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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR- 251 
1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, son günlerde Cumhuriyet ve Ata-

türk ilkelerine yönelik bazı olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eği
tim Bakanı Avni Akyol'un cevabı 251:259 

B) ÖNERİLER 259 
a) Danışma Kurulu Önerileri 25Q 
1. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştiril

mesi ve Bu Kanuna Geçici Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın, Genel Kurulun 30.11.1989 Perşembe günkü birleşiminin başlangıcında gö
rüşüldükten sonra sözlü sorulara devam edilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 259:260 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 260,291 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1050) 260:261 
2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun (6/79) numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/113) 291 
3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun (6/81) numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/114) 291 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 261 

1. — 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayı
sı : 270) 261:266 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 267,292 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 267 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçe

siyle hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişk|R,Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) 2 6 7 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevle
rine son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/15) 2 6 7 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 267 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödeme
miş olan kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 267 

5. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatan
daşlara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 267:268 

6. — 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 ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) 268 

7. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa 
göre görevlerine son verilip debilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık 
ve özlük haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/44) 268 
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8. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yapürılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 268 

9. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Eko
nomik İşbirliği anlaşmasıruiTLonaylanmasımn geciktirilme nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/49) 2 6 8 

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 268 

11. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 268:269 

12. — Samsun Milletvekili trfan Denüralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin MUİT Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 269 

13. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim program
larının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/6S) 269 

14. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının jandar
ma komutanlıklannca kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Avni Akyol'un cevabı (6/95) 269:272 

15. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/68) 272:273 

16. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve MUİT Eğitim 
Bakanı Avni Akyol'un cevabı (6/69) 273:275 

17. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nedim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (6/73) 275:277 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmedi
ği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 277 

19. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'in, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) 277 

20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası 
tamamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/8İ) 277 

21. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyük-
şehir Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 277 
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22. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 277 

23. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kül
tür faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu 
konuda alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 2 7 T 

24. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğ
rencilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 277 

25. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruştur
ması nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 278 

26. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 2 7 8 

27. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınjıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 278 

28. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - îş \apı Kooperatifince 
ankara 100 üncü Yıl sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 278 

29. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tünde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun cevabı (6/120) 278:281 

30. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araç
ları Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 281 

31. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın.Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 281 

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

33. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 282 
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34. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 

Deri Giyim Sanayii A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 282 

35. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalan
madığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 282 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan ga
zeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 282 

. 37. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocuktan Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 282:283 

38. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (6/137) 283:285 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İş
letmesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir -
Çdik Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (6/100) 285:288 

40. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 288 

41. — Zonguldak Millevtekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir mü
dür muavininin sözleşmelerinin feshedilmesinin .nedenine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/109) 288 

42. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tah
sis edilen paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 288 

43. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğ
retmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun 
kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) 288 

44. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 288 

45. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (6/144) 288:291 
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B) YAZILI SORULAR VE. CEVAPLARI 
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tlinde 1987 -1989 yılla

rında ihale edilen sağlık ocağı inşaatlarına ve Gölcük 100 Yataklı Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıv
gın'ın yazılı cevabı (7/946) 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İline bağlı bazı sağlıkevle-
rinin ebe sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı 
(7/962) 

3. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tüne bağlı 22 sağlık ocağı
nın doktor ve araç sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Hali Şıvgın'ın yazı
lı cevabı (7/965) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'Un, Güneydoğu bölgemizde meydana gelen olaylar ve 

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi İki yaka Köyünde vukubulan katliamla ilgili gündem dışı konuş
masına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde bazı okul bina
larının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin (6/3) sözlü sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol; 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin (6/62) 
Başbakandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Güneş Taner; 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi bölgesi inşaatına iliş
kin (6/67) sözjü sorusuna Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür; 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere kereste verilmedi
ği iddiasına ilişkin (6/70) sözlü sorusuna Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar; 

Hatay Milletvekili 0ner Miski*nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç belediyenin mül
kiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlanna ilişkin (6/96) İçişleri Bakanından, 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle fişlenen vatan
daşlara ilişkin (6/103) Başbakandan, sözlü sorularına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un.Gebze - Kocaeli arasındaki otoyolun trafiğe açılma
sından sonra yaptırılan tamirata ilişkin (6/76) sözlü sorusuna Bayındırlık ve İskân Bakam Cengiz 
Âltınkaya; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kütahya Sümerbank Ke-

ramik Fabrikasına ilişkin (6/80) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Güneş Taner cevap verdi. 
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(6/20* (6/38), (6/44), (6/49), (6/50), (6/60), (6/65), (6/95), (6/68), (6/69) numaralı sözlü 
sorular, ilgili bakanlar; 

(6/52), (6/47) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar, 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
(6/63), (6/73), (6/79), (6/81) numaralı sözlü sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde gö

rüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
(6/21), (6/102) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla

rından bir defaya mahsus olmak üzere; 
(6/15) numaralı sözlü soru, mehil istendiğinden; 
(6/23) numaralı sözlü soru, soru sahibi izinli olduğundan; 
Ertelendiler. 

(6/32), (6/46), (6/104) numaralı sözlü sorular, soru sahileri ikinci cevap gününde de Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, düştüler. 

(6/57), (6/97), (6/304), (6/296) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri tarafından geri alındı. 

30 Kasım 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.35'te son 
verildi. 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Uğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 11 . 1989 Perşembe 

Teklifler 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/242) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.11.1989) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 21 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Pe-
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ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 18 inci Maddesinin (H) Bendinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/243) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.11.1989) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Kahramanmaraş tli Andırın ilçesine 

bağlı köylerin ilçe ile bağlantısını sağlayan yolların ne zaman onarılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz isteyen bir arkadaşıma söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNÜEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersm'in, son günlerde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yönelik 
bazı olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, son günlerde cereyan eden bazı olay
lar hakkında söz istemişlerdir. 

Sayın Ersin, gündem dışı söz konunuz, irtica olayları ve Millî Eğitim Bakanlığının son 
genelgesiyle ilgilidir. Konu ve süre dışına çıkmamanızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet ve laiklik düşmanı gerici ve yobaz çevre
lerin rejime ve Atatürk ilkelerine yönelik eylemleri günden güne artarak sürmektedir. Bu çevre
lerin çeşitli bahanelerle yarattığı ve toplumun her çeşit istismara açık, en hassas duygulanın 
yakalayıp sömürme çabasının amacı, laik Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yıkmaktır. 

Şeriat özlemcilerinin yarattığı bu anarşi, bir anda ortaya çıkmış değildir; aksine, mazisi 
vardır. Bu eylemler, laik Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, sinsice ve sabırla yürütülen 
planın sonucudur. Geçmişte faaliyetlerini yer altında ve gizli şekilde sürdüren bu şer güçler, 
12 Eylül'e gelinceye kadar geçen Cumhuriyet hükümetlerinde, basiretsiz ve çıkarcı yöneticiler 
yüzünden bazen palazlanma fırsatı bulmuşlarsa da, hiçbir dönemde 12 Eylülcüler ve sonraki 
ANAP'Iı yöneticilerden aldıkları destek ve yardımı görememişlerdir. Bu teşvik edici ortamdan 
yararlanarak, ticarette ve siyasette örgütlenmelerini tamamlayan bu gerici güçler, önce okulla
rı, üniversiteleri ve camileri kuşattıktan sonra, şimdi de Cumhuriyet Hükümeti içinde yuvala
narak, Atatürk ilke ve devrimlerini yok edip, rejimi yıkmaya ve şeriatı getirmeye yönelik perva
sız eylemlerini sürdürmektedirler. 
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Hükümet, 1990 yılı bütçesinde ülke kalkınmasında çok önemli işlevleri olan yatırımcı ku
rum ve kuruluşlardan esirgediği yardım ve ödenekleri Diyanet tşleri bütçesine akıtarak, bu ge
lişmeler karşısındaki tercihini ve özlemini ortaya koymuştur. ANAP İktidarı zamanında açılan 
Kur'an kurslarının ilkokul sayısından fazla olması ve bu yılki bütçede Kur'an kursları için ay
rılan rekor ödenek, İktidarın, ülke kalkınmasını değil, genç nesilleri afyonlamayı hedeflediği
nin kanıtıdır; Atatürkçü değil, takunyalı nesil yetiştirmeyi tercih ettiğinin göstergesidir. 

Son olarak Millî Eğitim Bakanlığının tüm teşkilata gönderdiği 19392 sayılı Genelge, Ana
vatan Partisi iktidarının nasıl bir kuşak istediğinin delilidir. Bakanlık, bu genelge ile ekinde 
gönderdiği Sayın özal ve Sayın Akbulut'la birlikte Sayın Bakanın posterlerini ve bazı ayetler
le, dinî sözlerin çerçeveletip okul duvarlarına asılmasını zorunlu kılmaktadır. İktidar, toplu
mun kutsal ve dokunulmaz saydığı tüm kurumları dejenere edip sulandırarak kendi çıkarları 
için kullanma hevesindedir. Cumhurbaşkanlığı makamını iktidar Partisinin merkezi haline ge
tirmesi yetmezmiş gibi, okullara da politika sokulmaktadır. Atatürkçü eğitimden yararlanarak 
çağdaş bilgilerle donatılması için okullara gönderdiğimiz çocuklarımız, Bakanlık emriyle uyuş
turularak, gerici ve yobaz çevrelere malzeme yaratılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, devletimiz ve rejimimiz, çok ciddî ve ciddî olduğu kadar da tehlikeli 
bir tehditle karşı karşıyadır. Laik Cumhuriyetimizin ilanından beri zaman zaman dişlerini gös
teren irtica canavarı, 12 Eylül döneminde ve Anavatan Partisi İktidarında hızla serpilip büyü
müştür. Gerici ve yobaz çevrelerin militanlarını bağrına basıp, devletin baz* kilit noktalarına 
getiren İktidardan, rejime yönelik bu tehdit ve tehlikeleri söndürmesini beklemek hayaldir. 

Bu arada, altı yıllık Başbakanlığı sırasında rejime ve demokrasiye inançsızlığı ve gerici çev
relere yakınlığıyla tanınan Sayın özal'ın, Anavatan Partisi milletvekillerinin oylarıyla devletin 
en üst katına çıkmış olması, bu şer güçler için moral kaynağı olmuştur. Sayın özal'ın her cu
ma Başkentin bir başka camisinde neden olduğu gösterilerle, toplumda... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bir dakika... 
Sayın özal şu anda eski başbakan olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka

nıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletimizin yüzde 99'u Müslümandır. Ülke
mizde, din ve vicdan hürriyeti kâmil manada vardır. İbadet suç değildir. Türkiye Devleti Cum
hurbaşkanlarının cuma namazı kılmaması gerektiğine dair Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın
da, yasalarında herhangi bir mani hüküm yoktur. Bu çerçeve içerisinde konuşmanıza devam 
ediniz lütfen. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben Sayın özal'ın cuma namazı kılması
na karşı değilim. Onu da konuşmamda belirtiyorum. 

BAŞKAN — Mutabıkız, teşekkür ederim. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Cumhurbaşkanı her zaman namaz kılıyor, yeni kılmı

yor. Sen gitmezsen gitme. Bu memleketin yüzde 98'i Müslüman. Onun inancı böyle... 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim, lütfen... Lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Saygısızlık etmesin. Bu memleketin yüzde 98'inin inancı böyle. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim. Başkanlık gerekli 

müdahaleyi yapmıştır. 
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Sayın Ersin devam buyurun efendim. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın özal'ın her cuma Başkentin bir başka camisinde 

neden olduğu gösterilerle, toplumda ikilik yaratan ve dinleyenlere düşmanlık duygulan şınn-
galayan vaaz ve telkinlere karşı tepkisiz kalması, şeriat özlemcilerini yüreklendirmektedir. Herkes 
gibi, Sayın özal'ın da dinî vecibelerini yerine getirmesi en doğal hakkıdır, buna kimsenin bir 
şey söylemeye hakkı'yoktur; ama... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sen hiç camiye gittin mi? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ülkemizde laik Cumhuriyet değil de, sanki mollalar reji
mi varmış gibi cuma namazlarını gösteriye çevirip cemaate d öptürmek, toplumun kafasını 
karıştırmaktadır. 

Yine, Sayın özal'ın, irtica destekçisi belediye başkanlarını Ulu önder'in makamında ka
bul ederek onlarla kucaklaşması, ülkemizin ve rejimimizin geleceği hakkında, halkımızda ka
ramsarlık yaratmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın özal'ın, hiç olmazsa Atatürk'ün koltuğuna otur
duktan sonra olsun, din istismarcılığını ve partizanlığı bir yana bırakıp, laikliğe ve rejime yö
nelik tehdit ve eylemlere karşı gerekli önlemleri alması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetten bu yana sabırla yürütülen ve son aşamalarına gelmiş bu 
şer planın önüne geçmek ve laikliği korumak, çağdaş düşünen ve ülkesini seven herkesin görevidir. 
Çünkü, laiklik ne zaman zeddenmişse ve din ne zaman politikaya alet edilmişse, hem inançlarda 
ve hem de toplumda yozlaşma olmuş, rejim bunalıma girmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Anarşistler de o ara türemiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET ERSİN (Devamla) — Siz oradan laf atacağınıza, Sayın özal'a bir iyilik edin de, 
anayasal çizgilere gelmesini söyleyin... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz dolmak üzeredir; lütfen konuşmanıza devam edin. 
AHMET ERSİN (Devamla) — ...ümmetin başkanı değil, laik Cumhuriyetin Cumhurbaş

kanı olduğunu kendisine hatırlatın. 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir; Türk Milleti Müslümandır. 
Lütfen, çerçeveyi çıkarmayalım. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Allah uğruna insanların kırbaçlandığı, kafaların kesildiği 
günleri görmek istemiyorsak, bu irtica anarşisine bir an önce dur denmelidir. 

Oy hesaplarıyla şeriat özlemcilerine prim vermenin ülkemize de, halkımıza da büyük ka
yıplar verdirip acılar tattıracağını, artık, İktidar görmelidir. Bugüne kadar bu çevrelere şirin 
görünmek için onlara uygun ortamları yaratmanın çabası içinde olduğunu gördüğümüz Hü
kümeti uyarıyorum; bu yangının zaman yitirilmeksizin söndürülmesi için gerekli önlemlerin 
alınmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, din karşıtı değiliz; aksine, nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan 
ülkemizde herkesin dinî vecibelerini özgürce yerine getirmesini ve istediği şekilde ibadet etme
sini istiyoruz. Ancak, inananların bu tertemiz duygularının politik çıkarlar için sömürülmek 
istenmesine, sahte davranışlarla kandırılmak istenmesine karşıyız. İlericiliğe ve çağdaşlığa açık 
tslamı kötü yorumlayarak, dini kendilerine perde yapıp toplumu geri götürmek isteyen çıkarcı 
çevrelere karşıyız. 
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Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Avni Akyol; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MÎLLl EĞtTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ersin'in biraz önce yaptığı gündem dışı konuşma üzerine söz aldım. Sayın Ersin'in 
çok az da olsa tasvip edeceğimiz görüşleri, tasvip etmemiz gereken görüşler var. "Cumhuriyet
ten bu yana sabırla yürütülen ve son aşamalarına gelmiş bu şer planın önüne geçmek"ten son
ra başlayan, "Laikliği korumak, çağdaş düşünen, ülkesini seven herkesin görevidir; laikliğin 
zedelenmesine imkân vermeyen..." şeklindeki düşüncelerine katılmamak; şeriat düzeninin Tür
kiye Cumhuriyetine yerleştirilmesine yol açan, imkân veren düşüncelere, tavırlara karşı olan 
duygularını, düşüncelerini paylaşmamak mümkün değil. Bunu vesile ittihaz ederek, olmayan 
şeyleri; bilimle, eğitimle, gerçekle, çağdaşlıkla, Atatürkçülükle kesinlikle bağdaşmayan düşün
celerini sergilediklerinden ve ifade ettiklerinden dolayı; biraz açık, seçik ve kesin, çok az siyasî, 
ama çoğu gerçeklere dayalı görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Sayın Ersin, "önce, okulları, üniversiteleri kuşatarak örgütlenmeyi tamamlayan gerici güç
ler, şimdi de Cumhuriyet Hükümeti içinde yuvalanarak, pervasız eylemlerini sürdürmektedirler" 
diye iddia ediyor. 

Avni Akyol ve gibileri, böylesine iddialı bir Hükümette görev almazlar; ben almam. Hü
kümetle de böyle bir arkadaşımın olduğunu sanmıyorum; hiçbir kişi yoktur, olamaz. Atatürk'ün 
kurduğu Türkiye Cumhuriyetinde, Atatürk ilke ve inkılaplanna aykın, karşı davranışta olacak 
bir siyasinin çıkacağını sanmıyorum; kimse o kadar akılsızlık yapmaz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakan, ama hâlâ, "devrimleri" diyemiyorsunuz, 
ille Arapça, Osmanlıca... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Son araştırmada 8 milletvekiline düştünüz. 
BAŞKAN — Sayın Namal, lütfen... 

MİLLl EĞTtM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Karşılıklı konuşma usulden değil 
ama... 

Sayın Ersin, konuşmasında, "Okullarda ve üniversitelerde de Atatürk ilke ve devrimlerini 
yok edip, rejimi yıkmaya ve şeriatı getirmeye yönelik pervasız eylemleri sürdürme ve bu iddiayı 
da benimseme..." şeklinde ifade ettiği için, bu konuya değinmek istiyorum. 

Kim, kimden daha çok Atatürkçü, milliyetçi, vatansever?.. Herkesin yaptığı belli, geçmişi 
belli, geldiğimiz yeri biliyoruz, gideceğimiz yeri biliyoruz; ondan taviz vermeyiz diyen .bir Millî 
Eğitim Bakanı olmaya çalışıyorum, ona özen gösteriyorum. 

YASIN BOZKURT (Kars) — Parti de öyle... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Partim de öyledir, iktidarım da 

öyledir; onu daha önce ifade ettim Grup Başkanvekilim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Atatürkçü değil, takunyalı nesil yetiştirmeyi tercih ediyormuşuz... Allah, Allah... Arz ede
ceğim, eğitim sistemlerine geleceğim. Bunların delili olarak, genelge gösteriliyor; 19392 sayılı 
Genelge bunların deliliymiş... 
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Genelge, benim bilgim, iznim dahilinde, bir daire başkanının yaptığı genelgedir. Bu genel
geyle ne yapılmıştır? Şurada bir kelime eksik bırakılmıştır; özal'ın resimleri var, Başbakanın 
ve Bakanın resimleri var... Atatürk'ün de var; onu niye yazmadınız? Atatürk'ün de var, niçin 
yazmadınız? Politika bu mu? 

AHMET ERSİN (izmir) — Siz onu gönderdiğiniz için eleştirdik. 
MÎLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, Atatürk de var onun için

de diyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Ersin. 
Devam edin Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Atatürk de var onun içinde diyo

rum, altını çiziyorum; sizin sözünüzde yok. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Atatürk tabiî ki olacak; ama sizin olduğunuz yerde olmayacak. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Allah, Allah... Sizden izin alırız, 

müsaade ederseniz Bakanlık yaparız; olur mu efendim? İzin verir misiniz, Bakanlık yapalım? 
AHMET ERSİN (İzmir) — Demagoji yapıyorsun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Lütfen, insicamı bozmayın. Boz-

sanız da, ben nasıl olsa bildiğimi söylerim. 
Şimdi, bu genelgede yapılan şey: öğretmenler Günü dolayısıyta yapılan konuşmaları, öğ

retmenlerle ilgili çalışmaları belirten; öğretmenlik mesleğinin kutsallığım, yüceliğini, toplum
daki yerini, değerini, ağırlığını, statüsünü belirtmeye yönelik gdiştirci çalışmalar içinde, 1981'den 
ve bundan evvel yapıldığı gibi, öğretmenliği, bu mesleği, eğitimi, okumayı özendiren, onları 
onurlandıran sözleri bir araya getirdik. Nedir?.. Atatürk'ten seçtik, Cumhurbaşkanının bir cüm
lesini aldık, Başbakanın bir cümlesini, Millî Eğitim Bakanının bir cümlesini aldık; resimlerle 
bunu ifade ettik. 

Sayın milletvekilinin mesleğini bilmiyorum. Eğer mesleği öğretmenlik olsaydı veya peda
gojik formasyonu bulunsaydı -olan arkadaşlarımız var- bunun, eğitimde fırsat eğitimi ilkesi
nin gereği olduğunu bilirlerdi. Fırsat eğitimi ilkesi vardır. O fırsat eğitimi, resmî, özel, tarihî 
güzel günlerde, millî birliği ve beraberliği güçlendirmek için, o günlük olayları fırsat ittihaz 
ederek, öğretimi değil, eğitimi... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Reklam... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNl AKYOL (Devamla) — Reklam değil. Ayıptır... Reklam 

değil çok değerli kardeşim, arkadaşım. Reklama ihtiyacımız yok; geçti artık. 
AHMET ERSlN (İzmir) — O şeyleri çerçevelettirip astınız mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Evet evet, söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
AHMET ERSlN (İzmir) — Başbakanın resminin ne işi var okullarda? 
BAŞKAN — Sayın Ersin, siz konuşmanızı tamamladınız. 
Sayın Bakanım, lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla )— O nerenin Başbakanı? Türkiye 

Cumhuriyetinin Başbakanı değil mi? "Fırsat eğitimi" diyoruz. Eğitimde, fırsat eğitimi ilkesi 
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vardır. Bunun gereğince, eğer isterse De GauUe gelsin -geldiği zaman da yapıldı- o fırsat ittihaz 
edilir; öğretimde değil, eğitimde o, konu olarak ele alınır, çocuklara, ilkokulda, ortaokulda 
verilir; onun şahsında Fransız Milleti, Fransız kültürü ve ilişkiler gündeme getirilir. 

öğretmenler Gününde, sizin kutsal bildiğiniz millî değerlerinizi, inançlarınızı, ideallerini
zi, güzelliklerinizi, özelliklerinizi millî dayanışma, uzlaşma içinde, devlet ve millet olmanın ge
reğini belirtmek zorundasımzdır. Onun gereği olarak, biz, gerçekten benim iznimle, bir daire 
başkanının yazısıyla okullara gönderdik. Ayın 17'sinde gönderdik. O genelgede de, bu mak
satla gönderildiği, o sayın arkadaşımız tarafından belirtilmiştir. 27'sinde de gün bittiği için, 
bir dahaki öğretmenler gününde kullanılmak üzere saklanıp değerlendirilmesini istedik. Yani, 
seneye bunlar yine konulacaktır; böyle söylendi diye konulmamazlık edilmeyecektir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İktidarınızda hersene Millî Eğitim Bakanı değişiyor ama... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — O zaman siz koyarsınız. 

Şimdi, bir örnek veriyorum : Asıl çarpıcı olan, herhalde bunlar değil; rejimi nasıl öğrete
ceksiniz, devlet düzenini, hükümet düzenini nasıl öğreteceksiniz?.. Bu millet Cumhurbaşkanı
nı tanımasın mı? Bu millet Başbakanını bilmesin mi? Bu millet bakanını bilmesin mi? 

AHMET ERSİN (îzmir) — Daha önce başbakanların resimleri asılıyor muydu? Ben hiç 
görmedim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hâlâ var efendim. Tabiî asılırdı. 
Atatürk dönemine bakın... Şimdi bakanlar sıradan geçtiği için, kim bakandır, kim başbakan
dır bilinmiyor... (SHP sıralarından alkışlar) Millî birlik beraberlik böyle olur. 

Asıl sıkıntı ondan değil; biliyorsunuz, Atatürk'ün sözleri var, bize ait sözler var ve lütfen, 
rica ediyorum -muhalefete de- bundan öğretmenler memnun mu, kamuoyu memnun mu, siz 
ona bakın. Kamuoyuna, bilhassa meslek kamuoyuna, öğretmenlere ters düşmeyin, öğretmen
ler, kamuoyunda, 400 bin kişilik bir grubu teşkil eder. 

AHMET ERSİN (İzmir) — öğretmenler memnun değil Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Memnun olmayanlarla, beraber
ce görüşelim. 

Asıl sıkıntı orada değil. Bakınız asıl sıkıntı nerede: Üç cümle de kutsal dünyamızdan ifa
de koyduk. Birisi ayet, diğeri hadisi şerif, diğeri de Hazreti Ali'nin bir sözü. Nedir bunlar? 
Günlük hayatımıza girmiş sözler, nereden geldiği bilinmeyen sözler: "Hiç bilenlerle bilmeyen
ler bir olur mu?", "Bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha üstündür", "Bana bir harf 
öğretenin kırk yıl kölesi olurum." (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Şimdi, olaya siyasî boyut kazandırmak istemiyorum. İnsan, bir ayetinden, bir hadisi şeri
finden, inanç dünyasındaki büyüğünün bir sözünden rahatsızlık duyar mı? 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Onlar duyar. 

MİLLÎ EĞTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Böyle bir toplum nereye varır Al-
lahaşkına?.. 

Shereton Otelinde, "Millî Eğitim Bakanları Toplantısı" yaptık. Toplantıya, 16 millî eği
tim eski bakanı, 160 - 170 delege katıldı ve ayrıca 27 Avrupa ülkesi temsilcisi geldi. Hiç taviz 
vermedikleri üç şey var : 

1. Millî kültürleri, 

— 256 — 



T.B.M.M. B : 40 30 . 11 . 1989 O : 1 

2. Dilleri, 
3. Dinleri. 
Büyüklü küçüklü devletler, "bunlara karışılmasın" diyorlar ve kararlar o doğrultuda çık

tı. Bütün dünya, kendi kimliğini korumak için özen gösteriyor, kişiliğini korumak için özen 
gösteriyor, kendine yabancılaşmamak için özen gösteriyor. 

Bu sözlerimi, burada ifade ediyor değilim. Bir milletvekili arkadaşımızı gördüğüm için 
hatırladım. Bâlâ'da Afşar Kasabasına gittim ve ilköğretim okulunu açarken, çok açık ve seçik 
olarak, "Türkiye Cumhuriyetinde gericiliğe geçit yok, softalığa geçit yok, dini istismara geçit 
yok, yobazlığa geçit yok" dedim ve bütün bunların sonunda, "Din düşmanlığına da geçit yok" 
dedim. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Benimle gelen arkadaşlarımın hepsi burada. Vatandaş anlıyor, niye biz anlayamıyoruz, şa
şırıyorum. Vatandaş, "yobazlığa paydos" deyince, alkışlıyor... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — istismarına karşıyız. 
MtLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Anlıyor vatandaş... Onun için, 

lütfen, ahlak kurallarının temellerine iyi bakalım. 

Atatürkçülük mü, çağdaşlık mı?.. Ona da geleyim : Atatürkçülük... Herkes Atatürkçü; 
işine geldiği gibi... (SHP sıralarından "Sizin gibi" sesleri) olmamaya çalışıyorum ben. Tarihini 
hatırlamamakla beraber, 1920 veya 1921'lerde, Atatürk diyor ki, "Bu milletin iki fazileti vardır 
: Biri dildir, diğeri dindir; hiçbir kuvvet ve kudret bunu milletin sinesinden söküp atamaz." 

AHMET ERSİN (tzmir) — Atalım demiyoruz ki, Sayın Bakan. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Anladım; bu vesileyle görüşleri

mi arz ediyorum. Ayrıca, fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Gelelim çağdaşlığa... Çağdaşlık hep şekilde mi? Şekilde... Peki, ruhta bir şey olmayacak 
mı?.. Çağdaşlık için çeşitli nitelikler sayılıyor, özellikler sayılıyor; giyim, kuşam, bilgi, belge, 
diploma... Hayır, yetmiyor. "En mümeyyiz nitelik, en seçkin üst nitelik, insanın kendi kendisi 
olabilmesi ve kendisini savunabümesidir" diyor... 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — "Eğitimin temel ilkesi pozitif bilimdir" diyor. 
MİLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Ona geleceğim. Teşekkür ederim 

Sayın Akyol'a yardımlarından dolayı; o konuya geleceğim. 

Kendi kendisi olabilmesi demek, insanın, kendisine, ailesine, çevresine, toplumuna yaban
cılaşmaması demektir; bizi biz yapan değerleri, inançları, idealleri yaşaması ve yaşatması de
mektir. Batılının özen gösterdiği, bu millî kültürdür. İsviçre'de, beş altı kanton, etnik grup var 
ve bunların içinde bir Romanlar grubu var; bunların kültürleri ölüyor, gidiyor, kayboluyor di
ye, özen gösteriliyor, uluslararası heyetler kuruluyor, organizasyonlar yapılıyor. Arz etmek is
tediğim bu. Bu vatanda bizi biz yapan değerler, inançlar, idealler, ortaklıklar neyse, onlan önem
lidir. O, bu, şu etnik grup geçmiştir, onlar safsata olmuştur. Kültür birliği esastır, diğerleri hep 
çağdışıdır, bilimsel değildir. Doğru olanı, üyesi olduğun, mensubu olduğun kültürün savunu
cusu olman, ürünü olman, temsilcisi olman, onun geliştiricisi olman ve onun çağdaş yönde 
yücelticisi olmandır. 

Onun için, akla, bilime değer vermek zorundayız. Eğitimin temeli, şüphesiz, akla dayalı 
olacaktır, şüphesiz bilime dayalı olacaktır ve şüphesiz sevgiye dayalı olacaktır. Üstünde milli
lik olacaktır; çağdaş olacaktır, laik olacaktır... 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Tamam Sayın Bakan, hep onu istiyoruz. 
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MÎLLÎ EGTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Onlarda hep biriz. 
Şimdi, o zaman, rahatsız eden nedir?.. Eğitim sistemi. Eğitim sistemini etkileyen faktörle

ri araştırmacılar ortaya koymuşlar. Diyorlar ki, "eğitim sistemini etkileyen faktörler şunlardır 
: Millî birlik duygusu ve şuuru,, sosyal faktörler." Sosyal faktörlerin başında, millî inançlar, 
gelenekler, görenekler ve dinî inançlar gelir. Ortaçağ zamanında, din baştaydı. Dini başa ko
yarsanız, ümmet olursunuz; kültürü, bilimi başa koyarsanız, millet olursunuz. Mesele bu ka
dar açık, bu kadar seçik. Bunu dile getirmek istiyorum ve dinî inançlar, idealler... Sonra dil 
problemleri, lisan farklılıkları, sonra uluslararası anlaşmalar, ilişkiler, artı, prosperer eğitim 
anlayışı denilen şey; yani, ilerici, eğitimde yenileşme, çağdaşlaşma, ilerleme... Siz, nasıl bir in
san istiyorsunuz? Biz ANAP'a uygun insan yetiştirmiyoruz; SHP'e, DYP'ye ve falana filana 
uygun insan yetiştirmiyoruz. Millî eğitimde güttüğümüz politika açık, seçik ve kesindir. Türk 
vatandaşı nasıl bir insan olmalıdır, nasıl bir iyi vatandaş olmalıdır, nasıl bir meslek adamı ol
malıdır? Ahlaklı, karakterli, millî ve manevî değerlerine bağlı, çağdaş, yenilikçi, sürekli kendi
ni yenileyen, çağa uyan... 

YASİN BOZKURT (Kars) — îmanlı... 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Millî ve manevî değerler içerisin

de o vardır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, bu doğrultuda kaldığımızı, bu doğrultuda hizmet vermeye özen 

gösterdiğimizi kamuoyuna şu anda mı söylüyorum? Tekrarlamayayım; bütçe görüşmelerimiz 
sırasında da ifade edeceğim. Göreve ilk başladığımda, açık ve seçik olarak sizlere takdim etti
ğim, her çalışmayı da sizlere ulaştırmaya özen gösterdiğim -gelemiyorsa özür dileyeceğim- şu 
dokümanları gönderiyorum. Bunlardan taviz vermeme konusundaki titizliğimi de biliyor ve 
görüyorsunuz. 

Burada zamanınızı almak istemiyorum; ilk mesajımdan hatırlarsınız. Bundan önce ne ol
muştur? Okuma seferberliği; 1981 - 1983... Aynı ayetler ve sözler, kitap haline getirilmiş ve 
yayılmış. Ayet okuyanlar da gelecek tabiî. 

Millet olmayı arz etmeye devam ediyorum... 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Arapça mı yazılmış? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Arapça değil, Türkçe yazılmış 

efendim. 
Sizlere çok ilginç bir şey söyleyeyim : Şu elimdeki kitap, UNESCO'da derece almıştır. Adı, 

"Türkiye'de Okuma Yazma Seferberliği"dir. "Allah'ın insanlara ilk emri; oku şeklindedir" 
denmiş. Bu, İngilizce'ye çevrilmiş, gönderilmiş ve derece almıştır. Yani, ingilizce nüshasını ifa
de ediyorum. "Oku" diyen ilk ayet de buradadır. Bu, yurt dışında derece almıştır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O laftan dolayı mı derece almış? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Yani, diyorum ki... 

, TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Ne ilgisi var? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Sayın Akyol, eğer siz de bununla 

ilgisini kuramıyorsanız, o zaman, bizim işimiz zordur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Siz, eğitim ile kültür kelimesini karıştırıyorsunuz. Her iki
sinin de anlamı ayrıdır. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Hayır efendim!.. 

BAŞKAN — Her iki Sayın AkyoPa diyorum ki, Sayın Bayan Akyol, Sayın Bakan Akyol, 
faydalı oluyor inancıyla ve mevzua yakın olduğu için, istişare sünnettir diyerek müsamaha edi
yorum; ama, usul olmasın. 

Devam buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) Sonra, 
yol olur. Müsaade etme yetkimiz yok; çünkü, İçtüzük müsaade etmiyor. Lütfen efendim... 

MİLLl EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlanm, bununla ilişkisi şuradadır : Burada bir defa 4 gün süren öğretmenler Gününde 
bir ayet kelimesine reaksiyon vardı, bu da gericiliğe götürüyordu. Diyorum ki, bundan önce 
de başka bir ayet, ilk ayet... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Fıkra... 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Şeriat meclisine döndük. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — ...gönderilmiş ve dünyada dere
ce almıştır. Bunu arz etmek istiyorum. Münasebeti buradandır demek istiyorum; yoksa, ayrı 
bir noktaya getirmek istemiyordum efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ona karşı olan yok. Biz, olayların istismar edilmesine 
karşı çıkıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Evet. 

Sayın milletvekilleri, olayların istismarına, din istismarına, yobazlığa, hurafeye, bizi geri
ye götürecek her şeye, açık, seçik, kesin olarak karşı olduğumuzu, öyle bir iktidar olduğumuzu 
da özellikle arz etmek istiyorum. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Dinsizliğe de karşıyız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Onu ifade ettim. 

Buna karşı olmak demek, dinsizlik mücadelesine şirin görünmek için yaklaşımda bulun
mak, tavır takınmak değildir; ona da karşı olduğumuzu ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kalmıştır. 

MİLLÎ EĞTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — İstirhamım, eğitimde milff ve çağdaş 
politika gütmeye özen gösterdiğimize inanmanızdır. İcraatımızda, eğitim sistemine aykırı bir 
şey varsa, onları somut olarak ortaya koymantzdır. 

Niyetimizi, amacımızı açıkça ortaya koyduğumu ve belirtmeye çalıştığımı sanıyorum. 

Bu vesileyle, hepinize teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — 4759 Sayth iller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıstmn, Genel Kurulun 30.11.1989 Bırşembe 
günkü birleşiminin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü sorulara devam edilmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 45 Tarihi : 29.11.1989 

Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 2 nci 
sırasında yer alan; 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (Sıra Sayısı: 270), Genel 
Kurulun 30.11.1989 Perşembe günkü Birleşiminin başlangıcında görüşüldükten sonra sözlü so
rulara devam edilmesi Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 
DYP Grubu Başkanvekili 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler». Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı mifletvekükrine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1050) 

BAŞKAN — 3 sayın milletvekiline izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları, Başkanlık Divanının 29.11.1989 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
/ 

Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları, hastalığı nedeniyle 9.10.1989 tarihinden geçerli 
olmak üzere 21 gün. 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, hastalığı nedeniyle 23.11.1989 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün. 

Ağn Milletvekili Mehmet \aşar, mazereti nedeniyle 30.11.1989 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım.: 
Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları, hastalığı nedeniyle 9.10.1989 tarihinden geçerli 

olmak üzere 21 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, hastalı nedeniyle 23.11.1989 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağrı Milletvekili Mehmet \aşar, mazereti nedeniyle 30.11.1989 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 4759 Sayüı iller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Baytndvltk, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasındaki 4759 Sayılı tiler Ban
kası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına Sayın Veli Aksoy, ANAP Grubu adına Sayın 

Ledin Barlas söz istemişlerdir; kendilerine söz vereceğim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Veli Aksoy; buyurunuz efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Aksoy, süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4759 

sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzürü söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım 
adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci maddesinde, bu kanu
nun uygulanmasına ilişkin esasların; Hükümet teklifine göre, bankaca hazırlanacak yönetme
likle; Komisyonda kabul edilen şekliyle ise, Bakanlıkça hazırlanan bir yönetmelikle tespit edi
leceği belirtilmektedir. Aynı şekilde, geçici 14 üncü maddeye göre ise, bu kanunun diğer mad
delerinde geçen "tüzük" deyimleri, "yönetmelik" olarak değiştirilmek istenmektedir. 

Değerli üyeler, tllerBankası \asası çıkarıldığı yıldan beri, uygulamaların tüzüklerle belir
lendiğini bilmekteyiz. Yasanın uygulanmasındaki temel ilkeleri ve yaklaşımları, tüzük yerine 
yönetmelikle belirlemenin ne anlama geldiğini düşünmek zorundayız. 

Bu yasa değişikliğiyle ilgili genel gerekçe iyice incelendiğinde, "tüzük değişiklikleri, usul 
ve şekil bakımından tabr olduğu prosedür itibariyle uzun bir süreyi gerektirdiği için, görevin 
daha iyi yürütülmesini güçleştirmektedir" denilmektedir. 

Anayasanın tüzük ve yönetmelik yapılmasıyla ilgili maddelerine baktığımızda, 115 inci mad
desinde, "Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek 

(1) 270 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çı
karabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır" denildiğini görüyoruz. 

Anayasanın yönetmelik çıkarılmasına ilişkin 124 üncü maddesi ise, "Başbakanlık, bakan
lıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ye tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara ayları olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanacağı kanunda belirtilir" diyor. Bu du
rumda, tüzük, Bakanlar Kurulunca hazırlanıp, Danıştayca inceleniyor ve tıpkı kanun gibi Cum
hurbaşkanının imzasıyla yayımlanıyor. 

Burada şunu sormak zorundayız: Acaba, belediyeler mi önemini yitirdi veya tiler Banka
sı uygulamaları mı önemini yitirdi ki, Resmî Gazetede bile yayımı gerekmeyecek olan yönet
meliklerle bu işler düzenlenmeye çalışılıyor? tiler Bankası da, belediyeler de önemini koruyor. 
Asıl yapılmak istenen, yargı denetiminden ve kamuoyu denitiminden kaçmak ve bir çırpıda 
işlerin bitirilmesidir. 

Danıştay incelemesinden geçemeyen, yani, yargı tarafından yasalara uygun bulunmayan 
hükümlerin, yönetmelik biçiminde kısa sürelerle bile uygulanabilmesi son derece sakıncalıdır. 
Çünkü, banka uygulamaları, çok sayıda insanı etkileyen yerel yönetimlere yöneliktir. Bu du
rumda, yukarıda belirttiğim nedenlerle, tiler Bankası Tüzüğü, mevcut İktidar için bir ayak ba
ğı olarak görülmektedir. Banka ve ilgili Bakanlık yetkilileri, istemleri doğrultusunda, istedik
leri zaman ve istedikleri şartlarda yönetmelik hazırlayarak, kamuoyu denetiminin tamamen 
dışına çıkmak istemektedirler. Bu durum, yönetimin keyfî anlayışlarını körükleyecek ve onla
rın istedikleri gibi hareket etmelerini sağlayacak bir ortam yaratmaktadır. 

Bu belirttiğim nedenlerle, 28 inci maddedeki değişikliğe ve geçici 14 üncü maddeye karşı 
olduğumuzu açıkça belirtmek zorundayım. 

Bir de geçici, 13 üncü maddeyle ilgili görüşlerimizi açıklamak zorundayım. 

Geçici 13 üncü maddede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Ban
kası arasında imzalanmış olan 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova Kentsel Gelişme 
Projesi İkraz Anlaşması kapsamındaki belediyeler, bu proje kapsamında yapacakları veya yap
tıracakları işlerde; ikraz, fon ve benzeri Devlet katkısı ve kredilerden yararlandırılırlar" den
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Çukurova Kentsel Gelişme Projesi tkraz Anlaşması, bu geçici mad
denin düzenlenmesinde en büyük faktör olmuş gibi gözükmektedir. Aynı yasanın 14.10.1983 
tarihinde 2921 sayılı Yasayla değişikliğe uğrayan (7/B) maddesinde, banka programında bu
lunması ve buna bağlı olarak bankaca yapılması ya da yaptırılması durumunda belediyelerin, 
köylerin, il özel idarelerinin ya da bunlara bağlı tüzelkişilerin yapacağı işlerde fon ve hibeden 
yararlandırılması sözkonusu olmakta, banka programı dışında kalan işlerde ise hibe ve fondan 
yararlandırılmaması öngörülmekteydi. Bundan amaç, tiler Bankası genel kurullarında görü
şülen kısa ve orta vadeli programlar dışında kaynak ayrılmamasını sağlamak,yani israfı önle
mek; programlanmış işlerin bitirilmesine öncelik vermek gibi ilkelerin tesisiydi. Oysa, geçici 
13 üncü maddeyle getirilen "ikraz, fon ve benzeri devlet katkısı ve kredilerden yararlandırılır" 
düzenlemesi, keyfî olarak, program dışı işlerde devlet kaynaklarının kullanılmasına kapı arala
yacaktır; yani, programlılık ilkesi çiğnenecektir. 
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Tabiî, burada en önemli konu şudur : Hükümet, Uluslararası tmar ve Kalkınma Banka
sıyla yaptığı 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova Kentsel Gelişme Projesi ikraz An
laşmasını, tiler Bankası hasasının 7 nci maddesinin (B) bendine aykırı olarak imzalamış, bu 
kanuna aykırı taahhütte bulunmuştur. Kanun tasarısı gerekçesinde bu durum açıkça ifade edil
mektedir. Hükümet, kanunlara aykırı sözleşmeler imzalamakta, şimdi de geçici maddeyle ka
nunu sözleşmeye uydurmaya çalışmaktadur; yani, minareye kılıf bulmak için bu geçici madde 
tiler Bankası \asasına eklenmek istenilmektedir. 

Hükümetin, bundan sonra yapacağı uluslararası sözleşmelere imza koyarken, kendi ka
nunlarımıza aykırı sözleşmelere imza koymamasını istiyor ve diliyoruz; yani, bakanlarımızın, 
suç işlememesini diliyoruz, Türkiye'de yargıçların olduğunu hatırlatmak zorundayım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ledin Barlas; buyurun. (ANAP şualarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA LEDİN BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anavatan Partisi Grubu adına, tiler Bankası Kanununda yapılacak değişiklikler hakkın
da konuşmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

kapılacak değişiklik 4759 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin değiştirilmesini amaçlamak
tadır. Benden evvelki konuşman arkadaşımın da ifade ettiği veçhile, 28 inci maddede yapıla
cak bu değişiklik ile, halen tüzük ile yapılan işlemlerin yönetmelikle yapılması sağlanmakta
dır. Bunda hiçbir yanlış veya artniyet mevcut değildir. 

Banka yönetimi, muasır medeniyet seviyesinde, son derece süratli bir veçhe almış; bu sü
rate uyabilmek için, tüzük değişikliğindeki gecikmelerin, yönetmelikle daha çabuk gerçekleşti
rilmesini amaç edinmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, 1986 yılında Çukurova Kentsel Kalkın
ma Projesi imzalanmış; ancak, bunun pratiğe geçirilmesi, belediyelere yarar sağlaması, maale
sef, bazı sebeplerle gecikmiştir. Bu gecikme nedeni; projenin uygulanmasının tiler Bankasına 
verilmesi, tiler Bankası Tüzüğünün beş seneden daha fazla bir müddet için ikraz yapamaması-
dır. Halbuki bu ikraz projesi, onbeş yirmi senelik bir zaman dilimini gerektirmektedir. Halen, 
proje iki yıl kadar bir gecikme ile sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

tik değişiklik, 1 inci madde ile, doğrudan doğruya bu tüzüğün yönetmelik şeklinde olma
sını öngörmektedir, tkinci değişiklik de, yine geçici 13 üncü maddenin ilave edilmesini öngör
mekte ve "...belediyeler, bu proje kapsamında yapacakları veya yaptıracakları işlerde; ikraz, 
fon ve benzeri Devlet katkısı ve kredilerden yararlandırılırlar" hükmünü getirmektedir. Bu pro
jelerin fon ve benzeri devlet katkısından yararlanmasının gerekçesi de, projede öngörülen kay
nağın sağlanması içindir. Dünya Bankası bu iş için 105 milyon dolar tahsis etmiş, belediyeler 
ve tiler Bankası kaynakları da bunlara yüzde 30'ar oranında eklenmek suretiyle, belediyeler 
bünyesinde öngörülen altyapı yatırımlarının, su işlerinin yapılması temin edilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca, tiler Bankası, belediyelere müşavirlik hizmetleri vermektedir. Verdiği bu müşavir
lik hizmetleri için, belediyelerden ayrıca bir ücret almamaktadır; ancak, Dünya Bankasıyla ya
pılan bu anlaşma gereğince, görülen bu müşavirlik hizmetleri dışarıya para, ödemeyi gerektir
diğinden, tiler Bankası bu ödemeyi yapamamaktadır. Buraya eklenen geçici 13 üncü madde 
ile, müşavirlik hizmeti ücretinin ödenmesi amaçlanmaktadır. Bu müşavirlik hizmetleri ücretle
rinin ödenmesini sağlamak amacıyla da, yine buraya bir fıkra eklenmiştir. Bunun için, tasarıda 
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görülen eksiklik, verdiğimiz Önergelerle tamamlanacaktır. Bu, Çukurova'daki beş belediyenin 
hizmetlerini görmeyi sağlayacaktır. Bunlar, Adana, tçel, Tarsus, Ceyhan ve İskenderun beledi
yeleridir. Çok yararlı bir projedir. 

Anavatan Grubu adına, bu kanun değişikliğini desteklediğimizi belirtiyor, hepinize saygı
lar sunuyoruz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barlas. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına , Sayın Ahmet Neidim söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Neidim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

13.6.1945 tarih ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci maddesi gereğince hazırla
narak 11.4.1946 tarihinde yürürlüğe giren Banka Tüzüğünün bazı hükümlerinin, bankanın ta
bi olduğu mevzuatta yapılan değişikliklere ve günün ihtiyaç ve şartlarına göre yeniden düzen
lenmesi gerekmektedir. Ancak, tüzük değişikliklerinin tabi olduğu prosedürün, uzun bir za
manı gerektirmesi nazara alınarak, kanunu açıklayıcı düzenlemenin, yönetmelikle yerine geti
rilmesi sağlanmıştır. 

Tabiî, memleketimiz, bugüne kadar kanun hükmünde kararnamelerle idare edilmiş ve biz, 
o kanun hükmünde kararnamelerin Meclise getirilerek kanun haline getirilmesini istemişiz; ama 
olmamıştır. Şimdi ise, belediyelerin içinde bulundukları sıkıntı bellidir ve çıkarılacak olan yö
netmelik de belediyelerin lehinedir. 

Bu bakımdan, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu kanun tasarısını destekliyoruz ve mem
leketimize hayırlı olmasını diliyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 

Sayın milletvekilleri, tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi ve bağlı 28 inci maddeyi okutuyorum : 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 ind Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"Madde 28. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili Bakanlıkça hazırlanacak 
bir yönetmelikle tespit edilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 13'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

arasında imzalanmış olan 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova Kentsel Gelişme 
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Projesi İkraz Anlaşması kapsamındaki belediyeler, bu proje kapsamında yapacakları veya yap
tıracakları işlerde; ikraz, fon ve benzeri Devlet katkısı ve kredilerden yararlandırılırlar. 

Bu halde, kredilerin verilmesi ve geri dönüşünde Bankaca ortak idareler adına yapılan ve
ya yaptırılan işlerle ilgili usul ve esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 270 sıra sayılı Tasarının geçici 13 üncü maddesine üçüncü fıkra olarak 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ledin Barlas Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Adana Ankara Kars 

İbrahim öztürk Adnan Tutkun Hasan Çakır 
Adana Amasya Antalya 

Halil Orhan Ergüder Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul İstanbul 

Çukurova Kentsel Gelişme Projesi kapsamında İller Bankasına karşı taahhüt edilen mü
şavirlik hizmetlerinin ücret ve giderleri bu bankaca karşılanır ve bu giderler için belediyeler 
borçlandırılmaz. 

Gerekçe : 

Belediyelere müşavirlik hizmetlerini İller Bankası yapmaktadır. Çukurova Kentsel Kalkınma 
Projesinde de müşavirlik hizmetlerinin İller Bankası tarafından yapılması veya ücretinin öden
mesi, hizmetlerin bütün belediyelere eşit verilmesini sağlamak ilkesi bakımından, yasalara uy
gunluk sağlayacaktır. 

Bu fıkranın eklenmesi bunu temine matuf bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu değişiklikle birlikte geçici madde 13'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 14'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun diğer maddelerinde geçen "tüzük" deyimleri 
"yönetmelik" olarak değiştirilmiştir. 

28 inci maddede öngörülen yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 
çıkarılır ve bu süre zarfında mevcut tüzük hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen madde 28, geçici madde 13 ve geçici madde 14'le birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 270 sıra sayılı Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ledin Barlas Mehmet Sağdıç Onural Şeref Bozkurt 
Adana Ankara Ankara 

Tevfik Ertüzün Mustafa Kalemli 
Ankara Kütahya 

MADDE 2. — Bu kanunun geçici 13 üncü maddesi 22 Ocak 1988 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Gerekçe : Çukurova Kentsel Gelişme Projesi kapsamında bankaya karşı taahhüt edilen 
müşavirlik hizmetleri ücret ve giderleri bugünejcadar banka mevzuatı gereğince ilgili belediye
ler (Adana, Mersin, Tarsus, iskenderun, Ceyhan) borçlandırılmak suretiyle ödenmiştir. Bu öde
melerin bankaca karşılanmasını temin için yürürlük tarihinin, borçlandırılmanın başlangıç ta
rihi olan 22 Ocak 1988 olarak tespiti gerekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde" üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü oylanmadan önce, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açı
lan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) 

BAŞKAN— 1 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Soru sahibi Sayın Canver?.. Yok. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. (ANAP sıralarından "İkinci defa ertelendi" 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Başkanlıkta mevcut ve görevli tarafından takiben işaretlenmiş gün
demde, buyurduğunuz gibi daha önce soru sahibinin bulunmamasını belirten bir kayıt yoktur. 
Dolayısıyla, arz ettiğim veçhile, bu, bir defaya mahsus olmak üzere ilk ertelenişidir. 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 -1987yıllarında görevlerine son verilen, hakla
rında nakü işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Muit Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Keskin?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi ikinci defa da bulunmadığından, soru düşmüştür. . 

3. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'tn, kamu konutlartntn tahsis gayesine ve kira bedelle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Moğultay?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Devlet Bakanından soru
su vardır. 

Soru sahibi Sayın Genç?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

5. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988yıllarındaki taşkınlar nedeniyle 
Hatay iline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 
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BAŞKAN — S inci sıradaki som, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'm, Trakya yağlı Tohumlar Torun Satış Kooperatifleri 
Birliğince 1987 hasat döneminde sattn alman ayçiçeği ürünü için üreticilere fiyat farkı ödeyip ödemeyece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/38) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Ankara Milletvekili Kâmü Atesoğullart'mn, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son ve
rilip de büahara ise alınanlara arada geçen süre aylık ve özlük haklarmm verilmediği iddiastna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ateşoğulları?.. yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Bddibi mevkiini Vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılartnm Antalya Udiliğince yıktuüdtği iddiastna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Namal?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

9. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlas-
masum onaylanmasuun geciktirüme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerisi (6/49) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki soru, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, isçilerin kıdem tazminatlarından vergi kesileceği 
iddiastna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanuıaan sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Al tiner?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

11. —Samsun MilletvekiliAli Eser'in, birinci Ozal Hükümetinde görev alan eski bakanlara resmi 
taşıt tahsis edildiği iddiastna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN —11 inci sırada, Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Eser?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Efendim, bu konuda bir itirazım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Meclis araştırması veya soruşturmasına konu 
teşkil eden hususlar soru önergesi olarak verilemez; çünkü bu konu daha evvelce Meclisimizde 
soruşturma konusu olmuştur. Sayın Başkanlık divanınızca olayın bu açıdan tetkiki gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Başkanım, buyurduğunuz hususun araştırma önergesi olarak görüşül
düğü hususu doğrudur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Soruşturma önergesi efendim. 
BAŞKAN — Araştırma deniliyor... Zatı İliniz soruşturma diyorsunuz... Araştırma efen

dim. Bir yanlışlık olmasın? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Ben soruşturma biliyorum. 

BAŞKAN — Konu, araştırma önergesi olarak görüşüldü. Ancak, bu sorular, soru sahi
bince geri alınmadıkça, yapılacak başka işlem olmadığını arz ediyorum. 

12. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah gönderildiği iddia
sma ilişkin Muit Savunma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/63) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Millî Savunma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsis olmak üzere ertelenmiştir. 

13. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'm, din görevlilerinin tğitim programlarmtn geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artvrüması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Durmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

14. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğhı'nun, Artvin İl merkezindeki öğretmen okulu kampu
su Ue Şavşat ilçesindeki temd^eğüim okulu bînasmtn Jandarma komutanhklartnca kullanıldığı iddiasma 
ilişkin sorusu ve Millî Eğilim Bakam Avni Akyol'un cevabı (6/95) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arifağaoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 15.3.1988 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

1. Artvin ti Merkezinde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan öğ
retmen okulu kampusu (Eğitim ve öğretim binaları, spor salonları, lojmanlar) 12 Eylül 1980 
tarihinden bu yana Jandarma Alay Komutanlığı olarak hizmet görmektedir. 

Bu kampusun mülkiyeti jandarmaya geçmiş midir? Mülkiyet jandarmaya geçmişse ne şe
kilde geçmiştir? 

Bu kampusun jandarmadan ahnıp, Artvin'de bir yüksekokul açılması Bakanlığınızca dü
şünülmekte midir? 

2. Artvin tli Şavşat İlçesinde Bakanlığınızca yaptırılan temel eğitim okulu hizmete geç
meden Jandarma Bölük Komutanlığı binası olarak hizmet vermektedir. Bu binanın mülkiyeti 
jandarmaya geçmiş idir? jandarmadan bu binanın alınıp, eğitim ve öğretime verilmesi Bakan
lığınızca düşünülmekte midir? 

3. Artvin ili Borçka tlçesinde otaokul, lise, ticaret lisesi ve imam-hatip lisesi binaları halk 
tarafından yaptırılmış; günün koşullarında eğitim ve öğretime elverişsiz binalardır. Bakanlığı
nız Borçka'da ortaokul, lise, ticaret lisesi ve imam-hatip lisesi yaptırmayı (1988-1989) yılında 
düşünmekte midir? 

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

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Arifağaoğlu'nun 1 inci sorusuyla ilgili olarak, Artvin öğretmen Okulu yatakhane, 
lojman ve spor salonunun, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün 28 Mart 1980 tarihli ve 8209 
sayılı yazısıyla, ti Jandarma Alay Komutanlığına tahsis edildiğini arz etmek istiyorum, öğre
tim binası ise halen Bakanlığımıza bağlı imam-hatip lisesi olarak kullanılmaktadır. Onların 
imkânları ve düzenlemelerinin ışığı altında -Sayın Güneş de az önce bana, çok iyi olduğunu 
ifade ettiler- mekan sağlanması suretiyle Bakanlığımıza alınması yolundaki çabalarımız sürü
yor. Onlara imkân sağlayıp, almaya özen göstereceğimizi arz etmek istiyorum. 

2 nci sorusuna cevabım : Artvin tli Şavşat tlçesinde Bakanlığımızca yaptırılan temel eği
tim okulunun, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün yine 28.3.1980 tarih ve aynı sayılı yazısıyla, 
ti Jandarma Alay Komutanlığı emrine tahsis edildiğini tespit etmiş bulunuyorum. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi gereğince, her iki binanın 
mülkiyeti de jandarmaya ait değil, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne aittir. Sadece kullanma 
yetkisi jandarmaya verilmiştir. 

3 üncü soruyla ilgili olarak da, ortaokulların planlanmasının ve yapımının valiliklerce dü
zenlendiğini ve yürütüldüğünü arz etmek istiyorum. Artvin-Borçka'da 12 derslikli lise binası 
yapımı için 600 milyon lira bedelli bir proje Devlet Planlamaya sunuldu. Bunun kesinleşmesi
ne çalışıyoruz. Oradaki ihtiyacı biliyoruz. Fondan da bu hizmete başlayabiliriz diye düşü
nüyorum. 
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Yine, üçüncü soru ile ilgili olarak, Borçka tmam-Hatip Lisesi ile Ticaret Lisesi ihtiyacı
nın, il teklifi olarak, 1990 yatırım döneminde Bakanlığımıza intikal ettirildiğini, önümüzdeki 
yıl ele alınacağını arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Arifağaoğlu, buyurun. 
AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, sorula

rımı, 15.3.1988 tarihinde, yazılı yanıt verilmesi için sormuştum; ancak sorularıma süresinde 
cevap verilmediği için, İçtüzük gereğince sözlü soruya dönüşmüş ve 20 ay süreden sonra da 
sorularım yanıtlanmış oldu; tabiî yanıt kabul edilirse!.. 

Ben, birinci sorumda, Artvin tli Merkezinde, 1972 yılından 1979-1980 yılına kadar öğret
men okulu kampusu olarak hizmet veren bu yerin, 12 Eylül 1980'den sonra Jandarma Alay 
Komutanlığı olarak hizmet görmekte olduğunu belirtmiştim. 

Sayın Bakan, bu kampus, sanki, 28.3.1980'de, yani, 12 Eylül 1980 İhtilâlinden önce Jan
darma Alay Komutanlığına geçmiş gibi bir beyanda bulundu. Bu doğru değildir. Zira, o tarih
lerde burası Millî Eğitim Bakanlığına ait, eğitim ve öğretime açık bir okuldu. 

Yine, bu sorumun bir bölümü, bu kampusun mülkiyetiyle ilgili idi; tabiî ki, hepsinin mül
kiyeti Maliyeye ait; 12 Eylül ihtilâlinden sonra jandarma oraya girdi ve tahsisini, kullanma iz
nini kendi üzerine çevirtti. Bugün, Jandarma Alay Komutanlığına tahsis edilmiş bir yerdir. 

Görenler, Artvin'in arazi yapısını bilirler; devlet Artvin'de bir daha öyle bir yatırım yap
maya kalksa, bir arsa bulmaya olanak yoktur. Artvin'de Jandarma Alay Komitanlığı binası 
olarak kullanılan bir okul binası var. Artvin'de komando yok, yalnız Alay Komutanlığı var; 
250 metrekerelik binada ikamet eden jandarma, koskocaman kampusu resmen işgal etti; Millî 
Eğitim Bakanlığı da buna dokuz yıldan beri hiç ses çıkarmıyor. 

Yine, Artvin, Türkiye'de 71 vilayet içinde, yüksekokulu bulunmayan illerden biri olması
na rağmen, o kumpus 100 kişilik jandarmanın hizmetine tahsis ediliyor ve bugüne kadar da, 
bunun geri alınması için hiçbir işlem yapılmıyor., Arazi yapısı bu derece olumsuz olan ve Türk
iye'de, 1980 yılına kadar yükseköğretimde en fazla öğrenci bulunduran Artvin, bugün en geri
lere itilmiştir. Bu nedenle, verilen yanıt doyurucu bir yanıt olmamıştır. 

İkinci soruma gelince : Şavşat İlçesinde yatılı bölge okulu yapıldı, bitti. Tam bittiği sırada 
ihtilal oldu ve bir ilçe jandarma bölüğü, koskocaman yatılı bölge okulunu işgal etti ve hâlâ 
-1990'a giriyoruz- oradan çıkmıyor. Bölge okulunda 30 tane jandarma kalıyor. Şavşat'ın fakir 
halkının çocukları okuyamayacak durumdadır. O kadar basit ki bunları buradan almak... Şav-
şatta bir jandarma bölük komutanlığı binası yapılması dokuz yıldır düşünülseydi, bugüne ka
dar yapılırdı. Bugün, tabiî, jandarma girmiş, oturuyor. Millî Eğitim Bakanlığı da, okul aç-
maktansa jandarmanın orada oturması daha iyi düşüncesiyle hareket ettiği sürece, demek ki, 
Şavşatlı ve Artvinlinin bu okullarda öğrencilerini okutması hayal oluyor; Sayın Bakanın be
yanlarından bunu öğrenmiş olduk. 

Üçüncü soru benim ilçemle ilgili. Cumhuriyetin ilanından bu yana, Artvin'in Borçka İl
çesinde, ortaokul, lise, imam-hatip lisesi, ticaret lisesi binaları halk tarafından yapılmıştır. Bun
ların hiçbirisini devlet yapmamıştır. Halk kendi parasıyla, 1949 yılında ortaokul binasını yap
mıştır. Halen o köhne binada ortaokul ve lise tedrisat yapıyor. 1923 yılından bugüne kadar 
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hiç programa alınmamış. Şimdi, öğrendiğimize göre fondan 600 milyon lira ayrılmış; ben onun 
da olmayacağına inanıyorum. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığı, vilayete ve Borçka'ya diyor ki, 
"arsa verirseniz okul yaparız..." Borçka'da o projeye uygun bir arsayı -Hazinenin yok, beledi
yenin yok- vatandaşın vermesine imkân yok. 600 milyonluk o yatırım Öylece defterde kalacak
tır. Çünkü, orada arsa çok kıymetli. Bir vatandaşın çıkıp öyle bir arsayı hibe etmesine de im
kân yoktur. Hazinenin ve belediyenin de vereceği arsası olmadığından, o yatırım da böylece 
kalacak demektir. 

Sayın Bakandan ricamız, Borçka'da eğer bir yatırım yapmak istiyorlarsa, öncelikle bir ar
sa kamulaştırılmasına gidilsin. Artvin adına, muazzam bir üniversite olacak olan bu kampus, 
gerçekten, jandarmaya çok fazla. Gidip görseniz içiniz sızlar; içeride 100 jandarma var. Ben, 
"jandarma kovulsun" demiyorum; ama, koskocaman binayı da işgal etmesin. Millî Eğitim 
Bakanlığı jandarmaya bir başka bina yapsın; ama, o binayı da geriye alsın. Çünkü, o binayı 
alırsa çok büyük faydaları olur. 

Bu inançla, hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arifağaoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Profesyonel Futbol Liginde, 1987-1988 sezonunda 3 puan uygulaması başlamış

tır; ancak, yapılan uygulama sonucunda, daha birinci devre tamamlandığında, şampiyonluğa 
aday iki takım belirlenmiş, düşme hattındaki takımlar ise hemen hemen kesinleşmiştir, Bu du
rum, gerek futbol seviyesinin düşmesi ve gerekse bu iki hattın dışında kalan takımlar için se
yirci ilgisizliği*gibi, bir durum ortaya çıkarmıştır. Bunun doğal sonucu da, takımlarımızın maddî 
sıkıntılara düşmesidir. 

Bu nedenlerle, aşağıda sunulan soruların, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Sayın Ha
san Celâl Güzel tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
1. 3 puan uygulamasına önümüzdeki sezon da devam edilecek midir? 
2. Devam edilecekse, uygulamanın doğurduğu mahzurların telafisi nasıl sağlanacaktır? 
3. Uygulamanın devamı veya kaldırılması yönünden kulüplerimizle bir toplantı düşü

nülmekte midir? 
BAŞKAN —• Sayın Müftüoğlu, sorularınızı, konu itibariyle, gençlik ve sporla ilgili Devlet 

Bakanı Sayın özarslan cevaplandıracağı için; şu anda zatı âliniz buradasınız, sayın bakan yok. 
O bakımdan, soru ertelenmiştir. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

16. — ZonguldakMületveküi GüneşMûftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmenlerin mağduriyetleri
ne ve akıtması gerekli tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü sorusu ve MUlî 
Eğitim Bakam Avni Akyol'un cevabı (6/69) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu'nun, rotasyona tabi 
öğretmenlerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Müftüoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, bazı istisnalarla, 15.10.1978 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler 

rotasyon kapsamına alınmışlardır. Ancak, uygulama öğretmenlerin mağdur olmasına neden 
olmuştur. Zira, süre 3 yıl olmasına rağmen 4 yıldan fazla sürmekte, öğretmenler maddî sıkıntı
lara sokulmakta, eğitim seviyesi ve verimi düşmekte, parçalanmış aileler yaratılmaktadır. 

Bu nedenlerle, aşağıda sunulan soruların Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Ha
san Celâl Güzel tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutlarım arz ederim. 

Saygılarımla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
1. Rotasyon uygulamasına devam edilecek midir? 
2. Rotasyona tabi öğretmenlerin mağduriyetlerini önleyici tedbirler alınması düşünül

mekte midir? 
3. Sürenin indirilmesi düşünülmekte midir? 
4. Ailelerin parçalanmaması yönünden ne gibi tedbirler getirilecektir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak Üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol; buyu
run efendim. 

MtLLÎ EÖtTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Mûftüoğlu'nun birinci sorusu, rotasyon uygulamasına devam edilip edilemeyeceği 
hususunda. 

öğretmenlerimizin yer değiştirme suretiyle atanmaları, bilindiği gibi, halen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna daya
lı olarak, 19.4.1983 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik vardır ki, bu, devlet memurlarının yer 
değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliktir. Buna dayalı olarak da, Millî Eğitim 
Bakanlığı bir yönetmelik çıkarmıştır. Bunların paralelinde yönergeler ve genelgelerle uygula
ma sürdürülmektedir. 

Olan bu; olması gereken, bu değil. Olması gereken, Millî Eğitim Bakanlığının, personel 
atama genel müdürlüğü havasından çıkarılmasıdır; politika üretmesidir, sistem üzerinde çalış
masıdır ve gelişmeleri yakından izlemesidir. Bu bakımdan, belki basında ve çeşitli yayın 
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organlarındaki mesajlarımda görülmüş olacaktır, istihdam sorununu, çok adil, dengeli ve Türkiye 
gerçeklerine uyumlu bir seviyeye getirmek için üzerinde titizlikle ve biraz da gizlilikle çalışmak
tayız. Bu çalışmayı, önümüzdeki yıl atamadan önce yetiştirecek bir şekilde hazırlarsak, millet-
vekillerimizin işlerinin büyük ölçüde azalacağa ve onların da, yasama ve denetleme ile ilgili 
sorunlara ağırlık vereceği inancındayım. Çalışma henüz bitirilemediği için, tam olarak ifade 
edemiyorum. Bu konudaki cevabımı arz ederim. 

İkinci konu, yer değiştirme suretiyle atama konusu : Rotasyon kapsamındaki öğretmenle
rimizden, bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduranların atamaları, her yıl çıkarılan "Atama 
Direktifine" belirtilen esaslara göre yürütülüyor. Bu konudaki uygulama böyle. Bunu da de
ğiştireceğiz tabiî. Büyük adalitsizlik var; 45 bin - 46 bin öğretmen açığı var, 26 bin öğretmen 
fazlalığı var. Arkasından politikacılar var, istekliler var, raporlular var, sigorta var, Bağ-Kur 
var, var, var, var... (Gülüşmeler) Gülüyorsunuz ve bizim halimizi de biliyorsunuz. Asıl amaç
larla ilgili konularda geceleri çalışıyoruz, gündüzleri bu işleri yapıyoruz; esnek politikalar açı
sından ve sizleri üzmemek açısından. Bu adaletsizlikleri giderici ilk genelgeleri çıkardık, ted
birleri uygulamaya başladık. Cesaretle uygulayan valilerimiz var. 1 öğretmene 150 öğrencinin 
düştüğü yer var, 8-10 öğrencinin düştüğü yer var. Sahil kenarları, şehir merkezleri dolu; köyler, 
kasabalar öğretmensizlik sıkıntısı içinde. 5 bini vekil olmak üzere 12 bin öğretmen ataması ya
pıldı; yetmiyor. Bu adaletsizlik giderilmelidir. Bunu birinin yapması lazım, inşallah, Allah ba
na nasip eder. 

öğretmen istihdamında en çok güçlük, doğu ve güneydoğuda çekilmektedir. Bu yıl aldı
ğımız sevindirici tedbirleri biliyorsunuz. Soru önergesi geçen yıla ait olduğu için tabiî, bilinmi
yor. Bu yıl çok farklı uygulama yaptık; tam sosyal adalete ye Türkiye'nin gerçeklerine uygun 
olarak yaptık. Ne yaptık? tki çocuklu, eşi çalışmayan, göreve yeni başlayan bir ilkokul öğret
meninin maaşında geçen yıla oranla yüzde 177'lik artış sağladık. 182 bin lira alan bu nitelik-
lerdeki bir ilkokul öğretmeni, bugün 503 633 lira alıyor. Eğer, bu öğretmen kalkınmada önce
likli 11 ilde görev alırsa, maaşı 780 bine çıkıyor. Aynı öğretmen, eğer olağanüstü hal bölgesi 
kapsamına giren 10 ilde görev yaparsa (yeni öğretmen) 970 bin lira alıyor. Arz ediyorum; bu 
çok özendirici, oradaki öğretmenleri orada tutmayı amaçlayan bir çalışmadır. 

Eğer, 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki bir ilkokul öğretmeni dikkate alırsak, geçen 
yıla oranla, 330 bin lira civarında olan maaşı bugün 730 bin liraya çıkmıştın ifade ettiğim gibi, 
kalkınmada öncelikli yörelerdeki 11 ilden birisinde çalışırsa 1 milyon 76 bin lira alıyor. Görü
yorsunuz, artık, kâğıda bakmıyorum, çünkü ezberledim; kâğıtta da yok zaten. Eğer aynı öğ
retmen, olağanüstü hal bölgesine dahil 10 ilden birisinde çalışırsa, 1 milyon 330 bin lira alıyor. 
Bakanlıktaki genel müdür kadar alıyor. Ara dereceleri de verebilirim. Bu, Temmuz-1989'dan 
sonra yapılan çalışmadır. Sizlere takdim ettiğim öğretmenler günü ile ilgili şu konuşma metni
ne ait broşürün en arkasında çeşitli rakamlar vardır; sosyal yönden öğretmenlere sağlanan haklar, 
malî yönden sağlanan haklar, akademik ve meslekî yönden yapılan çalışmalar. 

Sayın Müftüoğlu'na teşekkür ediyorum. Bunlar burada 48 madde halindedir; yapılanlar
dır, bitirenlerdir; "olacak, yapılacak" olanlar değildir. Sonuçlananlar vardır, arz ederim onları. 

Bugün bir de müjde vereyim. Bu maaşlara, ek ders ücretleri dahil değildir. Sabahleyin Maliye 
Bakanlığı bütçesini izledim. Teklifimizde halen 900 lira olan ek ders ücreti 2 bin lira idi. Eline 
675 lira geçiyordu. Garsona verseniz almaz, yüzünüze bakar. Bu 900 lirayı, teklifimizde 2 bin 
liraya çıkartmıştık. Buna Bütçe Komisyonunda, sabahki demarşlanmla 500 lira daha ek aldım 
ve 2 500 lira oldu. Tabiî, gece ek ders verilirse 3 bin lira oluyor. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — 5 bin liraya çıkması lazım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Bir çarpıyorsunuz, 500 milyar 

yapıyor, öğretmenim çok olmasa... Şimdi, bu aldığım 159 milyar. Bunu 500 lira artırmakla 
159 milyar lira yapıyor, öbür türlü olursa 5 bin lira yapacağız. 

Üçüncü husus, devlet memurlarının yer değiştirmek suretiyle atamalarına ilişkin yönet
meliğin 6 ncı maddesinde, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, 5 inci hizmet bölgesinde 3 
yıl, 4 üncü hizmet bölgesinde 4 yıl, 3 üncü' hizmet bölgesinde 5 .yıl; 2 nci hizmet bölgesinde 
6 yıl, 1 inci hizmet bölgesinde 7 yıl, olarak tespit edilmiş ve uygulanıyor; ama, niyet ve amacı
mı, yürüttüğümüz çalışmayı arz etmiştim. Bu, bugünkü yapılan uygulamadır. Bunları değiş
tirmek istiyoruz. 

Ayrıca, Devlet Personel Dairesi Başkanlığının Kurulması Hakkındaki 13.12.1960 tarihli 
160 sayılı Kanunun 217 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle değiştirilen hükümlerine gö
re, diğer memurların, çalışanlann, öğretmen olan eşleriyle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
kur kapsamında çalışanlann, eşinin müraacat tarihi itibariyle kesintisiz en az iki yıl süreyle 
prim ödediklerini belgelendirenlerin, öğretmen olan eşleri, Anayasamızda ifadesini bulan aile
nin korunması ve devam ettirilmesi prensibinden hareketle, rotasyon uygulamasının dışına çı-
kanlmıştır. Ama, en çok adaletsizlik, eşi Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna prim öde
yenlerde olmaktadır; bunu bilmektesiniz. 

özellikle, kanunların verdiği çerçeve içindeki yetkilerimi de, ailelerin bütünlüğünün zede
lenmemesi, aile birliğinin sarsılmaması, birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi konusunda düzen
lemeye ve yetkimi o yolda kullanmaya, özen göstermeye çalışıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Müftüoğlu; buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOöLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize say-

gılanmı sunuyorum. 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Avni Akyol'un, sualime verdikleri cevaplardan dolayı ken

dilerine teşekkür ediyor, sizlere de saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN•-, Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 

17 — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun cevabı (6/73) 

BAŞKAN — 17 nci şuada, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu 
görevlilerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan Turgut özal tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masını arz ve talep ederim. 
Saygılanmla. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 
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1. Şu anda devlet kurumu veya KİT'lerin başında veya yönetiminde çift pasaportlu kaç 
kişi vardır? 

2. Bunlar göreve atanırken, haklarında güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? 
3. Bunlann atandıkları yerlerle ilgili deneyimleri nedir? 

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

tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in Başkanlığınız aracılığı ile Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği ve tarafımdan cevaplandırılması Sayın Başbakanımızca tensip edilen, so
rularını cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. 

Arkadaşımın birinci sorusu : "Şu anda devlet kurumu veya KİT'lerin başında veya yöne
timinde çift pasaportlu kaç kişi vardır?" 

KİT'lerin başında veya yönetimde bulunanların, pasaport durumlarına göre; yani, tek pa
saportlu mu, yoksa çift pasaportlu mu olduklarına dair bir döküm yaptırmamışız; böyle bir 
döküm yok. 

İkinci sorusu: "Bunlar göreve atanırken haklarında güvenlik soruşturması yapılmış mıdır?" 
Evet, bu kişiler göreve atanırken, Güvenlik Soruşturması Yönergesine göre, bunlar hak

kında da gerekli güvenlik soruşturması yapılmıştır. %$&.' 
Üçüncü sorusu : "Bunların atandıktan yerlerle ilgili deneyimleri nedir?" 
Atandıkları görevlerle ilgili deneyimleri olduğu gerekçesiyle bunlar atanmıştır. Bildikleri 

için atanmıştır. 
Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Neidim; buyurun. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, Çok değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın tçişleri Bakanımızın, sorularıma vermiş olduktan cevaplardan tatmin olmadığımı 
huzurlarınızda arz ediyorum. 

Memleketimize "Harika çocuk" diye getirilen, "Harika zekâ" diye getirilen, biz o za
manlar bu soruyu hazırlarken, Türkiye'nin dertlerini bilmeyen, Türkiye'de yaşamayan, Türki
ye'nin meselelerine uzak olan insanların başarılı olamayacağını düşünmüş ve iki sene önce bu 
konuda soru önergesi vermiştik. Bugün üzülerek şahit oldum ki, adamlar öyle bir gelmişler 
ki, helikopterle gelmişler, genel müdürlük makamlarına oturmuşlar; Fantom uçağı ile kaçmış
lar; ama, arkalarında tabiî ki büyük bir enkaz bırakmışlar. Bunları kimler getirmiş, nasıl getir
miştir? Kamuoyunu meşgul etmek için getirilmişler. Bu kişilerin bütün ömürleri dışarıda geç
miş; Amerika'da yaşamışlar, benim Türk örf ve âdetlerimden, inançlarımdan haberleri yok. 
Türkiye'de enflasyon nasıl düşecek, ondan haberleri yok. Bunu bir meyva fiyatlarına, bir kış 
şartlanna bağlamışlar; ondan sonra da arkalarında memleketimize, fakir halkımıza çok bü
yük bir yük bırakarak çekip gitmişler. 

Ben, bunların kaç kişi olduklarını, deneyimleri olup olmadığını Sayın Bakanımdan sor
dum. Üzülerek ifade edeyim ki, aldığım cevap beni tatmin etmedi. Dünyada mevcut bütün 
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ülkelerde, bir banka genel müdürü, çeşitli kademelerden geçer. Belirli bilgi deneyimini, belirli 
kültürü, belirli tecrübeyi kazandıktan sonra, belirli yerlere gelir. Biz, bu arkadaşların görevle
rini başaramayacaklarını o gün düşünmüştük. Keşke bu arkadaşlarımız başarılı olsalardı da, 
arkalarında bugün bankalardaki aksaklıkları bırakmasalardı; ama, tabiî -üzülerek söylüyorum-
belirli aile ilişkileri, belirli dost ilişkileriyle bir makama gelmişlerdir. İktidar Partisi Türk örf 
ve âdetini bilen bürokratlara güvenmemiştir. Halbuki, Türkiye'nin gerçeklerini bilen Türk ev
latları vardır. 

Bu kürsüden, soruma cevap almamış olarak iniyorum. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nuny kamu kesiminde çalışan işçilere verilmesi ka-
rarlaşttrtlan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun sorusu, içtü
züğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yûmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu gö
revlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'in sorusu
nun, dünkü birleşiminde bir defaya mahsus olmak üzere ertelendiği ifade edilmişti. Ancak, 
soru sahibinin 29.11.1989 tarihinden itibaren iki gün raporlu olduğu bilahara Başkanlığımıza 
intikal ettiğinden, sorusu sadece ertelenmiş bulunmaktadır. 

Soru sahibi bugün de raporlu bulunduğu için, sorusu bugün de ertelenmiştir. 

20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 ydvnda inşası tamamlanan Çaycuma 
Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun sorusu, içtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

21. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesince ger
çekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

22. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988yılı Mart ayında yapılan do
çentlik yabancı dil stnavma ilişkin Müli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

BAŞKAN — 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü sıralardaki, Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'na ait sorular, soru sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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25. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu 'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması nedeniyle işe altnma-
düdart veya işten atüdJdarı iddia edilen vatandaşların durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/105) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Doğu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Doğu'nun daha önce de bulunmaması nedeniyle, soru düşmüştür. 

26. — Muğla Mille/vekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş kayttlartntn iptali üe 
igüi çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, içişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Doğu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Doğu'nun daha önce de bulunmaması nedeniyle, soru düşmüştür. 

27. —Ankara Milletvekili Rıza Ytlmaz'm, AydmltkevUr Körler ilkokulunun yönetici kadrolarına 
yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

28. — Ankara Milletvekili Ömer Çifiçi'nin, Türk-Iş Yapı Kooperatifmce Ankara 100 üncü Yıl 
Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kurumunca müteahhitfirmaya yapılan ödeme
ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

29. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 Mart 1988 tarihlerin
de gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü muamelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (6/120) 

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

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

Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 94 üncü maddeleri gereğince, aşağıdaki belirtilen soruların, 
Sayın İçişleri Bakanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gerekenin yapıl
masını saygılarımla arz ederim. 

FuatAtalay 
Diyarbakır 

1. Diyarbakır İlinde bir süre önce meydana gden yasadışı bir pankart asma olayı ile ilgi
li olarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince isimleri belirtilen kız öğrenciler; Sakine 
Fidan, Canan Tanrıkulu, Güldane Çelik, Güler Sanhançer, Feride Akın 19 ve 20 Mart 1988 
tarihlerinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınmadan önce, ileride doğacak muhtemel suçla
maları bertaraf gerekçesi ile, polisin adıgeçen öğrencileri, doğumevine götürerek, doktor mua
yenesi ile bakirelik kontrolü yaptırdığı doğru mudur? Şayet doğru ise, bu uygulama emniyet 
kuvvetlerinin geleneksel uygulaması mıdır? Bakanlık olarak, insanları aşağılayıcı, onur kına 
ve mahrem hayatlarına tecavüz anlamına gelecek böyle bir uygulamayı doğru buluyor musu
nuz? Şayet bulmuyorsanız, bu konuda ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yaptıracaksınız? 

2. Aynı olay ile ilgili olarak, 19.3.1988 günü gözaltına alınan Hukuk Fakültesi öğrencile
rinden, Şeydi Ahmet Eribol evinde gözaltına alındığı sırada, aşırı derecede alkollü olmasından 
dolayı, polis memurlarına uygun olmayan davranışlarda bulunmuş,, bunun üzerine Komiser 
İbrahim Ersöz ve beraberindeki görevliler tarafından, adı geçen öğrenci aşırı şekilde dövül
müştür. Aynı öğrenci ile birlikte gözaltına alınan Hukuk Fakültesi mezunu stajyer avukat "Va
lin Damadoğlu, soruşturma sırasında aşın şekilde dövülmüş, avucuna elektrik verilmiştir. Böb
reklerinden de rahatsız olan Yalın Damadoğlu'nun idranndan kan gelmesi üzerine, Diyarbakır 
Devlet Hastanesi acil servisine polisçe 26.3.1988 tarihinde götürüldüğü doğru mudur? 

Yine, 19.3.1988 günü gözaltına alınan Baki Demirhan'ın, soruşturma sırasında sürekli dö
vüldüğü ve zaman zaman avuçlanna elektrik verilerek, idranndan kan gelmesine neden olun
duğu şeklinde iddiaları bulunmaktadır. Gözaltına alınan diğer öğrencilerden de, dövüldükleri
ne ilişkin şikayetleri dinlemiş bulunmaktayım. 

Bu durum karşısında, bir taraftan işkence, gayriinsanî ve kötü davranıştan yasaklayan söz
leşmeleri TBMM'den geçirirken, devletin polisinin bu uygulamaları sürdürmesi, TC vatandaş
ları arasında, insan haklarının çiğnendiği yolunda ciddî endişe ve suçlamaların ortaya çıkma
sına neden olmakta, Yüce TBMM'sinin onayladığı bir sözleşmenin uygulanmaması, aynı şe
kilde Yüce Kurula güvensizlik duygularını geliştirmektedir. Ayrıca, Devletin polisini, hiçbir gö
revli, yapacağı bu tip uygulamalarla zor durumda bırakamaz. Bu durum karşısında, söz konu
su iddiaların gerçek olup olmadığını açıklayabilir misiniz? Şayet doğru ise, sorumlular hak
kında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. 19.3.1988 gecesi Diyarbakır'da düzenlenen folklor gecesinin yapıldığı salona girerken, 
içeride aşırı kalabalıktan dolayı, salona kimsenin alınmaması talimatını alan polis memurları 
ile tartışan ve içeri girmeye çalışan, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Çağlar özel'in kafa
sına vurulmuş mudur? Kafasına yediği darbe sonucu, adı geçen şahısın "on günde iyileşir" 
raporu aldığı doğru mudur? Doğru ise, sorumlular hakkında bir işlem yaptırdınız mı? 
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BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere, içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; 
buyurun efendim. 

ÎÇlŞLERİ BAKANI ABDÜLKADf R AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başkanlığınız aracılığıyla Bakanlığı
ma yöneltmiş olduğu soruları cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 

Arkadaşımızın 1 inci sorusunun cevabı: 18 Mart 1988 günü saat 23.00 sıralarında Diyar
bakır tli istasyon Caddesi inönü ilkokulu önündeki yaya üst geçidi parmaklıklarına, bomba 
süsü verilmiş, üzerinde yasa dışı ifadeler yer alan pankartın asılması olayıyla ilgili olarak yaka
lanan Sakine Fidan, Canan Tanrıkulu, Güldane Çelik, Güler Sarıhançer ile Feride Akın'ın, 
-çeşitli ithamları önleyebilmek için- mahallî zabıtaca, yetkili adlî tabibe nisaiye muayenelerinin 
yaptırıldığı anlaşılmış; bakanlık emri dışında böyle bir uygulama yapılması sebebiyle, bakan
lıkça, ilgililer hakkında derhal tahkikat açılmıştır. Bundan böyle, bayan zanlılar ite ilgili çeşitli 
ithamları önleyebilmek için, nisaiye muayenelerinin, ilgilinin kendisinin talep etmesi veya mu
ayenesine muvafakat etmesi halinde yetkili adlî tabibe yaptırılması; talebi olmaması veya mu
vafakat vermemesi halinde, bu hususun tutanakla tespit edilmesi ve böyle bir muayeneye tabi 
tutulmamaları konusunda daha hassas davranılması hususu ilgililere, bir genelgeyle, Bakanlı
ğımca duyurulmuştur. 

2 nci sorunun cevabı: Aynı olayla ilgili olarak yakalanan Şeydi Ahmet Eribol, "Valin Da-
matoğlu, Baki Demirhan ile diğer zanlıların, nezarete atılmadan önce ve adliyeye şevkleri sıra-
sanda, asılsız ve mesnetsiz işkence iddialarını önlemek bakımından, doktor raporları aldırıl
mış olup, gözaltında kaldıkları süre zarfında hiçbir kötü muamele ve işkenceye maruz kalma
dıkları belirlenmiştir. 

3 üncü sorunun cevabı : 19.3.1988 günü Diyarbakır tli kapalı spor salonundaki folklor 
gösterilerinde, "aşırı kalabalık sebebiyle içeriye kimsenin alınmaması" talimatını alan görevli
lerle tartışan ve içeriye zorla girmeye çalışan Çağlar özel'in, görevli polislere güçlük çıkarması 
üzerine, adı geçen hakkında gerekli adlî işlem yapılmıştır. Bilahare, hukuk fakültesinde araş
tırma görevlisi olduğu anlaşılan Çağlar özel, adlî tabiplikten rapor alarak Cumhuriyet Savcılı
ğına şikâyette bulunmuş, aynı anda, idarece, olaya karışan görevliler hakkında da tahkikat yap
tırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Atalay; buyurun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ver
miş olduğu cevaplar için teşekkür ediyorum. 

Bu soru önergesinin 1 inci maddesinde belirtilen husus, insanlık için çok aşağılatıcı, onur 
kırıcı bir davranışa kamuoyunun ve Hükümetin dikkatini çekmek için ortaya konulmuştur. 

Şimdi, Sayın Bakanın açıklamalarına göre, bu uygulamadan vazgeçildiği anlaşılmakta
dır; ancak, ne yazık ki, bu uygulamanın sorumlusu o zamanki Diyarbakır Valisi Sayın Hamdi 
Ardalı, şu anda Türkiye'nin en büyük kenti istanbul'un Emniyet Müdürüdür ve bu uygulama 
konusunda kendisiyle ö aşamada görüşüldüğünde, böyle bir uygulamanın gayet doğru oldu
ğunu övüne övüne anlatmış bir validir. Madem, Hükümet bu konuda görüş değiştirmiştir, Sa
yın Hamdi Ardalı ile ilgili değerlendirmeyi de kendilerine bırakıyoruz; inşallah bunun da gere
ğini yaparlar. 
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Soru önergemin ikinci maddesinde bahsettiğim iddia, bir bombalı pankart asılması olayı 
ile ilgili olarak gözaltına alınan Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencilerine, gözaltında bulun
dukları süre içerisinde işkence yapıldığı iddialarıdır, öğrenci velilerinin, konunun araştırılması 
talebi üzerine, 1988 yılı nisan ayında olay yerine gidilmiş ve öğrencilerle görüşülmüştür. O sıra
da, daha yeni gözaltından salıverilen bu öğrencilerin birçok yerinde, darp izlerine rastlanmış
tır; ancak, gözaltı süresi içerisinde, işkence gördüklerini kanıtlama konusundaki bütün başvu
rulan, o zamanki Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkililerince uygun görülmemiştir. Dolayı
sıyla, şimdi de Sayın Bakanın cevabında böyle bir işkencenin yapılmadığı, gayet haklı olarak 
ortaya konulmaktadır; çünkü, ortada bir belge yoktur. Böylece, bu iddialar cevapsız kalmıştır; 
ama, bu tür hareketler, kamu vicdanını ciddî şekilde yaralamaktadır. 

İlgili soruşturmalarda, Bakanlık, son tahlili, yine olaydan sorumlu yerlere sorduktan için, 
bu makamlar da kendi suçlarını ortadan kaldırmak veya kaybetmek konusunda -ortada bir 
belge de olmadığı için- hiçbir sakınca görmemektedirler. Dolayısıyla, ikinci sorunun cevabı ve
rilirken, Sayın Bakanımız yanıltılmıştır. 

Soru önergemin üçüncü maddesi, bir araştırma görevlisinin dövülmesi olayını teşkil et
mektedir. Tabiî, olaydan çok uzun bir süre geçmiştir; Parlamentonun, Hükümeti denetim me
kanizması uzun süre tıkandığı için, güncelliğini yitiren bu soru önergelerinin birbuçuk iki yıl 
sonra görüşülmesi, demokrasi açısından ciddî bir eksikliktir. Sayın Bakan burada verdiği ce
vapta, görevliler hakkında tahkikat açıldığını söylemektedir. Aradan uzun bir süre geçtiğine 
göre, acaba tahkikatın sonucu nedir; merak ediyorum. Sayın Bakan, daha sonra cevabı lütfe
derlerse, memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

30. — Adana Milletvekili Abdullah Sedai Doğan'tn, Adana Eğitim Araçlar t Merkezi Başkantntn 
keyfi uygulamalar yaptığı iddiasına ilifkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3L — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile mücadelede geç kalın
dığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 

BAŞKAN — 31 nci sırada, Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

32. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup bir grup öğrenci
nin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna intikal eden olaya ve Karakol amirinin 
tutumuna ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/93) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yok. 
Sayın Bakan? Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan malların alı
mı içûı Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/98) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Millî Savunma Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkamntn Çin gezisine ve bu Vakıf tarafmdan çıkardan gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/136) ' 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimsesiz Çocukları Koru
ma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarmdan doğan ve anlaşma üe Belediyeye verilen arsa üzerinde 
özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı iddiasına üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 
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BAŞKAN — 37 nci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, içişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

38. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemi} ilçesinde yetiştirilen yaz patatesinin pazar-
lanmastna ilişkin Tartm Orman ve Koyişleri Bakanmdan sözlü sorusu ve Taran Orman ve Koyişleri 
Bakanı Lutjullah Kayalar'm cevabı (6/137) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Tarım Orman ve Koyiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

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

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

dırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 13.5.1988 

Neccar Türkcan 
tzmir 

1. Bölgemizde yaz patatesi olarak tabir edilen, Mayıs ayında gelişip satışa arz edilen pa
tateslerin dayanıklılık gücünün çok kısa olduğunu biliyor musunuz? 

2. Yalnız ödemiş bölgesinde, İSO bin ton civarında, yetişen yaz patatesi için ihraç ola
nakları arıyor musunuz? 

3. Gübre, ilaç, tohum ve tüm tarım girdilerinin yüzde 300 arttığı günümüzde, 6 bin üre
ticiyi ve Ödemiş'in ekonomik durumunu yakından ilgilendiren patates fiyatının normalin altı
na düşmemesi için ne gibi tedbir düşünüyorsunuz? 

4. Anayasamızın 45 inci maddesi "Devlet üreticiyi korumakla yükümlüdür" demekte
dir. İleride, üreticinin mağdur olmaması için, patatesin kilogram maliyetinin 100 liraya yaklaş
tığı günümüzde, üreticiyi ve bölge ekonomimizi yakından ilgilendiren bu konuda; tzmir bele
diye tanzim satış mağazalarını, Toprak Mahsulleri Ofisini, askerî birliklerle, kamu kurum ve 
kuruluşlarım, patates almaları için çalışma yaptırıyor musunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Tarım Orman ve Koyişleri Bakanı Sayın Lut-
fullah Kayalar; buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KOYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın sorusunu ce
vaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Patatesin değerlendirilmesi ve fiyat konusu zaman zaman gündeme gelmektedir. Hükü
metimizce, tohumluğa verilen önem, kamuoyunun malumudur. Kaliteli tohum uygulaması pa
tates tarımı için de söz konusudur. Bu tatbikat sonunda patates üretimi daha da artmış bulun
maktadır. Ayrıca, eskiden yoğun olarak patates üretimi yapılan yörelere yenileri de eklenebil
miş ve neticede, gerçekten, bazı yıllarda, fiyatlar istenilen ölçüde teşekkül etmemiş ve üretim 
fazlası sorunuyla karşılaşılmış bulunulmaktadır. Bu sorunun çözümü yönünde hükümetlerimiz 
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azamî gayreti sarf etmiş, dikkati göstermiş bulunmaktadırlar. Gerek yazlık tabir edilen ve ge
rekse diğer patates -önergede de ifade edildiği gibi- dayanıklılık yönünden daha da problemli
dirler. 

Bu sebeple, üç sene önce, biz de, Toprak Mahsulleri Ofisini devreye sokmak suretiyle, pa
tates mubayaasında bulunduk ve bu patatesleri de ucuz fiyatla, memura, işçiye intikal ettirdik. 

Ayrıca, patates ihracatını artırmak ve teşvik etmenin yollarını aradık ve ihracı söz konusu 
olan patateste, ton başına 30 dolar ihracatı teşvik primi uygulamasına geçmiş bulunduk. Bu 
da, kilogram başına 60-65 lira demektir; bugünkü kur üzerinden de 70 Türk Lirası civarında
dır. Bu sayede, 1984 ilâ 1988 yılları arasındaki, yani son beş yılda, toplam olarak 18S bin ton 
dolaylarında patates ihraç edilmiş bulunulmaktadır. 

Demek oluyor ki, patatesin fiyatı da dahil, pazarlanması konusunda Hükümetimiz azamî 
dikkat ve gayreti göstermektedir ve gününe göre de tedbirlerini almış bulunmaktadır. 

Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Türkcan; buyurun efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Bakan

dan, bu soruyu çok önce sormuştum ve o zaman patates 100 lira civarlarında satılıyordu. Bu 
sene 2S0 liraya kadar çıkmıştır. Yani, aradan o kadar zaman geçti ki, artık o sorunun, şu nok
tada bir değeri bile kalmadı; ancak, şunu söylemek istiyorum : 

Bundan sonra, Hükümet, Anayasamızın emrettiği gibi, üreticiyi korumak ve desteklemek 
zorundadır. Üstüne üstlük patates ürünü, ülkemizin her tarafında yetişen ve mutlaka Hükü
metin sahip çıkması gereken bir üründür. Yalnız fiyat bakımından, yalnız ihracat bakımından 
bunu desteklese bile, geriye kalan temel girdiler de, eğer devlet destekleme yapmazsa, üretici
nin hali her zaman perişandır. 

Değerli arkadaşlarım, temel olarak diğer ürünlerimizde kullanıldığı gibi, patateste de ilaç 
kullanılmaktadır. İlaç fiyatları her yıl sürekli artmaktadır, tlaç fiyatları, bırakınız yılda yüzde 
80'i yüzde 100'ü, yüzde 200'ü, denetimsizlik yüzünden, yüzde 300, yüzde 500 artıyor. Bazıla
rı, zamanında ithal edilmediği için, bu oran daha da yükselebiliyor. 

Bu konunun yanında, gübre konusu da çok önemlidir. Yalnız patates konusunda mı? Ha
yır, bütün diğer ziraî ürünlere de gübre mutlak şarttır. 

Şimdi, gübre fiyatı yüksek, mahsulün fiyatı düşük olursa, üreticimiz, parasını ayırıp da 
gübreye veremediğinden, Türkiye'deki istihsal düşük olacaktır. Yine, bunun zararını hem Hü
kümet çekiyor, hem de halkımız çekiyor; halkımız, "gübre atamıyoruz, mahsul de alamıyoruz" 
diyor. \ann bir dış ülke, "bana pirinç, mercimek, fasulye, patates gönderiniz" dese, gübre fi
yatlarına para yetiştiremediğimiz için "Yok arkadaş, ancak kendimize yetecek kadar var" de
mekten başka çaremiz olmayacaktır. 

Onun için, patates ihraç imkânları aranırken, mutlaka, ilaç ve gübre fiyatları düşük tutul
malıdır. 

Sayın Bakan, "iyi tohumluk getiriyoruz" dediler; doğrudur. Tohumluk getiriyor; ama o 
gün, sorumuzu verdiğimiz zaman, bir kilo patates pazarda 100 liraya gitmiyordu; tohumun 
kilosu da 950 liraydı arkadaşlar. Herhalde, şimdi tohumun fiyatı 1 000 liranın çok üzerin-
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dedir. Bunu, adam alacak, tarlaya ekecek, ürününü alacak ve günümüzdeki fiyatlarla 250 lira
dan satacak ve karnını doyuracaktır... Bu, mümkün değildir. 

Onun için, devlet, öncelikle kendisi, bu iyi tohumu üretmek zorundadır. Tohumu niye üre
temiyoruz?.. Bir araştırmacı, bir profesör, bir teknisyen tohum üretmeye çalışırken -tabiî yal
nız patates tohumu değil, diğer tohumları da geliştirmeye çalışırken- eğer bir vatandaş ona kız-
dıysa, şikâyet ediyor ve ANAP da, sağ olsun, "bizim seçmen danlmasın, zaten seçmenimiz 
de kalmıyor" diye hemen, adamı tutup, başka yere yolluyorlar; üretici, o tohumu yetiştirmek
ten mahrum kalıyor. 

Bunun için, bu gibi işlerle uğraşan insanlarımızı da o yerlerinde tutmak ve mutlaka tohu
mu kendimiz geliştirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, eğer üreticisine sahip çıkmazsa, üretici yoksulluğa mahkûm 
olur. Yani -fakirin karnında da öyle ya- çiftçinin karnında kırk tane gelecek yıl varmış... Köy
lü, "bu sene olmadı, gelecek sene olur" diyor, hep ümidini gelecek senelere bağlıyor; ama, 
devlet, üreticisini unutursa, o kırk yılın sonu hiç gelmiyor, hep köylümüz perişan oluyor. 

Bunun için, ben Hükümetten şunu istiyorum : Her mahsul olabilir, yalnız patates değil; 
eğer yarın fasulye üreticisi şikâyet ederse, burada sorumda da belirttiğim gibi, haftada bir gün, 
iki gün, kamu kurumlarında fasulye yemeği çıkarılır. Biz istiyoruz ki, haftada bir gün de, bu
nun arasında, patates yemeği verilsin. Orduda verilsin, hastanede verilsin, okullarda verilsin 
ve üreticimizin alın teri azıak para etsin. Bir başka mahsul üreticisi de sıkıntıya düşerse, onun 
için de aynı şey yapılsın. Onun için, Anayasada "Devlet, üreticiye sahip olmak, onu korumak 
zorundadır" denilmiş. 

O halde, lütfen, üreticilerimize sahip çıkalım. Eğer üreticilerimizi korumazsak, kırsal alan
daki göçleri önleyemeyiz. Köyde barınamayan insanlarımız, "şehirde simitçilik daha güzel, şe
hirde kapıcılık daha güzel" diye, alır yatağı yorganı, şehri doldurur; ondan sonra, şehirlerde, 
böyle, plansız programsız çarpık kentleşme hızla büyür. 

Onun için, değerli arkadaşlarım ve Sayın Bakan, bu üretim alanında çalışan köy kesimi
mizin, toprak insanlarının haklarını lütfen koruyalım ve mümkün olduğu kadar, Ortadoğu Ül
kelerine de -Arabistan gibi, ne patates yetişir, ne bir şey, Allah'ın çölünde yaşıyorlar- bunları 
satmanın imkânlarını arayalım ve köylümüzün yüzünü güldürelim. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Zonguldak Taşkömürü istetmesine Yozgat ilinden 
getirilen issizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çdik Fabrikalarına isçi almandan vazgeçildiği iddia
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakam Cemi Çiçek'in cevabı (6/100) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından, sözlü olarak cevaplamalarını talep ettiğim 

sorular aşağıdadır. 
Gereğini emirlerinize saygıyla arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

1. Zonguldak'ta münteşir "İnanış" Gazetesinin 13 Mayıs 1988 tarihli yayınında belirtil
diği ve iddia edildiği gibi, Bakanlığınıza bağlı TTK ve Erdemir Kurumuna, (Zonguldak Taş 
Kömürü İşletmesine) seçim bölgeniz olan Yozgat ilinden özel olarak getirttiğiniz işsizler yer
leştirilmiş midir? 

2. Zonguldak çok önemli bir endüstri şehri olmasına rağmen, işsizlerinin; vilayet dağı
lımları içinde, en çok işsizi olan bir vilayet olduğu bilindiği halde, Zonguldaklı işsizlere öncelik 
tanımadan, Yozgatlı işsizlere öncelik tanımanızdaki gerekçenizin açıklanması, 

3. önceden ilan edildiği halde, bilahare iptal edilen ve Karabük D. Ç. Fabrikalarına alı
mı planlanan 73 kişilik işçi alımında, iptal sebepleriniz arasında, tarafınızdan Karabük'e işe 
girmek için gönderildiği söylenen 40 kişilik Yozgatlı işsiz kafilesinin sebep olduğu doğru mudur? 

Açıklanmasını saygıyla arz ederim, 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyuru
nuz efendim. 

DPVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Altıner "inanış" adlı mahallî bir gazetenin gerçek olmayan bir iddiasına dayanarak bu 
önergeyi vermiş bulunuyor. Aslında, bu iddia hiçbir ciddî temele dayanmamaktadır. 

Esas itibariyle, bu iddiadan sonra, "Acaba, 43 bine yakın insanın çalıştığı Zonguldak'ta 
kaç tane Yozgatlı çalışıyor?" diye ben de merak ettim. Bana verilen bilgiye göre, bu 43 bin 
kişi içerisinde 13 tane Yozgatlı çalışıyormuş; onlar da, nasıl girdilerse, muhtelif tarihlerde işe 
girmişler, ama, her halükarda... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — iki tane Bakan var. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Hayır, benim dönemimde değil, uzun 
zamandan beri çalışıyorlarmış. 

Tabiî, Türkiye Taşkömürü Kurumunda, 71 vilayetimizden gelen insanlar çalışıyor ve bun
dan dolayıdır ki, siyasette, bir yerli-yabancı çekişmesi, Zonguldak'ta devamlı gündeme gelir. 
Herhalde, bu soru önergesi de, bu çekişmeyi esas alan, biraz da politik mülahazayla verilmiş 
bir önerge. 

Şimdi, ikinci soruda, "Zonguldak tünde işsizlerin mevcut olduğu dolayısıyla, o yörede 
yaşayan insanlara öncelik verilmesinin gerekip, gerekmediği" yolunda bir iddia var. Bu sene 
yapılan bin kişiye yakın işçi alımında, işçilerin aşağı yukarı tamamının, özellikle Zonguldak 
İli ve merkez ilçeye bağlı köylerden alındığı görülür. Dolayısıyla, Zonguldak'ta yaşayan ve Zon
guldak İlinin yerlisi olarak ifade edebileceğim kişilere, bugüne kadar hiçbir iktidar döneminde 
bu kadar öncelik verilmemiştir. Bu hususu da burada ifade etmek istiyorum. 

Üçüncü olarak, demir-çelik fabrikalarına, 73 kişilik işçi alımıyla ilgili bir soru var. Bura
da da, sadece 73 kişi değil, daha sonraki dönemlerde de, yasalara uygun olarak, işçi alımları 
yapılmıştır. 
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Şimdi, buraya giren insanların nereden geldiği önemli değildir. Çünkü, ister Ereğli, ister 
Karabük Demir-Çelik Fabrikaları olsun, Türkiye'de, aşağı yukarı, tek olan kuruluşlardır ve bunlar 
yalnız Zonguldaklının değil, bütün Türk vatandaşlarının müşterek malıdır. Bunda, en az Sa
yın Şinasi Altıner ve onun temsil ettiği vilayet kadar, başka vilayetlerin de hakkı vardır; çünkü 
devletin imkânlarıyla yapılmıştır. Ben, bu işçi alımlarında bir usulsüzlük, yanlışlık veya kanu
na, nizama aykırılık varsa, o gündeme gelsin diye arzu ederdim. Aksi halde, Yozgatlı olmak 
bir suç değildir, bununla da iftihar ederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Altıner; buyurunuz efendim. 

ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Devlet Ba
kanının bu kadar sinirleneceğini bilseydim, ben, bu soru önergemi vermezdim. 

Gerçekten, soru önergesini eğer dikkatlice dinlemişseniz, Zonguldak'ta münteşir bir ga
zete, bundan birbuçuk yıl evvel (13 Kasım tarihinde) bu şekilde bir manşet attı ve bu haberi 
sürdürdü. Bu haberden sonra, bütün vilayet içerisinde bir kamuoyu oluştu. Zaten, vilayetin, 
bir endüstri toplumu olması dolayısıyla, işsizi çok fazladır ve bu konuda bize de çok baskı 
geldi. Ben o sırada, "bu haber abartmadır" diye on gün bekledim, gazeteyi takip ettim ve "bu 
haberi Sayın Bakan yalanladı mı?" dedim; "yalanlamadı" dediler. 

Bu arada, şunu da antrparantez belirteyim ki, Meclise geldiğim günden beri, gerek şimdi
ki ilgili bakan ve gerekse diğer bakanlar sözlü soru önergelerimin birçoğuna, 10 uncu günde, 
15 inci günde ve hatta bir aylık bir süre zarfında, Başkanlık kanalıyla, cevap vereceklerini be
lirtmişler, Başkanlık da "Sayın bakan bu sözlü sorunuza yazılı cevap verecekler, kabul eder 
misiniz?" diye sormuşlardır ve ben hepsini kabul etmişimdir. Mesele, bulcürsüde konuşulması 
değildi. Ben, Sayın Bakana teşekkür ediyorum; bu açıklama, o on gün zarfında "böyle bir 
şey yoktur" diye, gazetede yayınlanmasa bile, bize yazılı olarak yapılsaydı, iki satır yazılmış 
olsaydı, biz sorumuzu cevaplanmış kabul eder ve kapımıza gelen panik içindeki bölge sakinle
rine, bu vatandaşlara, bu işsizlere, hiç olmazsa bir nebze tampon olur, "bunun aslı yoktur, 
abartmadır" diyebilirdik. 

Sayın Bakan, "usulüne uygun imtihan yaptık" dedi. O noktaya girmek istemiyorum; ama, 
Karabük Demir-Çelik Fabrikalarında usulüne uygun, imtihan yapılmamıştır. Bundan geçen se
ne, 1988 malî yılı bütçe konuşmalarımda da bahsettim. 1988 Eylül ayı referandumdan evvel, 
özellikle, benim de doğup büyüdüğüm bir köyde, 44 yaşında, hayatta hiç iş talep etmemiş bir 
kişiye, referandumda "evet" dedirtmek için "senin köylülerini, 44 kişiyi işe alacağız" demişler 
ve o tarihte muhtarı zorla işe almışlardır. Muhtar işe alındıktan sonra, o köyde, benim doğdu
ğum köyde, 25 Eylül referandumunda "evet" çıkmıştır; fakat, diğerleri işe alınamadığı, sadece 
muhtar alındığı için, köylüler hadiseye bozulmuş ve 26 Mart seçimlerinde -26 Mart seçimlerin
de beri köye gitmedim, haber saldîm; dedim ki, "Sizin köyden işe daha çok adam alacaklar 
nasıl olsa, devam edin, ANAP'a verin!- 56 reyden 11 tanesi Refah Partisine, diğerleri de bizim 
partiye çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum : Bu tip yerlerde ayırım yaparsanız, bu
nunla baş edemezsiniz; ben bunu vurguladım. 

Eğer, değerli Sayın Bakanımız bize o tarihlerde, "yok böyle bir şey" deseydi, ben, bu kür
süye gelmezdim; iki satır yazı yazsaydı, bu meseleyi kendi çapımda göğüslerdim. 

Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

40. —Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İsletmeleri Genel Müdürlüğü Yö
netim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Burada. 
Sayın Ekinci'nin sorusuna cevap verecek Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41.— Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Türkiye Demir ve Çelik isletmeleri Genel Müdür
lüğünde görevli bir müdür yardımcısı ile bir müdür muavininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — 41 inci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in Devlet Bakanın
dan sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

42. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'm, Tokat ilindeki öğrencilerden çeşidi nedenlerle para 
toplandiğt ve bu ildeki okulların ısttdmast amacıyla tahsis edilen paraların başka amaçlar için kullanıldığı 
İddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Demiralp?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kvrh'nm, yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle ilgili müla
kat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakandan soru-. 
su bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Kırlı?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen vefis koyuları iptal edilen vatandaşlar m sayı
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in İçişleri Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Genç?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

45. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce kişi ve kuruluşlara 
ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Kbyisleri Ba
kanı Lutfuüah Kayalar'tn cevabı (6/144) 
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BAŞKAN — 45 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Gürseler?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut ûzal tarafından "yazılı" olarak cevaplan
dırılmasının gereğini saygılarımla arz ederim. 11.7.1988 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

" 1 . Orman Genel Müdürlüğünden kişi ve kuruluşlara ön tahsis ve kesin tahsisi yapılan 
yerlerden "özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen alanlar içinde kalanlar hangileridir? Bu 
yerler kime, kaç yıllığına ve hangi yüzölçümüyle tahsis edilmişlerdir? Bunlardan hangileri ön 
tahsistir? 

2. "özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen alanların dışında kalan (diğer illerin sahil
leri dahil) ön tahsis ve kesin tahsisler kimlere yapılmıştır? Bu tahsislerin ön tahsis ya da kesin 
tahsis olup olmadıklarını, kimlere kaç yıllığına yapıldığını, yüzölçümünü ve yerini liste halin
de açıklar mısınız? 

3. Orman Genel Müdürlüğünün bu tahsisleri iptal etme yetkisi var mıdır? Genel Mü
dürlük bu yetkiyi kullanmayı düşünmekte midir?" 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lut-
fullah Kayalar; buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LÜTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in soru önerge
sine cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, değişik tarihlerde, bilahara özel çevre koruma böl
geleri olarak ilan edilen bölgelerde, turistik amaçlı olarak, 3 firmaya (toplam 34,2 hektar ala
na) kesin izin; 8 firmaya da (toplam 41,6 hektar alana) ön izin belgesi, biraz önce de arz etti
ğim gibi, değişik tarihlerde verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, özel koruma bölgesi ilan edilen alanlar dışında ise, 1954 senesi ile 1988 senesi ara
sında, 72 firmaya, çeşitli yörelerde, toplam olarak, 368 hektarlık kesin izin verilmiş bulunmak
tadır. ön izin verilen firma sayısı ise 41 olup, çeşitli yörelerde, takriben 673 hektar alan tefrik 
edilmiş bulunmaktadır. Bu rakamlar, önergenin verildiği aylar da göz önüne alınarak, aşağı 
yukarı, son, kesin rakamlardır. 

Memleketimize 33 bin adet kadar turistik yatak kapasitesi kazandıracak olan bu tesisler 
için verilen izinlerin iptali, ancak, kanun, yönetmelik ve müteşebbislerden alınan taahhütname 
hükümlerine uyulmaması halinde söz konusu olmaktadır. 

Biraz önce verdiğim sayılar da göz önüne alınır ise, bu bahsedilen firmaların isimlerini, . 
sayın önerge sahibine yazılı olarak vermek bizim için daha uygun olarak mütalaa edilmektedir. 

Saygıyla Yüce Meclise arz ediyorum. 
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BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Gürseler; buyurun. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, Sayın 

Bakana teşekkür ediyorum. 
Yalnız, sözlerime başlamadan, bu sorumu, gündemin 415 inci sırasındaki soruyla birlikte 

değerlendirmenizi rica edeceğim. Bunların her ikisi de yazılı soru idi, cevap verilmediği için 
sözlü soruya dönüştü. 

Ben, bu soru önergemi, özel Çevre Koruma Bölgelerine ilişkin Kararnamenin ilanından 
birkaç gün sonra verdim ve şu olayın altını çizmek istiyordum : 

Orman Bakanlığı, Şubat 1988'de, bu tahsislerin nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik çı
karmış ve tahsisleri yapmıştır. Aradan S ay geçtikten sonra, özel Çevre Koruma Bölgelerine 
İlişkin Kararname çıkarılmış, Fethiye ve diğer 2 koy daha koruma altına alınmıştır. 

özel Çevre Koruma Bölgelerine ilişkin Kararnamede, verilen izinlerin kazanılmış hak sa
yıldığına dair bir hüküm vardır; soru önergesini verirken eleştirdiğimiz nokta buydu. Yani, "önce 
yönetmeliği çıkardınız, bu yerleri belirli kişilere tahsis ettiniz, ondan sonra özel Çevre Koruma 
Bölgesi Kararnamesini çıkardınız, verdiğiniz tahsisleri kazanılmış hak saydınız, sonra da 'bu
rayı koruma altına alıyoruz, burayı başka kimseye de vermeyiz, verdiğimiz kişi burada inşaat 
yapsın' dediniz" şeklinde bir eleştiri getiriyorduk. 

Haklısınız, o koyların isimlerini yazılı olarak alırız ve koylarda neler yapıldığını da ayrıca 
tartışırız; ama, gidip gördüğüm o tahsisli yerlere, örneğin bir Marmaris-tçmeler Kasabası ara
sındaki TURBAN tesisinden başlayarak, Orman Genel Müdürlüğü kampına kadar yabancıla
ra tahsis edilen bütün yerlere, denizden şöyle bir bakın, ormanla falan ilgisi kalmayacak dere
cede talan edilmiş durumdadır. Evet, İspanyollar gelmiş, tesis yapmış; ama orman gitmiş. 

415 inci sıradaki sözlü sorum da, bunu tamamlayan bir soruydu; o da yazılı olarak sorul
du ve cevaplandırılmadığı için sözlü soruya dönüştü. 

Muhafaza ormanı niteliğindeki ormanlar da, şimdi "özelleştirme" adı altında yok edili
yor. Halbuki, Türkiye'nin bence en önemli çevre sorunu erozyondur. Şöyle niteleyeyim : Tür
kiye'de, her yıl, 50 milyon kamyonun taşıyacağı bir toprak parçası denize dökülmektedir. Tür
kiye'nin kamyon sayısı 300 bin, buna karşılık her yıl 50 milyon kamyon toprak denize dökül
mektedir. 

Bu konuda bir benzetmem var; biz, "Milliyetçiyiz, kimseye bir karış toprak vermeyiz" 
diyoruz; ama milliyetçiliğimiz yatay. Yatay olarak bir karış toprak vermiyoruz; ama dikey ola
rak, her yıl Kıbrıs Adasını örtecek kadar bir toprak parçası denize gidiyor. Neden?.. Ormanlar 
giderek yok olmaktadır; ormanları da, işte böyle yerinde olmayan tahsislerle yok ediyoruz. 

Sözü edilen soru, yazılı olarak verilmişti, süresi içinde isimleri ve tahsisleri bize bildirmek 
de mümkündü. Bu işin eleştirisini ve tartışmasını daha yerinde ve zamanında yapardık; ama 
şimdiye kadar olanlar oldu, Katrancı'da da, Marmaris'te de, Fethiye'de de, Ekincik'te, de, bir 
sürü orman alanı, turizme açılıyor diye tahrip oldu. 

özal Hükümetinin geliştirdiği bir turizm anlayışı var; yumuşak turizm. Doğru bir kavram 
ve 2000'li yılların dünyaca kabul edilen turizm anlayışı bu; yani, doğanın içinde turizm. Turis
te, beton yığını halindeki otelleri değil, turistik anlamda doğa güzelliğini ve kültürü onun için
de yaşatarak satacaksınız; ama biz, bu koylarda yabancılara beton, yığınlar yaptırıyoruz. 

— 290 — 



T.B.M.M. B : 40 30 . 11 . 1989 0 : 1 

Sonumuzun, tspanya gibi olması pek muhtemeldir, tspanya, kıyılarında yaptığı o S yıldızlı ve 
yüzlerce odalı otelleri, apartman dairelerine çevirip satılığa çıkardı; çünkü 5 yıldızlı beton yı
ğınlarına gelip kalanlar yok artık. 

O nedenle, Sayın Bakanın, bu sorunun cevabını yazılı olarak tamamlamasından sonra, 
tekrar tartışmasını yapmak üzere, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'mm (6/79) ve (6/81) numaralı sözlü sorularım 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/113) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'mm, 
2 soru önergesini geri aldığını bildirir 2 önergesi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 18 inci sırasında kayıtlı sözlü sorumu, güncelliği kalmadığı için geri çekiyorum. 
Saygılarımla. 30.11.1989 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Gündemin 18 inci sırasındaki soru geri verilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, (6/81) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/114) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 20 nci sırasında kayıtlı sözlü sorumu, güncelliğini kaybetmesi ve fabrikanın açıl
ması nedeniyle geri çekiyorum. 

Saygılarımla. 30.11.1989 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

BAŞKAN —• Gündemin 20 nci sırasındaki soru geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, siyasî parti gruplarının mutabakatı üzerine, Hatay Milletvekili Mu

rat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin düşmesinin açık oylamasını yapmak ve Meclis araştırması ve genel görüşme önerge
lerini sırasıyla görüşmek için, S Aralık 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.47 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İlinde 1987-1989 yıllarında ihale edilen sağ
lık ocağı inşaatlarına ve Gölcük 100 Yataklı Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgvn'tn yazdı cevabı (7/946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. 1987 yılında Kocaeli ti Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 15 adet sağlık ocağı ihalesi ya
pıldığı ve bu sağlık ocakları inşaatlarının tamamlanarak Bakanlığınıza teslim edilecek hale geldiği 
bilinmekte midir? 

2. Bu sağlık ocaklarının müteahhitlerine ödenemeyen % 30'larına karşılık 671 milyon 
borç olması nedeniyle geçici kabullerinin yapılamadığı ve Bakanlığınızca teslim alınamadığı 
doğru mudur? 

3. Bu sağlık ocaklarının bu yıl içinde teslim alınarak hizmete açılabilmesi mümkün ola
cak mıdır? Yoksa seneye ertelenecekler midir? 

4. 3 katlı birer küçük bina olan bu inşaatların üç yıl sürmesi normal midir? 

5. Eğer» bunların biran önce açılamamasının sebebi ödenek yokluğu ise, böyle uzun süre 
sürüncemede kalması yerine bir an önce hizmete sokulabilecek kadarını yapmak daha doğru 
değil midir? 

6. Yine Kocaeli ilinde 1988'de ihale edilen 9 adet sağlık ocağının ödenek durumu nedir? 

7. Bu sağlık ocaktan 1990 yılı içinde hizmete sokulacaklar mı? 

8. Kocaeli'ndeki 1989 ihalesi sağlık ocaklarının durumu nedir? 

9. tnşaatı tamamlanan ve hizmete açılma hazırlıkları yapılan Gölcük (tzmit) 100 yataklı 
Devlet Hastanesini hizmete ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 

10. 100 yataklı Devlet Hastanesi servis ve Personel kadrosunda bulunan hangi servisler 
kurulabildi, doktor tayin edilebilen servisler hangileridir, noksanlar ne zaman tamamlanacak
tır? Ne kadar hemşire ve ebe tayini yapılabildi, kalanı ne zaman tayin edilecektir? 

11. Aynı hastane kadrosunda bulunan 93 hizmetli kadrosunun ne kadarı gerçekleştirile
bildi? Noksan kadroların tamamlanması ne kadar sürecektir? 

12. Takdir edersiniz ki, sağlık hizmetini verecek olan yalnız başına sağlık ocağı binaları 
veya hastane binası değildir. Ancak, bunlar olmadan da sağlıklı bir hizmet verilemez. Planla
nan bir sağlık hizmetinin yıllarca gecikmesi ise ayrıca üzüntü kaynağı olmaktadır. 

46 vilayetten büyük olan Gebze kazasında sağlık hizmeti yok gibidir. Çok hızlı büyüyen 
ve kısa zaman sonra yarım milyonluk bir şehir haline gelecek bu şehre bir Devlet Hastanesi 
planlamayı, düşünmekte misiniz? 
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T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 30.11.1989 
Sayı : HM. 9239/1636 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.11.1989 gün ve Kan. Kar. Md. 7/946-3583/16834 sayılı yazı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 27.10.1989 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un Yazılı Soru önergesi Cevabı : 
1987 yılında Kocaeli ti Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ihalesi yapılan sağlık ocaklarının 

inşaat durumları (Ek 1) sayılı listede açıklanmıştır. 
Bu sağlık ocakları için 1989 yılında 243 000 000 TL. ödenek gönderilmiş olup ödenekle

rin serbest bırakılmasını müteakip tekrar gönderilecektir. (Ek 1) sayılı listede de görüldüğü gi
bi inşaatların gerçekleştirilme oranları % 70 - % 99 arasındadır. Bunlardan inşaatları yıl içeri
sinde biten ocaklar teslim alınıp hizmete açılacaktır. İnşaatları bitmeyenler ise 1990 yılına sari 
olarak geçmektedir. Söz konusu inşaatların yapımı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından öde
neklerinin yılı içerisinde karşılanamaması nedeniyle uzun sürmektedir. 

Bakanlığımız illere elimizdeki ödeneğin yetebileceği kadar sağlık ocağı yapılması öneri
sinde bulunmaktadır. 

Kocaeli ilinde 1988 yılı yatırımında bulunan 9 adet sağlık ocağından 9 unun değil yalnız 
3 adedinin ihalesi yapılmıştır. 6 tanesinin ise arsaları yeni sağlanmış ve henüz ihale safhasına 
gelinmiştir. 1988 yılında ihalesi yapılan bu 3 adet sağlık ocağının inşaat durumu ve bu güne 
kadar gönderilen ödenekleri yine (Ek 1) sayılı listede gösterilmiştir. 

1989 Yılında ise Bakanlığımızca Kocaeli İl özel tdaresine sağlık ocaklarında harcamada 
bulunmaları için : 

a) 861000630 proje numarasından 8 adet sağlık ocağı için payı olan 398 milyon önce 
% 70'i olan 278 600 000 TL. daha sonra % 15'i olan 59 700 000 TL. ödenek aktarması, 

b) 871001010 proje numarasından 7 adet sağlık ocağı için payı olan 778 milyondan önce 
°/o 70'i olan 544 600 000 TL. daha sonra °7o 15'i olan 116 700 000 TL. ödenek aktarması, 

c) 881001190 proje numarasından 9 adet sağlık ocağı için payı olan 442 milyondan önce 
% 70'i olan 309 400 000 TL. daha sonra % ll'i olan 16 300 000 TL. ödenek aktarması yapılmıştır. 

Kocaeli-Gölcük Devlet Hastanesi ise makamın 3.6.1989 gün ve 3274 sayılı onayı ile açılmıştır. 
100 yataklı olan bu Devlet Hastanesinde, iç hastalıklar, genel cerrahi, kadın-doğum, ço

cuk hastalıkları, üroloji, nöroloji, KBB, göz servisleri hizmet verecektir. Hastaneye 3 genel cer
rahi, 2 kadın-doğum, 1 çocuk hastalıkları uzmanının tayini yapılmıştır, tide standart hemşire 
kadrosu 246 olup halen çalışan 314 hemşire mevcuttur. Görüldüğü gibi kadro fazlası hemşire 
mevcuttur. Yine standart ebe kadrosu 270 olup fiilen çalışan 293 kişidir ve kadro fazlası ebe 
mevcuttur. Devlet hastanesinin hizmetli standart kadrosu ise 127 olup 124 kişi görev yapmak
tadır. Açık olan 3 kadro ise imkânlar nisbetinde en kısa zamanda giderilecektir. 
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Gebze Devlet Hastanesine gelince; anılan hastanenin 1988 yılında yatak işgal oranı % 23,5 
tur. 1989 yılında (ilk 6 aylık) yatak işgal oranı ise 7o 23,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle 
halen ilçede bulunan Devlet Hastanesi yeterli görülmektedir. İlerideki yıllarda olacak gelişme
lerin günün şartları içinde ayrıca değerlendirileceği ise tabiîdir. 

Kocaeli ti Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde 1987 Yılında ihalesi Yapılan 
Sağlık Ocaklarının inşaat Durumları 

tlçesi 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Körfez 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Körfez 
Kandıra 
Kanthra 
Kandıra 
Karamürsel 
Karamürsel 

ilçesi 

Merkez 
Merkez 
Gebze 

Sağlık Ocağı Adı 

Gündoğdu 
tsakcılar 
Şahinler 
Uzunçiftlik 
Bekirdere 
1 No.'lu 
Mollafenari 
İstasyon 
Beylik 
Hereke 
Araman 
Deliveli 
Kefken 
Altınova 
Yalakdere 

Bugüne Kadar Verilen 
Toplam ödenek 

56 536 104 
101 951 057 
103 181 566 
130 382 881 
68 768 024 
93 326 628 
96 919 800 

167 127 021 
89 657 062 

107 419 306 
135 987 876 
91 184 866 

100 478 879 
147 448 204 
96 165 599 

Fizikî 
Gerçekleşmesi 

m 74 
% 90 
% 85 
% 95 
% 70 
% 95 
m 99 
% 99 
% 95 
% 99 
% 99 
% 90 
% 75 
% 99 
% 99 

1988 Yılında ihalesi Yapılan Sağlık Ocaklarının inşaat Durumları 

Sağlık Ocağı Adı 

Yuvacık 
Akmeşe 
Merkez 

Bugüne Kadar Verilen 
Toplam ödenek 

88 552 166 
38 799 528 

192 979 692 

Fizikî 
Gerçekleşmesi 

% 50 
% 20 
% 60 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde iline bağlı bazı sağltkevlerinin ebe sorununa 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Ştvgın'tn yazdı cevabı (7/962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Niğde tünde 25 yıldır mezun veren bir sağlık koleji ebelik bölümü ile ilgili olarak aşağıda
ki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 
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1. Niğde Merkez, Bor, Ulukışla ve Çamardı ilçelerine bağlı 83 köy sağhkevinin 32 tane
sinde ebe mevcut olmamasına karşın, 

2. Niğde devlet hastanesinde de 20 ihtiyaç fazlası ebe dahiliye, hariciye, KBB, göz, Bevli
ye, Ortopedi, servislerinde çalıştırılmaktadır. 

Aşağıda adları yazılı köy sağlıkevleri daha ne kadar süre ebesiz kalacaktır? 
Merkez tlçe: Sultanptnar Köyü sağlıkevi, Asmasız, Kula, Çardak, Ovalıbağ, Bozköy, Şehler, 

Orhanlı, Hacıbeyli, Alay, Çınarlı. 
Bor İlçesi: Bereke Köyü Sağlıkevi, Bayat, Kayı, Tepeköy, Karakapı, Keçikalesi Kasabası, 

Uluören Köyü, Obruk, Klavuz, Postallı. 
Çamardı tlçesi : Yelatan Köyü Sağlıkevi, Celaller, Üç kapılı, Uskul, Elekgölü. 
Ulukışla tlçesi : Elmalı Köyü Sağlıkevi, Başmakçı, Hüsniye, Emirler, Porsuk, Eynelli. 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 30.11.1989 
Sayı : HM. 9239/1634 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 7.11.1989 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7-962-3624-16958 sayılı yazı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, Niğde tünde

ki bazı sağlıkevlerinin ebe sorunu hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakam 

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın \azılı Soru önergesi Cevabı : 
5442 Sayılı ti tdaresi Kanununun 8 inci maddesinde illerde görevli memurların tayin ve 

nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı hükme bağlanırken (B) fıkrasında "Bunun dışında kalan bütün 
memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin 
edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tespit olu
nur." hükmü yeralmıştır. Anılan hüküm uyarınca Bakanlığımızca, yardıma sağlık personeli 
olan ebelerin tayini vilayet emrine yapılmakta ve valiliklerce il sınırları içinde çalışma yerleri 
bilahare tespit edilmektedir. Bakanlığımız kayıtlarına göre Türkiye genelinde köy sağlıkevleri
nin ebe açısından doluluk oranı % 70 olup bu oran Niğde tünde % 57 dir. 

Sağlık Meslek Liselerimizin öğrenci mezuniyet dönemlerinde yapılan atamalarda ebe ihti
yacı olan yerler dikkate alınmakla birlekte eş durumu, sağlık nedenleri gibi sebeplerle Niğde 
Devlet Hastanesinde meydana gelen ihtiyaç fazlası ebelerden durumu uygun görülen 17 ebenin 
Niğde Valiliğince 17.10.1989 tarihinde münhal köy sağhkevlerine tayinleri yapılmıştır. Anılan 
ebelerin Devlet Hastanesinde hizmetin aksamasına meydan vermemek ve mevsim şartları da 
göz önüne alınmak suretiyle peyderpey görev yerlerine gönderilecekleri 14.11.1989 tarih ve 10217 
sayılı Niğde Valiliği yazısıyla bildirilmiştir. Münhal sağhkevlerine tayin edilen ebelere ait liste
den bir örnek yazımız ekindedir. 
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Adı ve Soyadı Tayin Edildiği Yer 

1. Naciye Hıran Niğde Merkez Çiftlik Sağlık Ocağına bağlı Kula 
Köyü Sağlıkevi 

2. Hülya Selçuk Bor Çukurkuyu Sağlık Ocağına bağlı Kayı Köyü 
Sağlıkevi 

3. Belgin tspir Ulukışla Devlet Hastanesi 
4. Bahtiyar Çelebi Niğde Merkez Gölcük Sağlık Ocağına bağlı Alay 

Köyü Sağlıkevi 
5. Muazzez Tekeli Bingöl Niğde Merkez 1 No.'lu Sağlık Ocağı 
6. Cansevdi Bilen Niğde Merkez Çiftlik Sağlık Ocağına bağlı Sul-

tanpınar Sağlıkevi 
7. Şenay Altın Ulukışla Merkez Sağlık Ocağına bağlı Şeyhömerli 

Sağlıkevi 
8. Hüsniye Candan Çamardı Merkez Sağlık Ocağına bağlı Üçkapılı 

Köyü Sağlıkevi 
9. Şükriye Kök Bor Kemerhisar Sağlık Ocağına bağlı Postallı Sağ

lıkevi 
10. Nuray Tonel Çamardı Bademdere Sağlık Ocağına bağlı Eynilli 

Köyü Sağlıkevi 
11. Fatma Kaya Niğde Hacıabdullah Sağlık Ocağına bağlı Çınarlı 

Sağlıkevi 
12. Hamide Avşar Ulukışla Devlet Hastanesi 
13. Saime Kınıklı Ulukışla Devlet Hastanesi 
14. Ayşe Denli özdemir Niğde Edikli Sağlık Ocağına bağlı Orhanlı Sağ

lıkevi 
15. Hayriye Çelik Bor Bahçeli Sağlık Ocağına bağlı Kılavuz Sağlıkevi 
16. Nurşen Göz Ulukışla Darboğaz Sağlık Ocağına bağlı Emirler 

Sağlıkevi 
17. Nedime Aktay Bor Akmantar Sağlık Ocağı 

3. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Niğde iline bağlı 22 sağlık ocağmm doktor ue araç 
sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Holü Şıvgm'm yazılı cevabı (7/965) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doğan Baran 
Niğde 

1. Niğde İli, Merkez tlçesine bağlı; 
Dikilitaş, Çiftlik, Dündarlı, Ovacık, Sofular, Pertek, Edikli, Hüyük, Elmalı, Koyunlu, Ha

cıabdullah, Gölcük. 

2. Niğde tli Bor İlçesine bağlı; 
Bahçeli, Kemerhisar, Akmanlar, Altunhisar, Çukurkuyu. 
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3. Niğde tli, Ulukışla tlçesine bağlı, 
Çiftehan, Darboğaz, Eminlik, Hasangazi. 
4. Niğde tli, Çamardı tlçesine bağlı. 
Bademdere Sağlık ocağı olmak üzere ceman 22 sağlık ocağının; 
Kaç tanesinde doktor ve motorlu araç yoktur. Noksanlarının tamamlanması hususunda 

Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1635 

30.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7.11.1989 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7-965-3627-16961 sayılı yazı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve Niğde iline 

bağlı 22 sağlık ocağının doktor ve araç sorunu hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik
te gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakam 

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı: 
Kayıtlarımıza göre Niğde tlinin, Merkez tlçesine, Bor tlçesine, Ulukışla İlçesine, Çamardı 

tlçesine bağlı toplam 22 sağlık ocağından Fertek, Hüyük, Akmanlar ve Çiftehan olmak üzere 
4 sağlık ocağında hekim bulunmamakta olup ilk imkânda atamaları yapılacaktır. Diğer 18 sağlık 
ocağında görev yapan hekimlerin listesi ise yazımız ekindedir. 

Söz konusu sağlık ocaklarından Merkez ilçeye bağlı Çiftlik ve Hüyük, Bor tlçesine bağlı 
Altunhisar, Ulukışla tlçesine bağlı Çiftehan olmak üzere 4 sağlık ocağında motorlu araç mev
cuttur. Aracı bulunmayanlarının ihtiyaçları 1990 yılında yapılacak olan alımlar oranında kar
şılanmaya çalışılacaktır. 

NtĞDE MERKEZ: 
Dikilitaş Sağlık Ocağı 
Çiftlik Sağlık Ocağı 
Dündarlı Sağlık Ocağı 
Ovacık Sağlık Ocağı 
Sofular Sağlık Ocağı 
Edikti Sağlık Ocağı 

Elmalı Sağlık Ocağı 
Koyunlu Sağlık Ocağı 
Hacıabdullah Sağlık Ocağı 
Gölcük Sağlık Ocağı 

28.7.1989 
10.10.1989 
23.9.1989 
10.2.1989 

27.10.1989 
27.10,1989 

27.10.1989 
27.10.1989 
23.9.1988 
9.9.1988 

Dr. Musa Cev. 
Dr. Kâmil Ekmekçi 
Dr. M. İhsan Tüzün 
Dr. Doğan Çağlar 
Dr. Levent Kılıçken 
Dr. M. Muhittin Saka 
Dr. Toros Abahudi 
Dr. Burçin Tümer 
Dr. Birol Oral 
Dr. Rıza Yurdakul 
Dr. İbrahim Ethem Çövüt 
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NtĞDE BOR : 
Bahçeli Sağlık Ocağı 
Kemerhisar Sağlık Ocağı 
Altunhisar Sağlık Ocağı 

Çukurkuyu Sağlık Ocağı 

ULUKIŞLA : 
Darboğaz Sağlık Ocağı 
Eminlik Sağlık Ocağı 
Hasangazi Sağlık Ocağı 

ÇAMARDI : 
Bademdere Sağlık Ocağı 

28.10.1988 Dr. Emri Kalak 
3.2.1988 Dr. Mustafa Ersin 
8.7.1988 Dr. Mustafa Ahsan 

Dr. Nurettin Eroğlu 
28.7.1989 Dr. Mehmet Selim Kariltioglu 

23.6.1989 Dr. Feridun Çeltiklioğlu 
11.8.1989 Dr. tdris Çekik 
2.11.1989 Dr. Ümit Erkol 

30.12.1988 Dr. Ömer Dikensoy 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 İNCİ BİRLEŞİM 

30 . 11.1989 Perşembe 

Saat : 15.00 
t 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa 
ötmesi nedeniyle Anayasa'nın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğinin düşmesinin açık oylaması (Oylama günü : 5 .12 .1989) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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5. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespil 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

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

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

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

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

10. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

11. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çedik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

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

14. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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15. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir gentl görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

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

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

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

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

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

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

22. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa-y 

tun 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli "İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaotığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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13..— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

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

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

16. — Zonguldak Milletvekili Güneş. Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

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

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına üişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

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

20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşaaı ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasımn ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyifleri Bakanından sözlü soru önergeni (6/81) 

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

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

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

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

25. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

26. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin îçişleri Bakanından sözüü soru önergesi 
(6/106) (1) 



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

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

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

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

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

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

33. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

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

35. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

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

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

38. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

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

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

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

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

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

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

45. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/144) (1) 

46. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

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

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

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

50. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve KöyLşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
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imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

53. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

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

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

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

59. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

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

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

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

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

64. — 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) 

65. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 
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66. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245)0) 

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

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

69. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

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

73. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadof un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

75. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergi/si 
(6/250) (1) 

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

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

78. — Eskişehir Milletvekili M- Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

79. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 
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80. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

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

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

83. — İsparta Milletvekili Ertökin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (l) 

84. — 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) 

85. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

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

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

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

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

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

91. — 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) 

92. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 
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93. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

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

95. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yöne't-
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

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

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

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

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

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

102. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Kar&bekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırıtmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

105. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 ydındıan 
«onra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

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

107. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 
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108. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurf dışı tedavi imkânlarından yararlandınlmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

119. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına İlişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

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



— ı s -
n ı . — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köylerde 

yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

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

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

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

126. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 

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

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

129. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

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

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

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

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

135. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 
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136. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

137. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

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

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

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

141. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze ilkesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

143. — Kacaeii Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve hu tlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

144. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağda? Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığma ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

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

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

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

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

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 
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150. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

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

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

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

154. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

155. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere 
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/213) 

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

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

158. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına'ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

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

160. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

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

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

163. — Adana Milletvekili M. Halit Dağh'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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164. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

166. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

169. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

171. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere ilçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

172. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından Öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

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

174. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay« 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

175. _ İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 
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176. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

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

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

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

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

183. — Bursa Milletvekili Beytuilah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

196. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubeıince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

197. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

199. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

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

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

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

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



— 19 — 

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

205. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

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

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

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

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

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

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

212. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zamau baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

214. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

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

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

217. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şjeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 
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218. — Samsun Milletvekili AK Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

220. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3Ü8) (1) 

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

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

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

224. — Bingöl Milletvekili .Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

225. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

227. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

230. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 
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231. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

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

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

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

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

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

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

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

239. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

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

241. — Diyarbakır Mdlletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

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

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

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 
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245. — îzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

246. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

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

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

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

259. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 
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260. — İçel Milletvekili Durmuş Fikrj Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

262. — istanbul Milletvekili Aytekin KotiTin, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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

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

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

267. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/329) 

268. — Zonguldak Milletvekili ŞJnasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 -.1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

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

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

273. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkmda soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 
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274. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sofu öner
gesi (6/410) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

285. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
ırımın satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

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

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

288. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanıla bilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) • 

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

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

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

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

293. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

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

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

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

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

299. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 
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300. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

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

303. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988. 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

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

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

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

307. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

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

312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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313. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

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

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

317. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

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

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

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

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

322. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

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

326. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
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327. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme-
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotıil'in, belediyelere bütçe'den yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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341. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

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

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

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

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

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

348. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

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

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

352. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz jthalat yaptığı iddiasına ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

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

356. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kösikin,in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

358. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhamrned Shakarchi ile laviç-
reMe yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

359. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'io, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait NeVşehir*deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Bas/bakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

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

361. — Zonguldak Milletvekili Koksal Tpptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An* 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

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

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

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

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

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

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

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

369. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 
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370. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

371. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

373. — Diyarbakır* Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesünde bir kısıra güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

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

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

377. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe'tin'in, Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

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

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

380. — İstanbul Milletvekili Alı Haydar Erdoğan'm, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

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

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

383.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt Mi Sırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) ı(l) 
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384. — Nevşehiir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/550)' (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8,1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

397j — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 
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399. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

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

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

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

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

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

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

406. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiğÜ iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) 0 ) 

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

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

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

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

411.— Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

412. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
loru önergesi (6/578) (1) 

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

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

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

416. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratifine© gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5Ş2) (1) 

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

41'8. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın ah-
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

426. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

427. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü joru önergesi 
(6/592) (1) 
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428. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

442. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 
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443. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

454. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltakoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

455. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

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

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

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

459i — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

460. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

471. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'hlara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 
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472. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

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

474. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

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

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

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

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

479. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

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

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

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

483. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

484. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 
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485. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

ı486. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük

seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayılı iller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

3. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir tlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayı»ı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989) 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

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

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

7. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

- » • < > • § • < » ••<"-



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 270) 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Raporu (1 /586) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü 13 . 6 . 1989 

Sayı: K. K Gru Md. 071101-2227102727 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 11.5.1989 tarihinde kararlaştırılan «4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 
28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun, Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

13.6.1945 tarihli 4759 sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci maddesi gereğince 
hazırlanarak 11.4.1946 tarihinde yürürlüğe giren Banka Tüzüğünün bazı hükümleri
nin, Bankanın talbıi olduğu mevzuatta yapılan değişikliklere ve günün ihtiyaç ve şartla
rına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Tüzük değişikliklerinin tabi 
olduğu prosedürün uzun bir zamanı gerektirmesi nazara alınarak kanunu açıklayıcı 
düzenlemenin yönetmelikle yerine getirilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, Uluslararası îmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan kredi 'ile finanse 
edilen Çukurova Kentsel Gelişme Projesi kapsamındaki işler için Belediyeler Fonun
dan yararlanmayı teminen Kanuna geçici! bir madde eklenmesi öngörülmüştür. 
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MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — iller Bankası Tüzüğü, 25,3.1946 tarihli ve 3/3949 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla kabul edilerek, 11.4.1946 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Zaman itibariyle, Bankanın çalışması ile ilgili mevzuattaki değişikliklere paralel 
olarak Banka Tüzüğünde de bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. 

Ancak Tüzük değişiklikleri, usul ve şekil bakımından tabi olduğu prosedür itiba
riyle uzun bir süreyi gerektirdiğinden, gerekli değişiklikler zamanında yapılamamakta 
ve Bankanın görevlerini daha iyi bir şekilde yürütmesini güçleştirmektedir. 

Bu sebeple, Tüzük, yerine Yönetmelik ibaresi uygun görülmüş ve Kanunda geçen 
tüzük deyimleri yönetmelik olarak değiştirilerek yönetmeliğin 3 ay içinde çıkarılması 
ve yönetmelik çıkarılıncaya kadar da herhangi bir boşluk olmaması için tüzük hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunması öngörülmüştür. 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun 7 nci maddesinin (B) bendine göre; Kanu
nun, 1 inci maddesinde belirtilen idare ve kurumlar Banka programında bulunan iş
lerinin Bankaca yapılması veya yaptırılması hailinde fon ve hibeden yararlanmakta, 
aynı işlerin bu idareler tarafından yapılması veya yaptırılması halinde ise söz konusu 
idare ve kurumlar fon ve hibeden yararlanamamaktadırlar. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti jile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasın
da 12.6.1987 tarihinde imzalanarak 31 Ağustos 1987 tarihli ve 19560 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan «Çukurova Kentsel Gelişme Projesi» ikraz Anlaşmasının «Projenin 
Uygulanması» başlıklı III üncü maddesinin (3.01) Bölümünün, Borçlunun «Türkiye 
Cumhuriyetinin) yükümlülükleriyle ilgili; hükümlerinde, İller Bankası ile belediyelerin, 
bahse konu proje hedeflerinin yerine getirilmesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası kredisinin yanında fonların, hizmetlerin ve diğer bütün kaynakların kullan
dırılması dahil, kaynaklardan yararlandırılması öngörülmektedir. 

Bu itibarla Çukurova Kentsel Gelişme Projesi kapsamındaki belediyelerin bu 
proje içindeki işleri için Bankanın her türlü kaynaklarından yararlandırılmalarını sağ
lamak amacıyla mezkûr Kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 3. — Yürütmeyle Igiiliidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 20 . 6 . 1989 
Esas No. : 1/586 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısını Komisyonumuz; Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya ile ilgili Banka temsilcilerinin hazır bulun
duğu 19.6.1989 tarihli 12 nci birleşiminde görüşüp incelemiştir. 

«Tüzük» yerine «yönetmelik» ibaresinin ilgili Kanunda kullanılmasını ve Ulus
lararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan kredi ile fînans edilen Çukurova 
Kentsel Gelişme Projesi kapsamındaki işler için Belediyeler Fonundan yararlanmayı 
temin etmeyi amaçlayan kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
ve maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasaruıın çerçeve birinci maddesiyle değiştirilen 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunun 28 inci maddesinde yönetmeliğin Bankaca hazırlanacağı anlamı çıkmaktadır. 
Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek amacıyla bu maddede yer alan «Bankaca» iba
resi «ilgili Bakanlıkça» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu haliyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Çerçeve madde içinde yer alan, Geçici 13 ve 14 üncü maddeler Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülmüş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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İş'bu Rapor Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygıyla 
arz olunur. 

Başkan 
Işılay Saygın 

İzmir 

Sözcü 
Ali Talip Özdemir 

Konya 

Üye 
Eşref Erdem 

Ankara 
28. madde ve Geçici 14. maddeye 

muhalif îm. 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 
28 ve geçici 14. md. muhalifim. 

28 

28. 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 

Başkanvekiıti 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
ve Geçici 14. md. muhalif im. 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
Ekrem Kangal 

Sivas 
madde ve geçici 14. maddeye 

muhalifim. 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştifilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 mci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«Madde 28. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişıkin esaslar, Bankaca hazırlanacak 
bir yönetmelikle tespit edilir.» 

GEÇİCİ MADDE 13. — Türkiye Cumhuriyeti tile Uluslararası İmar ve Kalkın
ma Bankası arasında imzalanmış olan 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova 
Kentsel Gelişme Projesi İkraz Anlaşması kapsamındaki belediyeler, bu proje kap
samında yapacakları veya yaptıracakları işlerde; ikraz, fon ve benzeri Devlet katkısı 
ve kredilerden yararlandırılırlar. 

Bu 'halde, ıkredülertim verilmesi ve geri dönüşünde Bankaca ortak idareler adına 
yapılan veya yaptırılan işlerle ilgili usul ve esaslar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun diğer maddelerinde geçen «tüzük» deyim
leri «yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

28 inci maddede öngörülen yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde çıkarılır ve 'bu süre zarfında mevcut tüzük hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 



— 7 — 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

4759 Sayıh İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«Madde 28. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili Bakanlıkça ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

GEÇİCİ 'MADDE 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası 'İmar ve Kalkınma 
Bankası arasında imzalanmış olan 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova Kent
sel Gdlişme Projesi İikraz Anlaşması kapsamındalki belediyeler, bu proje kapsamında 
yapacakları veya yaptıracakları işlerde; ikraz, fon ve benzeri Devlet katkısı ve kredi
lerden yararlandırılırlar. 

Bu halde, kredilerin verilmesi ve geri dönüşünde Bankaca ortak idareler adına 
yapılan veya yaptırılan işlerle ilgili usul ve esaslar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun diğer maddelerinde geçen «tüzük» deyim
leri «yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

28 inci maddede öngörülen yönetmelıi'k, bu Kanunun, yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde çıkarılır ve bu süre zarfında mevcut tüzük hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlst Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Özcırslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Taibiî Kaiynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişlerfi Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
İV. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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(Bayındırlık, İm'ar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştiı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 270) 




