniz? Eğer bu 
köyler susuz ise, bugün içinde bulunduk
ları durum nedir? Bunu tetkik ettiniz mi? 
Gelecekte hangi projeleri düşünüyorsu
nuz? Sayın Bakanın bunları burada söy
lemesini isterdim. Çok yuvarlak birkaç 
sözle soruyu cevaplayan Sayın Bakanın bi-
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raz evvelki açıklamalarından tatmin olma
dım. Şunu düşünüyorum: Şu halde bu 101 
köyün suya kavuşması Allah'a bağlıdır; 
Allah onların yardımcısı olsun. 

leşekkûr ederim. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

41. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, bir 
rina Özal Hükümetinde görev alan eski bakanlara 
resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başba
kanın sözlü soru önergesi (6/60) 

42. — Samsun MUletveküi Ali Eser'm, ba
kanlar için sattn alman veya kiralanan lojmanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/61) 

BAŞKAN — 41 ve 42 nci sıralardaki 
Samsun Milletvekili Ali Eser'in soruları, 
içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 

43. — Samsun Milletvekili İrfan Demvalp'-
«*, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin 
Basbakanan sözlü soru önergesi (6/62) 

44. —Samsun Milletvekili İrfan Demvalp'-
in, ülkemiz üzerinden iran'a silah gönderildiği id
diasına ilişkin MÜH Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/63) 

BAŞKAN — 43 ve 44 üncü sıralar
daki, Samsun Milletvekili İrfan Demir-
alp'in soruları, soru sahibinin izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

45. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'-
tn, sağlık ocaklarım ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dan Bakanından sözlü soru önergesi (6/64) 

46. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'-
m, din görevlilerinin eğitim programlarının geliş
tirilmesi ve ödeneklerinin arttrumast için ne gibi 
tedbirler düşüm/düğüne ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 45 ve 46 inci sıralarda
ki Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm so

rulan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

47. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağa-
oğtu'nun, Artvin II merkezindeki öğretmen okulu 
kampusu ile Şavşat ilçesindeki temel eğitim okulu 
binasının Jandarma komtaanhklarmca kullanıldı
ğı iddiasına ilişkin Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Artvin 
Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ağaoğlu?.. Buradalar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

48. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-
in, Sakarya ili Kültür Sarayı inşaatına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/66) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Sakarya 
Milletvekili Ahmet Neidim'in, Kültür ve 
Turizm Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus ertelenmiştir. 

49. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'
in, Sakarya ili organize sanayi bölgesi inşaatına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/67) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sakar
ya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

50. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tûoğlu'nun, profesyonel futbol liginde uygulanan 
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puan sistemine ilişkin MM Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Zongul
dak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'-
nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağdu
riyetlerine ve aanmast gerekti tedbirlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Zongul
dak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'-
nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52: — Zonguldak Mütetveküi Güneş Müf-

tüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere kereste verilme
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyiskri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) 

BAŞKAN - 52 nci sırada, Zonguldak 
Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

53., — Nevşehir Milletvekili Esat Ktratlt-
oğlu'nun, patates üreticilerinin sorunlarına karsı ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin Tarım Orman ve 
Koyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Nevşe
hir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Kıratlıoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

54. —Zonguldak Milletvekili Koksal Top-
tan'tn, Zonguldak ilinin su ihtiyacını karşılaya
cak Ulutam Barajının na zaman tamamlanacağı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/72) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Zongul
dak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Toptan?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

55. — Hatay Milletvekili Öner Miskinin, 
25 Mart 1984 tarihinden buyana kaç belediyenin 
mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim so
nuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Hatay 
Milletvekili Öner Miski'nin İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Miski?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

56*. — Sakarya Milletveküi Ahmet Neidim'
in, çift pasaportlu kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Sakarya 
Milletvekili Ahmet Neidim'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek 

sayın bakan?.. Buradalar. 
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Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, Eskihisar ve Tbpçular feribot iskelelerinin m-
şaaüarma ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/74) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kuft'-
un, Gebze ilçesine bağk mahallelerden ikisine fearklı 
telefin kod numarası verUiği iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyolun trafiğe 
açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/76) 

BAŞKAN — 57, 58 ve 59 uncu ara
lardaki, Kocajeli M illet vekil Sayın Alaet
tin Kurt'un sorulan, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

60. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğul-
lart'ntn, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ala
caklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/97) 

BAŞKAN — 60 inci sırada-, Ankara 
Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ateşoğulları?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — İstanbul Milletvekili Mustafa Son

gül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin bazı sorunla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/101) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sangül'ün, İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. Fakat, Sayın 
Sarıgül sorulan ile ilgili bir önerge vermiş
tir. Bu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

22 Şubat 1989 tarihli gündemin 61 ve 
98 inci sırasındaki 6/101 ve 6/146 esas nu
maralı sorularımı geri alıyorum. 

Gereğini saygılanmla arz ederim. 

Mustafa Sangül 
İstanbul 

BAŞKAN — Sorular geri verilmiştir. 

62. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğht'nun, kamu kesiminde çalışan işçilere veril
mesi kararlaştırılan ek zammın ük taksidinin bazı 
kurumlarca ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/79) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

55. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yû-
maz'tn, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu 
görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Gazi
antep Milletvekili Mustafa Yılmaz* m İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yoklar» 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 
64. — Ityrbaktr Milletvekili FualAtalay'-

tn, güvenlik soruşturması nedeniyle fişlenen vatan
daşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

BAŞKAN — 64 üncü sıradaki, Di
yarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm soru
su, soru sahibi izinli olması sebebiyle er
telenmiştir. 

65. —Kütahya Milletvekili Mehmet Kork-
maz'tn, 1983yûtnda kapatılan Kütahya Sürner-
bank Seramik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/80) 
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BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Kütah
ya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn soru
su, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir. 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu'nun, 1980ydtnda inşası tamamlanan Çay
cuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açıla
cağına ilifkin Tarım Orman ve Köyisleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 
Tanm Orman ve Köyisleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

67. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yaztt'tn, FoçaBdidiye Başkanı hakkmdaki yolsuz
luk iddialarına ilisköı içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/104) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, İzmir 
Milletvekili M. Turan Bayaztt'ın, İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayazıt?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsu olmak üzere erte
lenmiştir. 

68. — Bursa Milletvekili Beytullah Meh
met Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesince 
gerçekliştirüecck büyük projelerin geciktirildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/82) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Bursa 
Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'-
nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gaizoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah Meh
met Gazioğlu'nun, 1988yüt Mart ayında yapı
lan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Malt Eği
tim Gendik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

BAŞKAN — 69 uncu 8irada„ Bursa 
Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'
nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 70 inci sırada, Bursa 
Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'
nun, Kültür ve Turizm Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah Meh
met Gazioğlu'nun, üniversite öğrencilerine verilen 
burs ve kredilerin arttrûmasma ilişkin Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/85) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Bursa 
Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'
nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

72. - Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, 
fişleme ve güvenlik soruşturması nedeniyle ise altn-
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madıkları veya isten atıldıkları iddia edilen vatan
daşların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/105) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Muğla 
Milletvekili Tufan Dogu'nun, fişleme ve 
güvenlik soruşturmaları nedeniyle, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Doğu?;. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

73. — Muğla Milletveküi Tufan Doğu 'nun, 
fişlenen yurttaş sayısına ve fiş kayıtlartntn iptali 
üe ilgili çalışmalara ilişkin içişleri Bakanmdan söz
lü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Muğla 
Milletvekili Tufan Dogu'nun İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Doğu?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

74. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'-
tn, AydmlıkevUr Körler ilkokulunun yönetici kad
rolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6n07) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Anka
ra Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz* m, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Buradalar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

75. — Ankara Milletveküi Rıza Yılmaz '-
m, Altındağ Belediye Meclisi eski üyelerinden biri 
lehine Ankara 3 üncü idare Mahkemesince verilen 
karam uygulanmadığı iddiasma ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Ankara 
Milletvekili Rıza Yılmaz'm, içişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Buradalar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, içişleri Bakanlığı konuyu yerine 
getirdiği için, sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

76. — Ankara Milletveküi Ömer Çiftçi'nin, 
Türk - / / Yapı Kooperatifince Ankara 100 üncü 
Yû Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sos

yal Sigortalar Kurumunca Müteahhit firmaya ya
pılan ödemeye üişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü önergesi (6/86) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Ankara 
Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

77. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'-
m, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 Mart 1988 tarih
lerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensup-
lartnca kötü muamelelerde bulunulduğu iddiasına 
üişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

BAŞKAN — 77 nci sıradaki, Diyar
bakır Milletvekili Fuat Atalay'ın sorusu, 
soru sahibinin izinli olması nedeniyle er
telenmiştir. 

78. — Adana Milletveküi Abdullah Doğan'-
m, Adana Eğüim Araçları Merkezi Başkantmn 
keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına üişkin Mülî 
Eğüim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

BAŞKAN — 78 inci sırada Adana 
Milletvekili Abdullah Sedat Dogan'ın 
Millî Eğitim Geçlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yoklar. 



T.B.M.M. B : 62 22 . 2 . 1989 O : 2 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

79. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpı
nar'm, Trakya Bölgesinde süne ile mücadelede geç 
kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Kırk
lareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

80. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AUı-
ner'in, Türk Kadınım, Tonuma ve Güçlendirme 
Vakfının bazı üyelerinin bakanlığın Ankara Eği
tim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilifkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

BAŞKAN — 80 inci sıradaki, Zon
guldak Milletvekili Şinasi Alt iner* in soru
su, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir. 

81. — İzmir Milletvekili K. Kemal Ana-
dol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup bir grup 
öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde 
Ortaköy Karakoluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Bakarandan sözlü 
soru önergesi (6/93) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol'un, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

82. —Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
in, bir dergide yer alan DELTA deri Giyim Sa

nayii A. Ş. ile ilgili v'rlttiiıra ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından s?zhi ı-;-ru önergesi (6/94) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Manisa 
Milletvekili Hasan Zengin'in, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

83. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'
in, Tüm Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Mal
ların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat im
zalanıp imzalanmadığına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Tunce
li Milletvekili Kamer Genc'in, Millî Sa
vunma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Buradalar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

84. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'tn, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tara

fından çıkardan gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/136) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 

Sayın Başbakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

85. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 tarihinde istan
bul'da meydana gelen olaylardan sonra tutuklandı
ğı iddia edilen öğrencilerden birinin akıbetine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

BAŞKAN — 85 inci sıradaki Hatay 
Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'
nun İçişleri Bakanından sorusu, soru sa-
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hibinin izinli olması nedeniyle ertelen
miştir. 

86. — Ankara MİUetveküi Ömer Çifci'nin, 
Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimsesiz Çocuktan Ko
ruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin tmartn-
dan doğan ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özd bir kooperatif adma inşaat yapttrü-
dığt iddiastna üişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Ankara 
Milletvekili Ömer Çiftçi'nin,-İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 

Sayın bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa San
gûl'ün, gençlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/132) 

BAŞKAN — 87 inci sırada, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sangûl'ün, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Sarı gül?.. Buradalar. 

Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

88. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
m, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz patatesinin pa-
zarlanmastna ilişkin Tartm Orman ve Köyişleri 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/137) 

BAŞKAN — 88 inci sırada, İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Tartm 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Türkcan?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altı-
ner'in, Zonguldak Taşkömürü İşletmesine Yozgat 
İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Kara
bük Demir - Çelik Fabrikalarına işçi almandan 
vazgeçildiği iddialartna ilişkin Devlet Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/100) 

BAŞKAN — 89 uncu sıradaki Sayın 
Şinasi Altmer'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

90. — Artvin MİUetveküi Hasan Ekinci'-
nin, Karadeniz Baktr İşletmeleri Gemi Müdürlü
ğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapüan bir atamaya 
ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/108) 

BAŞKAN — 90 inci sırada, Artvin 
Milletvekili Hasan Ekinci*nin, Devlet Ba-' 
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Yoklar. 
Devlet Bakanı?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

91. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
kaçakçılık olaylartna adları karışan yönetici ve bü
rokratlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Mus
tafa Kakmli'nin cevabı (6/140) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Tunceli 
Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki som mu n Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

M İ T üst görev yöneticiliğin
den emekliye ayrılan Mehmet Eymür, 
11.6.1988 günlü Güneş Gazetesinde yap-
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tığı açıklamada; kaçakçılıkla ilgili olarak 
"Büyük menfaat ilişkileri vardır, bu ko
nuda bazı bürokratlar, yöneticiler her dö
nemde bu işin içinde olmuştur" de
mektedir. 

a) Geçmiş dönemlerde ve sizin dö
neminizde kaçakçılığa bulaşan yönetici ve 
bürokratlar kimlerdir? 

b) Bunlar hakkında şimdiye kadar 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlü soruyu cevap
lıyorum : 

1. Kaçakçılık olaylarına karıştıkla
rı iddiasıyla geçmiş dönemde 1, Hüküme
timiz. döneminde ise 25 yönetici ve bürok
rat hakkında adlî ve idarî işlem yapılmış 
bulunmaktadır. 

2. Hükümetimiz dönemi öncesinde 
yakalanan 1 kişi, adlî makamlara sevk edi
lerek tutuklanmıştır. Hükümetimiz döne
minde ise, 25 kişiden 6'sı tutuklanmış, 2'si 
serbest bırakılmış olup, 1 kişi halen firar
da bulunmaktadır. Diğer 16 kişiden 14' ü 
ise, görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Genç, konuşmak istiyor 
musunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç; 
yalnız, lütfen, gayet kısa ve sorduğunuz 
sualle ilgili konuşmanızı rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Sayın Bakanın söz
lü soruma verdiği cevabı ben anlayama

dım. Biz sayısını sormuyoruz ki, kimler 
yapmıştır diyoruz. 

Türkiye'nin, millî müesseseleri, dev
letin korunmasını üstlenen müesseseleri 
vardır; bunlardan birisi de MİT'tir. 
MİT'in daha önce gazetelere intikal eden 
raporlan var. Tabiî, biz bu sorumuzun bu
gün cevaplandırılacağını bilmediğimiz 
için, bu konuda teferruatlı olarak hazır
ladığımız dosya yanımızda değil. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde MİT'de üst 
düzeyde görev yapan bir kişi, bir rapor dü
zenliyor ve bu rapor Özal iktidarı tarafın
dan basına sızdırılıyor. Bu rapor basına 
onlar tarafından mı, Cumhurbaşkanının 
damadı tarafından mı sızdırılıyor? O da 
açıklanmıyor. Çünkü, Türkiye bir muam
ma, kapalı bir rejim. Bu kapalı rejimde de 
kimin elinin, kimin cebinde olduğu belli 
değil. Kimin devletin yönetiminden so
rumlu olduğu belli değil; ama, devletin üst 
düzey görevinde bulunan bir kişi, çeşitli 
iddialarla dolu bir rapor yazıyor. Bu ra
por yazıldıktan sonra, bu raporda ismi ge
çen bir kişi; mesela, emniyette ismi geçen 
bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
getiriliyor, arkasından da Valiliğe getirili
yor. Bu, devletin ciddiyetiyle bağdaşır mı? 

Yine, bu raporda ismi geçen birçok 
insan hakkında, bugüne kadar ne yapıl
dığı da belli değildir; yani, "Şu kadar bü
rokrat hakkında, şu takibat açılmıştır, şun
lar da mahkemeye verilmiştir" demekle 
mesele halledilmiyor. Kamuoyu tarafın
dan, kaçakçılığa karıştırıldığı öne sürülen 
insanların isimlerinin bilinmesi isteniyor. 
Hangi idarenin, hangi yöneticisinin, hangi 
kaçakçılık olayına ismi karışmıştır ve bun
ların kaç tanesi hâlâ görevleri başındadır? 
Bizim burada sağlıklı görev yapabilmemiz 
için, idare tarafından bize sağlıklı bilgi ve
rilmesi gerekir. 

Verdiğim soru önergesine verilen ce
vap tatmin edici değildir. MİT raporun-
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da ismi geçen kişiler hakkında, neden sağ
lıklı tahkikat yapılmıyor? ANAP İktidarı 
zamanında, neden bunlar birtakım üst 
düzeyde görevlere getiriliyor? 

Öte taraftan, gazetelerde birtakım 
haberler yayımlanıyor. İsmi ülkücüye çı
kan bir kişi, mafia ile işbirliği içinde olan 
bir kişi, Tempo Dergisine açıklamalarda 
bulunuyor. Bu kişi aranmaktadır... Gaze
teci gidiyor, bu kişiyi buluyor! Bu kişi, ga
zeteciye, "Ben falanca partinin genel baş
kanına çok büyük saygı duyuyorum, ken
disini her zaman için'telefonla arar, ko
nuşur ve saygılarımı sunarım" diyor. Bu 
kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafın
dan arandığı halde, bir türlü yakalanamı
yor. Bu kişi İstanbul'da mı oturuyor, An
kara'da mı oturuyor? Bunlar kimler tara
fından himaye ediliyor? Bunları öğrenmek 
istiyoruz. Devleti, yeraltı mafiasınm yarat
tığı çete yönetimiyle yönetemeyiz. O hal
de, İçişleri Bakanı, bu olaylarla ilgili ola
rak Yüce Meclise çok teferruatlı bilgi ver
mek zorundadır. Gazetecilere boy boy re
sim çektirerek, birtakım insanları tehdit 
ederek beyanatlar veren bu suçluları ya-
kalayamıyoruz. Öte yandan,. 1976, 1977, 
1978 yıllarında, daha lise çağındayken, bir 
gösteri yürüyüşüne katıldığı için suç işle
miş kişiyi -hele sol düşünceliyse- yakala
mak için, icabında bütün aile efradını top
luyor, hapishanelere tıkıyoruz. İşte, bizim 
affedemediğimiz, bizim üzerine gittiğimiz 
suiniyet budur. 

Eğer sorulara böyle cevap verilecek
se, hiç cevap verilmesin ve Yüce Meclisin 
de vakti alınmasın. Özellikle ANAP İkti
darı zamanında, bugün, ister hayalî ihra
cat konusuna karışmış, ister birtakım ka
çakçılık suçlarına karışmış olsun, çok bü
yük sayıda bürokrat vardır; yani, üst dü
zeyde bürokratlar vardır arkadaşlar. Dev
let Planlama Teşkilatında, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığında üst düzeyde bü-
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rokratlık görevi yapan insanların, hayalî 
ihracata karışmış insanların, devletten ha
yalî ihracat paralarının alınması konusun
da açık seçik tavassutları vardır. Bunlar 
hakkında ne diye... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Elinizde dosya varsa, 
buraya getirin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
bizden daha iyi biliyorsunuz; çünkü, giz
liyorsunuz. Bunların arkasında parlamen
terler var, bakanlar var, genel müdürler 
var, müsteşarlar var... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bil
diğin bir şey varsa, açıkla. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Ama, siz açıklamıyorsunuz ki!.. Efendim 
bizim zamanımızda... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, so
ru önergeniz üzerinde konuşunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
rada kaçakçılık olaylarına adı karışmış üst 
düzey bürokratlarını soruyoruz efendim. 
Bunlar hakkında ne işlem yapılmıştır, bi
ze açıklasınlar. 

AVNİ AKYOL (İstanbul) — Kim o 
bürokratlar? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bü
rokratları siz benden daha iyi biliyorsu
nuz. "Maliye Bakanlığına şu paraları 
ödeyin" diye, Merkez Bankasına kim ya
zı yazmıştır? Araştırın. Siz bilmiyor mu
sunuz? "Hayalî ihracatçılara şu kadar pa
ra ödeyin" diye zorlayan, "Fiyadarı ulus
lararası piyasa fiyatlarına uygundur" di
ye zorlayan, incelenmekten bu insani;. ı 
kaçıranlar kimlerdir? Siz, benden daha iyi 
biliyorsunuz. Devlet arşivleri de sizin eli
nizdedir. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur... Çalışma süremiz de doluyor... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, ANAP İktidarı, haki
katen, iktidarlarının etrafında dönen şai
belerden kurtulmak istiyorsa, Yüce Mec
lise sağlıklı bilgi versin, burada, birtakım 
konularda Meclise verilen araştırma öner
gelerini kabul etsin ve Meclis olarak bun
ları araştıralım; ama her şeyi kapalı tutup 
da, burada iki dakika içinde "şunlar şöy

le yapılmıştır" demekle, bu meseleler hal
ledilmez. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Çalışma süremizin bitmesine az bir 
zaman kalmıştır; bu nedenle, 219 sıra sa
yılı kanun tasarısıyla, sözlü soruları görüş
mek için, 23 Şubat 1989 Perşembe günü 
saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.46 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 

Ertüzün ve 23 arkadaşının, özelleştirme
nin amacından saptırılması karşısında ka
yıtsız kaldığı, sorumluluğunun gerektir
diği özeni göstermediği, özel çıkar sağ
lanmasına fırsat verdiği ve millî ekono
miyi telafisi güç zarara uğrattığı iddia
larıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 28.2.1989) 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA • 

DAİR ÖNGÖR ÜŞMELER 
, 1. — Zonguldak Milletvekili Tev

fik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

2. •— Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 

konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmeleniin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın .98 ıîn,oi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

6. — Hatay Milletvekili Aü Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 



— 2 

getirilmesi İkonüsunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

7. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8,10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

8. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

9. —• Adana Milletvekili Orhan, Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

10. —*, Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para1 ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ye söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

11. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

12..— Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

13.'— Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

İ14. •— Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve .18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

,15. •—> İsparta Milletvekili Ertekin 
Dıırutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

1!6. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanm 
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98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

17. —• Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir geneıl görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

18. — Adana Milletvekili. Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ûl-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin1 sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

19. —' Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek atmacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve • 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

21. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi -(10/46) 

22.. • — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden , olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

26. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 
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27. — Zonguldak'.Milletvekili Şinasi 
Altınar ve 15 arkadaşının, ınadenciılıik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi1 (10/52) 

28. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürlk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının madenilerimi ve trafik kazalarının 
önlene'biılırnesi için aılıoıması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasan in 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün soranları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılıma-
sına ilişkin önergesi (8/10) 

30. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

31. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile'Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

32. — Zonguldak Milletvekili vŞinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sötomenoğlu vje 45 arkadaşının, 
'dış politika (konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca bir Meclis araşt'uıması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

35. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 
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SÖZLÜ SORULAR • 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
füncü'niin, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 
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3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceyhan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere "ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (l) , 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik İhracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde jtto-rcu bulunup da 

31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/21) 

11. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için ahnacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/23) 

12. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/25) 

13. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan çeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tajım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

14. —• Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
no gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili. Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra Özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/29) 

(1) içtüzüğün 96 r.a maddesi uya-' 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



16. —• İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
' eyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından,sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya 'ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

21. — İzmir Milletvekili Ncccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

23. —• Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 

ödenmeyeceğine Miskin Sanayi ve Tica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

25. — Zonguldak Milletvekilil Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

26. —' Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çor[uım İli Alaca İlçesi PIT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

27. —• Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkim Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

28. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişlleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

29. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
labara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük halklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

30. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldı rım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

31. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldı rım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara vıe bu olayla-



rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

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

33. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ti i Ortaköy tlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/48) 

34. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/49) 

35. —• Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'ıin, işçilerin ıkıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

36. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar 
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü som önergesi 
(6/56) 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

39. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kılan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi 
(6/58) 

40. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
rrie suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

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

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira? 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

43. —• Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

44. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü som önergesi (6/63) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü som 
önergesi (6/64) 

46. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

47. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin-



deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

48.. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamı^ 
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

49. ~ Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve l'icaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

50. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin MÜH 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/68) 

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

,. 52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğru'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

53. — Nevşehir Milletvekili Esat Ki-, 
ratlıoğhı'nun, patates üm^jdlerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişfcin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/71) 

54. —• Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptaın'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaır""m 
(üamamlanıacağıoa ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/72) 

55. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
oto, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç hellediyenin mülkiye müfettişlerine© 

i denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/96) (1) 

56. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
liktö ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/74) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Gebze » Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi ,(6/76) 

60. —• Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma VÖ Sosyal Güvenlik Balkanından «söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

61. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarjı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/101) (1) 

62. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu .kesimlinde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk tafcsiidinıiri bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvöülik Çakanından sözlü sora 
önergesi (6/79) 

63. —1 Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ım, güvenlik soraşturımiası nede-



aıyie fiştendi vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korfcmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkili Devleit Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

67. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) CİL)| V] 

68. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nün, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nün, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

70. — Bursa Milletvekili • Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nün, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nün, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

, 72. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe atamadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

73. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen, yurttaş sayışma ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

74. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-! 
tara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakatrndan sözlü soru önergesi (6/107) 
(1) ; 

75. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare , Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

76. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine t An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları «için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

78. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'in, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 



79. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

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

81. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.19.88 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya've Karaıkol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

82. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alanı DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. ''§.. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

83. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Süınerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

< 84. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

85. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş llçesıinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatit adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ye Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

88. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz \ 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

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

90. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
cıi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

9 1 . — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
giibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

92. —' Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Geneli Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

93. — Samsun Milletvekili İrfan De-
msiralp'iin, Tokaıt ilindeki öğrencilerden 



çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

94. — Balıkesir Milletvekili i. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim-

\ lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

96. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerln, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

97. —• Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 

' Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

98. — İstanbul / Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, tek dersten ı kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından , sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

99. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

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

101. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

102. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-
aun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü goru 
önergesi (6/112) 

103. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki Sanı 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

104. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku-> 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne! 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im-
tihansi2 personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından cözlü soru önergesi 
(6/115) 

105. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Kun 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi sra 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade« 
<üne ve satış fiyatına ilifkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

106. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 
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1Ö7. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerime ve buıtılar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

• 108. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitini Gençlik. ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1). 

109. - - Edirne Milletvekili Erdal Kat-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

110. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua^ 
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

113. -— İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran, Bayazıt'ün,, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö'Aü soru önergesi 
(6/233) (1) 

115. —-Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda ıT.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

116. — 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) 

117. — Balıkesir Milletvekili i. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

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

119. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Halkları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence, yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasınıa ilişkin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

120. —Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi esiki Be
lediye Başkam ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkili İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 



121. — Ankara Milletvekili Ömer Oift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit Işlet-
rnesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/ıl26) 

122. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt itline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

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

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

126. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

127. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözilü soru 
önergesi (6/250) (1) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

129. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

130. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı silgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

131. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'ıniın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sajyısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

133. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/131) 

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

135. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

136. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 



14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü sora önergesi (6/259) (1) 

137. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duratürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kofkrs.dz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişirin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

139. — 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) 

140. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
'Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü son. önergesi (6/135) 

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

142. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye; Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş-
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turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
m ' /. 

143. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

144. — Denizli Milletvekili Adnan 
\ Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelıe-

re yapılacak yardım ve ödemeler terıtibıin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

145. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

146. —• Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

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

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

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-

- gesi (6/139) 



150. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

151. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

152. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

153. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü İddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

154. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

156. — Adana Milletvekili Orhan Şcn-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

157. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

158. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i. Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev-
kiindekıi yolun 'bakımına ve 'asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

159. — Adana" Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapını çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/156) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine 'ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen-



leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

165. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 

'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

166. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İıl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

167. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

168. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların-
ıdan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

169. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1939 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

170. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 
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172. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

173. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

174. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe-

1 isinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/168) 

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

176. —• Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü. 
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

177. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nei'dim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

178. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

• 179. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
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tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

180. —• Kocaeli, Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven-, 
İik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

182. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

183. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muaîlimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

185. — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

T86. •—• Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü so rıı önergesi (6/181) 

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

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

1S9. —• Zonguldak 'Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

190. •—• Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

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

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

193. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara U3'gulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

194. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

\p2 inci Birleşim) 
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195. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

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

197. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Balonundan sözlü soru önergesi 
(6/191) 

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

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

.200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
ÎKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

201. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin .Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) . 

202. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez îlçe: 

sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

203. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kcskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyjşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

204. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uhıtürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

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

206. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

207. — İçel Milletvekili M. îstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

209. •— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma-' 
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 
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21Ö. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

212. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) ' 

213. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

214. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

215. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 
. 216. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

217. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor • 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

218. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

219. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

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

221. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, Isparita İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı ıbazt kasaba ve 
köylerde gölet 'yapılıp yapılmayacağına -
ilişkin Tarım Orman ve Köyiş'leri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

222. — İsparta Milletvekili Ertekin 
D unut ürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

223. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durııtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 
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225. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

226. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Ataibey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir ımahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleşlirilememe-
sinin medenine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

227. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdail'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük ^binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

228. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

229. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'm Niğde Merkez İlçesine hağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Ulluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve tslkân Bakanından sözlü so
ru önergesi; (6/217) 

230. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
raın'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göiletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Balkanımdan söz
lü soru önergesi (6/218) 

231. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

232. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

233. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

234. •— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

235. — Afyon Milletvekili (Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

236. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

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

238. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 



239. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

240. — Adana Milletvekili Orhan 
Sendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/331) (1) 

241. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası ohrak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan .sözlü soru önergesi (6/228) 

242. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

' 243, — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

244. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

245. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanı mn bazı 
uygulamalarına, ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/335) (1) 

246. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 

Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

247. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

248. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

249. —• Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

250. —• Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

251. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

252. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 



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

J254. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/338) (1) 

255. — İzmir Milletvekili' Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Horıaz ilçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 
. .256. —• Erzurum Milletvekili İsmail 

Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

258. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

259,— Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı- iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

261. — Tekirdağ'• Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, 'Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 
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262. — izmir Milletvekili Veli Aksoy' 
um, Anadolu Bankasııncia 100 milyon Üi-
ıranın üzerliındie ıknadıi verileni kişii ve fcu-
nuılıuşiara ve bu kıneıdilenin geni ödenip 
ödenm'odiiğiınıe ilişkim Dovitet Bakamın
dan isözlıü ısıoıriu önergesi (6/345) (1) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmarnoğlu'nun, Kam-amanrnaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

264. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sora öner
gesi. (6/269) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu?nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
iBakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

266. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

267. —- Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İTde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/272) 

268. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'mın, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 



269. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'hun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş^-
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

270. —• Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor] Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

271. — Kahramanmaraş * Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

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

273,. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

274. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
vŞübesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

275. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin ra'dıyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 
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- 276. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

277. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru'önergesi (6/346) (1) 

278. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
0) 

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

280. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

281. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt ili Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü som önergesi (6/350) (1) 

282. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde tröıl ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

283. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma-



yıs Ortaokulu Müdürlüğünü usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergcs i (6/3 51) (1) 

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

285.. — İzmir Milletvekili Fuat-Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

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

287. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip. 
L'isesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

288. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neid'im'in, AIDS'lî hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-

• nından sözlü soru önergesi (6/284) 
289. —• İsparta Milletvekili İbrahim 

Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve KaVak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

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

291. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
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Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-

<• gesi (6/287) 
292. — İsparta Milletvekili İbrahim 

Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

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

294. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

295. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın» 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi! (6/291) 

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

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

298. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 



299. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

300. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taiksidin'i 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/295) 

301. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etiibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Saîtınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

302. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Konya Gödot Barajı sahasında 
kalan arazilerin kamulaştırma bedelleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/297) 

303. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ım, Sivas İli. Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğim© ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

304. —. İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Mterkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunilarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

305. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebti'nim, Kartaıkaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

306. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bıılu-
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nulmadığına iliş'kim Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

307. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakamımdan sözlü 
soru önergesi (6/310) 

308. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulumun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

309. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

310. — Kocaeli Milletvekili Alaettin-
Kunt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

311. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki 
arazilerim kamulaştırma bedellerime ilişkin 
Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/315) 

312. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkim Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

313. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 



314. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle. yapılan 
ödemeye ilişkin - Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

316. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 •-. 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

317. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 

Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

318. —''Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) / ' 
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KANUN TASARI VE, 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
- ÜSLERİ : .. 

1. ,— 852 Sayılı Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/397) (S. Sayısı .: 219) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
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Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 'Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 3. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Bk 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Taısarıisı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimli 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi vo Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
23.1Ü. 1988) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi vo Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.111.1988) 

6. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Taisarısı ve Milî EğMtn 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
İ35) (Dağıtma tarihi: 5,12.1988) 

X 7. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Önayİanlmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 
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8; —- 1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maiddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Kohıisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

X 9. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (U/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi : 6.12.1988) 

10. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı •: 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. — Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı :. 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar-
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şı'lıkli Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) . 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların . Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi': 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının/ 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 
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X 19. — Gemiadamlarının eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

20. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan

lık Tezkeresi ve Anayasa ve .Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu Ve Nevşenir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(\62 inci (Birleşim) 


