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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR m 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, emniyetçe gözetime alınan 
yurttaşlarımızın avukatlanyla görüşmelerine çıkarılan engellere ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı 131:134 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 234 

1. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konuk-
man'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1139) 134:135 
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2. — Avusturya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'
nun dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1140) 135 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 135 

1. — İstanbul Milletvekili Sudi Türel ve 20 arkadaşının, istanbul ilindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 135:137 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemiz
deki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/88) 137:138 

3. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hay
vanat Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlula
rım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 138:139 

D) ÖNERİLER 139 
a) Danışma Kurulu Önerileri 139 

1. — Terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konu
sunda açılması kabul edilen genel görüşmenin görüşülme gün ve süresine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 139:140 

V. — SEÇİMLER 1 4° 

1. — 10/64 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri
ne seçim 140 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 141 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 141 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sı
ğınan Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere gö
re haklarında yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 141:152 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 152 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 152 

1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/20) 152:154 

2. — 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 Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/44) 154 

— 102 — 



T.B.M.M. B : 79 v 20 . 2 . 1990 O : 1 

Sayfa 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya tli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktınldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 155 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatla
rından vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/50) ^ ' 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 15S 

6. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 155 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 15^ 

8. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 155:156 

9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-tş \apı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 156 

10. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 156 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliyeye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 156 

12. — 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) 156 

13. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci*nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 157 

14. — Balıkesir Milletvekili t. 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) 157 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani-Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği 
Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/110) 157 
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16. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykın davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 1 5 7 

47. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük il
çesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 157 

18. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği aday
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 158 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran-Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 1 5 8 

20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin gre
ve itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/117) 15g 

21. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 158 

22. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yö
netim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 158:159 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/229) 159:160 

' 24. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'in, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında "Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf" başlığı ile yer alan ha
bere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 160 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet ibran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 160 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 160:161 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği ididasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) I 6 1 

28. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 161 

29. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) 161 
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30. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okul
lardaki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/245) 161 

31. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, tnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 161:162 

32. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı tlçesi eski 
Belediye Başkanı ile tmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 162 

33. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit îşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 162 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tüne bağlı köylerdeki 
olağanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaştan mağdur ettiği iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 162 

35. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 162 

36. — istanbul 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) 162 

37. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 163 

38. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) 163 

39. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/250) 163 

40. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbul-Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Ba
kanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/251) 163:168 

41. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 168 

42. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğ
rencilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) 16g 
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43. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, Seka tzmit Fabrikasının kal
dırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sûru önergesi (6/131) 16g 

44. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2S7) 168:169 

45. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 169 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Hani ilçesin
de 14.5.1988 tarihinde meydana gelen ve olaya ve sorumluları hakkında ne gibi 
işlem yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 169 

47. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına 
ve bu belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/260) 169 

48. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergi
si 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) 169:170 

49. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 170 

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 170 

51. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 170 

52. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediye
lere yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yar
dım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 170:171 

53. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBtRLtK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 171 

54. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının ye
niden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) 171 

55. — 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) 171 
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56. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Baş
kanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/301) 171 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 171 

58. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 171:172 

59. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yö
netmeliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) , 172 

60. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 172 

61. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre-Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 172 

62. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/151) 172 

63. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfalt
lanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 172:173 

64. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunları
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 173 

65. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/155) 173 

66. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir tlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırümayacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 173 

67. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir tlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 173 

68. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 173 

69. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı dü
zenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 173*174 
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70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci 
kanal yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 174 

71. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 174 

72. —Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlanhdan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/162) 174 

73. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 1 7 4 

74. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan 
yararlananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 174 

75. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin ala
caklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 175 

76. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fi
yatına ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/166) 175 

77. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY-KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 175 

78. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon-Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar, gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 175 

79. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, tspir-Kundurâ, Tortum-Şayak, 
Dumru-Yapağı Tiftik, Pasinler-Tütün ve Ihca-Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 175 

80. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 175 

81. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya tli Merkez tlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/172) 175 

82. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya tli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 175 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları de
vam eden Gölcük'Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne za
man tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/174) 176 
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84. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 17$ 

85. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177) 176 

86. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bu
lunmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve 
tskân Bakam Cengiz Altınkaya'nın cevabı (6/178) 176:178 

87. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Kö
yünün ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/180) 17g 

88. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu 
ilçeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal \ardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 17g 

89. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün cevabı (6/182) 179 

90. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 179 

91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük-Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 179:180 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük-Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/185) 130 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 180 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) Igg 

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

96. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı*nın, zeytinyağı taban fiyatının ne za
man açıklanacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/190) \ l g 0 

97. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz-AIaşehir yolunun asfalt kap- x 

laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) IgO 
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98. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ-Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

99. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişik
lik yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

100. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya tli Merkez 
İlçesine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan va
tandaşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve ts
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

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

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

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

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

105. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il ya
pılmasının düşünülemediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/318) 

106. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/199) 

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

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

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

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

111. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar il
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapıla
caklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

112. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmerge-
lerden bir kısmının Gebze-Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edi
leceği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

— 110 — 



T.B.M.M. B : 79 20 . 2 . 1990 O : 1 

Sayfa 

113. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için 
yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 183 

114. — tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, "Yakın Tarih" adlı ansiklope
dide Atatürk'ü ve Atatürk ilkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/322) 183 

115. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesine 
bağlı Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 133 

116. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/210) 133 

117. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Senirkent ilçe
sine ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkiledi
ği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/211) 183 

118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli \âlvaç ve Şar
kikaraağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 134 

119. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 134 

120. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 134 

121. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 184 

122. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek tlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) 134 

123. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Atabey tlçesi Kapıcak Kö
yünün başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirile-
memesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/215) 134 

124. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 184:185 

125. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/218) 185 
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126. — Adana Milletvekili M. Halît Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

127. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından tma-
moğlu Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından so*zlü soru önergesi (6/221) 

128. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

129. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

130. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masrafları
nı ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/22S) 

131. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir ga
zetenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

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

134. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö
çük* teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/332) 

135. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere tlçesi 
Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından 
yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri tli Yüksekova tlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) 

137. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli-UIudere tlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/33S) 

138. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova tl
çesi Güvenli Köyüne ait olan ve Dere aylasında otlatılmakta bulunan koyun 
sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 
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139. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesin
de yapılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 187 

140. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 187 

141. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat-Nusaybin Kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 187 

142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 187 

143. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi verme
ye zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 187:188 

144. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 188 

145. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal 
varltklanna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 188 

146. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı il
lerin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 188 

147. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve 
bir şirket tarafından İstanbul Özel tdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 188 

148. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabiri
ne verdiği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 188 

149. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsder'in, Bezm-i Âlem Üniversite
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 188 

150. — 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) 189 

151. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş-
Göksun, Göksun-Elbistan, Göksun-Andınn ve Andırın-Kahramanmaraş kara
yollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 189 

152. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin-Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imâlatının ne zaman gerçekleş
tirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/269) 189 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Ka-
rakuz barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 189 
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154. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürünü
ne taban fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) lg9 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanma
raş İlinde tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu tide ne zaman 
Gümrük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 189:190 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, televizyon ya
yınlarını izleyemeyen Kahramanmaraş tüne bağlı ilçe ve köylere ve Kahraman-
maraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/274) 190 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanma
raş Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 1 9 0 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanma
raş İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına İlişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 190 

159. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tara
fından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 190 

160. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpa-
zarı Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

161. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandı
rılmasına dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 191 

162. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi 
Akharım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 191 

163. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Baş
müdürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/346) 191 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru for
mu imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 191 

165. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 191 

166. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 191*192 
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167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No.Iu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları ola
yına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 192 

168. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara De
nizinde trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 192 

169. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Samsun-Havza tlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 192 

170. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazmina
tı verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 192 

171. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il ya
pılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 192 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildi
ğine ve korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/352) 192 

173. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastalann sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 193 

174. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu tlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/285) 193 

175. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 193 

176. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde yapıla
cak olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne za
man başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/287) 193 

177. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 193 

178. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Senirkent İlçe
sinde Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 193 

179. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 194 

180. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, izmir ve Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 194 

181. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde 
şeker pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulma
yacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 194 
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182. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirkörü İlçesinde 
Devlet-millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun 
ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/293) 194 

183. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza-Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E-S karayolu Hendek-DOzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 194 

184. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Şemdinli İlçe
si Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) 194 

185. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Cengiz Altınkaya'nın cevabı (6/359) 194:196 

186. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 196 

187. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksi-
dini geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 196 

188. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas tli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 196 

189. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler İlçesin
deki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal bardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 197 

190. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için ka
mulaştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 197 

191. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 197 

192. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Sam
sun İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/310) 197 

193. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985-1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 197 

194. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin tli Midyat 
İlçesinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/371) 197-198 
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195. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaPın, Isparta-Eğirdir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 198 

196. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen 
Manisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşla
rın yeni yerleşim alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/312) 198 

197. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İl
köğretim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 198 

198. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüp
lerinin maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 198 

199. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 198:199 

200. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve 
alınmaları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları 
ile diğer fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 1 9 9 

201. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 199 

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) 199 

203. — 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) 19ç 

204. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/377) J 9 9 

205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) 200 

206. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 200 

207. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 200 

208. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen "Türkiye Emlak Bankası çalışanları" imzalı açıklama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 200 

209. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 200 
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210. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik 
fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) 200:201 

211. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) 201 

212. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî tşler Daire Başkanı iken MÎT Müs
teşarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/386) 201 

213. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluş
ları tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/387) 201 

214. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Si
irt illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 201 

215. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yı
lında Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan öde
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 201 

216. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve sa
tış fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) 202 

217. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 202 

218. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) 202 

219. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle 
İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/394) 202 

220. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun tüne bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985-1986 yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 202 

221. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978-1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) 202:203 

222. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T.C. Ziraat Bankasınca 
tarım satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygu
landığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 203 

223. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 203 
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224. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, "İcraatın İçinden" ve "Ge
lişen Türkiye" adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.*ne yaptırılmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 203 

225. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas-Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) 203 

226. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kötü* in, İstanbul Anakent Belediye
since kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 203:204 

227. — İstanbul Milletvekili Aytekin KotiPin, İstanbul Anakent Belediye
since 25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan öde
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 204 

228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal 
edilen doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/400) 204 

229. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne-OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 204 

230. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi 
ile ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/328) 204 

231. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 204 

232. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986-1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 205 

233. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 205 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 205 

235. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankası
nın ambleminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem deği
şikliği nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/403) ^ 205 

236. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversite
sinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hiz
met akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 205 

237. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) 205 206 
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238. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) 

239. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm'ın, Tunceli tli Hozat tlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki id
diaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) 

240. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985-1988 yılları arasında ha
yalî ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uy
gulandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) 

241. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 206 

242. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yı
lında gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 206 

243. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçeliev-
ler semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) 206 

244. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eği
tim Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğ
renciler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/416) 207 

245. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/417) 207 

246. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 207 

247. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nite
lendirilen grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) 207 

248. — 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) 207 

249. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir 
kısmının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 207 

250. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Mer
kez Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli karar
name gereğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği incelemeler tamamlan
madan vergi iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/424) 208 
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251. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Erzurum tli Şenkaya ilçesi
ne bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mah
keme kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/426) 208 

252. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanma
sında elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/427) 208 

253. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan tli Merkez ilçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 208 

254. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) 208 

255. — tzmir 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) 209 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaPın, İsparta Tapu Sicil Müdür
lüğü ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/431) 209 

257. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, Burdur ti Merkezindeki ilk 
ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasa
ba okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/353) 209 

258. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) 209 

259. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) 209 

260. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde 
Emlak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) 2ın 

261. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa tli Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorusuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 210 

262. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/441) 210 
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263. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 210 

264. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, lig maçlarını izleyecek öğ
renciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 210 

265. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 211 

266. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 211 

267. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/443) 211 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi t6/362) 211 

269. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesi
ne bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/363) 211 

270. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 211:212 

271. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi beledi
ye başkan adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 212 

272. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî ida
reler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday 
yoklaması yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 212 

273. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile 
ilgili davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/445) 212 

274. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/446) 212 

275. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması ama
cıyla İ988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 212 

276. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 2 n 
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277. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
lığınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 213 

278. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakam Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) 213 

279. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkar
lara kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/452) 213 

280. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 
12.9.1980 tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/453) 213 

281. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Ceza
evi 4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafın- > 
dan işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/454) 213:214 

282. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an . 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okulla
ra ve dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 214 

283. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 214 

284. — Edirne Milletvekieli Erdal Kalkan'ın, Köy-Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 214 

285. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkan
lığı seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan ata
maya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) 214 

286. — Adana Milletvekieli Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Ay
dın Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/463) 214:215 

287. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı*nın, Ödemiş'te, üniversite veya yükse
kokul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 215 

288. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve ant
renör bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 215 

289. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araç
lara takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/438) 215 
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290. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AtDS has
talığı hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/439) 2 1 5 

291. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz 
aylarında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 215 

292. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbul-Tüzla'da meydana ge
len olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/466) 216 

293. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yı
lı taban fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/467) 216 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tünde Belediye çöplü
ğü olarak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/468) 216 

295. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle 
belediyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) 216:217 

296. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının ko
nut sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 217 

297. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989-2.5.1989 
tarihleri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/473) 217 

298. — Tekirdağ Milletvekieli Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum 
kalitesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sö/lü soru önergesi (6/474) 217 

299. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu.sorunlara ve bu konuda alınacak ön
lemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 217 

300. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülke
mizle ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 217 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniy
le gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlileri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 218 

302. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan 1986-1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım ya
pıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 218 

303. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine 
ve müfettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/484) 218 

304. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapı
lacak yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediye
lere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
önergesi soru önergesi (6/485) 

218 
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305. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) 218 

306. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 218 

307. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür 
Vakfına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 218:219 

308. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda 
şampiyon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair 
Futbol Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 219 

309. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yar
dımcılarından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve 
bu Kurum için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/489) 219 

310. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edi
len İsparta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler ya
pıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 219 

311. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 219 

312. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür 
Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 219 

313. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) 220 

314. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) 220 

315. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk-Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 220 

316. — İstanbul Milletvekieli Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Gru
bunun gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/513) 220 

317. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma-
ağacı Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 220 

318. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve ye
dek ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 220:221 

319. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, MTA Genel Müdürlüğüne ait ma
den sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları id
dia edilen firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
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320. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkân-Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 221 

321. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan "özal'la isviçre'de görüştüm" başlıklı ha
bere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) 221 

322. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı*nın, Muhammed Shakarchi ile 
isviçre'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) 221 

323. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve sa
tış yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) 221 

324. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 
tarihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 221:222 

325. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Ankara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/464) 222 

326. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki fut
bol takımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 222 

327. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde tündeki toprak su
lama kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/520) 222 

328. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport 
vermeme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/521) 222:224 

224 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, içel ilinde şarap fabrikası ku
rulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pak-
demirli'nin yazılı cevabı (7/1048) 224:225 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, ülkemize sığınan Iraklı 
Peşmergelerden bir kısmının iade edildiği, bir kısmının da iadesinin istendiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm 
yazılı cevabı. (7/1057) 225:227 

3. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şeker fabrikalarının özel
leştirileceği açıklanmasına rağmen Kırşehir'de Şeker Fabrikası yaptırılmasının 
nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı ceva
bı. (7/1074) 227:229 

4. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'm, Kırşehir Şeker Fabrikasının te
mel atma töreni nedeniyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerine üc
retli izin verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün yazılı cevabı. (7/1083) 229:230 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının Amasra ve Yeniçeltek'te meyda

na gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki kazalar ile meslek hastalık
larının önlenmesi için alınacak tedbirleri (10/85), 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 12 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür tşletmesindeki 
çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlularını ve konuyla ilgili 
olarak alınacak önlemleri (10/86); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine dü
şen üyeliğe Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu seçildi. 

Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına grup 
başkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve S arkadaşının, terörle ilgili olarak Hüküme
tin çalışmaları ve alman tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin 
(8/22) öngörüşmeleri tamamlanarak, genel görüşme açılması oybirliğiyle kabul edildi; genel 
görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından saptanarak Genel Kurula sunulacağı açıklandı. 

20 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğnd Ozdemir 
Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 2 . 1990 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/685) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

2. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/686) (Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi: 16.2.1990) 

3. — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/687) (Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1990) 

Teklif 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/283) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 19.2.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi Yönetim 
Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, "Diyarbakır Gerçeği" adlı kitabın yazarının 
gözaltına alınmasının nedenine ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.1990) 

3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir S.H.P. İl Genel Meclisi Üyesinin 
evinde arama yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.2.1990) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, zorunlu tasarruf kesintilerinin geri öden
mesinde faiz uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1115) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.2.1990) 

5. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, uluslararası yük taşımacılığında kullanı
lan bazı araçların akaryakıt depolarının küçültülmesine dair uygulamaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.1990) 

6. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, 5.2.1990 tarihinde Antalya'da açılan forma-
törlük kursuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.2.1990) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ankara Kapalı Cezaevindeki bazı hüküm
lülere ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1118) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1990) 
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8. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Kırşehir ilindeki amatör spor kulüplerine 
yapılan yardıma ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tari
hi: 15.2.1990) 

9. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al tiner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar Başba
kanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1120) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük Beşbinevler Ortaokulu Müdür 
muavinleri hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1121) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

11. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, bir Amerikan firmasının Türk Kadını
nı Güçlendirme Vakfına bağışta bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Birlikçe 1989 yılında gerçekleştiri
len ayçiçeği alımlarına ve bu Kurumun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, D.S.t. tarafından Dünya Bankası kredisiy
le uygulamaya konulan sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki su sıkıntı
sının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki maden ocak
larında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.1990) 

20 . 2 . 1990 Sah 

Teklif 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan»in, 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar 
ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/284) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kayadibi köylerine 
mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1990) 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, lise ve dengi okul birincilerine tanınan "İste
dikleri üniversiteye girme hakkı"mn bazı merkezlerce kötüye kullanıldığı iddiasına ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1990) 
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3. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'in, Aydın Cezaevindeki bir tutukluya işken
ce yapıldığı iddiasına ve bazı tutukluların sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1990) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tari
hi: 19.2,1990) 

5. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jandarma Kara
kol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1990) 

6. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Hava-tş Sendikasına üye işçilerden bir kısmının 
iş akitlerinin feshedildiği ve yerlerine yabancı işçiler alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1990) 
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BtRİNCİ OTURUM 

Açılımı Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkaıtvekili Abdal hali m Araş 

KÂTİP ÜYELER: Ali Sami Akkaş (Bahkesir), Ertugrul Özde mir (Ordu) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — İktidar Partisi Meclise katılmakta özen göstermiyor Sa

yın Başkan. Bakın sıralara... 250 kişiler; ama 10 kişi yok... 

IV. — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM LYŞl KONUŞMALAR 

1. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, emniyetçe gözetime alınan yurttaşlarımızın avukat-
lartyla görüşmelerine çıkarılan engellere ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltun 
Sungurlu'nun cevabı 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol, emniyetçe gözetime alınan yurttaş
larımızın avukatlarıyla görüşmelerine çıkarılan engeller konusunda gündem dışı söz istemiş
lerdir; kendilerine söz veriyorum, buyurun. 

Sayın Anadol, süreniz 5 dakikadır, bu süreye riayet edilmesini özellikle rica ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün huzurunu

zu işgal edişimin nedeni bence çok önemli. Bir hukukçu olarak önemli; 12 Eylülde haksız yere 
bir yıl hapis yatmış ve aklanmış bir sanık olarak önemli ve üçüncü dönem parlamenterlik ya
pan, yasama organının, hükümetin görevlerini bilen ve bunlar üstünde titizlikle duran bir par
lamenter olarak önemli. t 

Sözlerime başlarken, İstanbul DGM Savcısına teşekkür etmek istiyorum. Neden?.. İstan
bul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, geçen hafta, çeşitli suç iddialarıyla, kendi emriyle gö
zetime alınan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının avukatlarıyla görüşmelerine imkân tanımış; 
Başbakanlığın 08-3-383-18873 sayılı genelgesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 
ve 144 üncü maddeleri uyarınca, kendi emriyle gözetime alınan vatandaşları avukatlarıyla gö
rüştürmüş, hatta daha ileri gitmiş ve vekâleti olmayan avukatları da, bilahara vekâlet çıkart
mak koşuluyla bu kişilerle görüştürmüştür. 
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Diyeceksiniz ki, "Bu kadar olağan bir durumda, teşekkür niye? istanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcısı yasalara uymuş, mevzuata uymuş, Başbakanlığın çıkardığı genelgeye uy
muş, Adalet Bakanlığının genelgesine uymuş ve görevini yapmış; niye teşekkür ediyorsun?" 

Değerli arkadaşlar, işte bu teşekkürün sebebi şu: Haklı olarak, "Türkiye üniter devlettir" 
deyip duruyoruz; çeşitli partilerin sözcüleri, bunu, gazete sütunlarında, Meclis kürsülerinde 
sık sık tekrarlıyorlar; ama Türkiye, hukuken üniter bir devlet değildir. İstanbul'daki savcılar 
başka uygulama yapmakta, Ankara'daki savcılar başka uygulama yapmakta, İzmir'deki savcı
lar başka uygulama yapmaktadır. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, iki sene önce, 
bir başkasının yazdığı kitabın arka kapağına üç cümle yazdığı için, bütün Türkiyece maruf 
Muzaffer tlhan Erdost'u, özel emriyle yatağından kaldırmış, sabaha karşı nezarete attırmış, 
avukatları kendisiyle görüşmek istemişler, "Tahkikatın gizliliği gerekçesiyle görüştürmüyorum" 
diye resmî cevap vermiştir. Bu suçlamayı, sonradan o kadar önemsiz bulmuş ki, ertesi gün ken
disi bırakmış; ama, avukatlarıyla görüştürmemiş...Ankara'da bir sanık devlet güvenlik mah
kemesinin emriyle polis tarafından gözaltına alınsın ve avukatlarıyla görüşsün!.. Başbakanlık 
genelgesine rağmen bu mümkün değil. Avukatlar, devlet güvenlik mahkemesi savcısına dilekçe 
veriyorlar; bu dilekçelerine de Başbakanlığın genelgesini ekliyorlar, Adalet Bakanlığının genel
gesini ekliyorlar; buna dayanarak görüşmek istiyorlar. Hiç çekinmeden, Ankara'daki Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı ve yardımcıları, "Hayır, görüştürmeyeceğiz" diye, dilekçenin 
altına şerh koyuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk kurallarının genelliği ilkesi vardır ve bu, evrensel bir hukuk 
kuralıdır. Eğer bir toplumda, bir hukuk kuralı, hukuk kurallarının genelliği ilkesi zedelenirse, 
o toplum, uygar bir toplum olamaz. Bir devletin yasası, ülkenin her yerinde, herkese eşit ola
rak uygulanmalıdır ki, o devlete, hukuk devleti densin. Maalesef, Türkiye, bugün, kanun dev
leti durumunda bile değildir; çünkü, Hükümetin emrindeki savcılar, o Hükümetin Başbakan
lığının çıkardığı genelgeyi, Adalet Bakanlığının çıkardığı genelgeyi paspas gibi çiğnemekten çe
kinmemektedirler. 

Değerli arkadaşlar... (ANAP sıralarından "çok bağırıyorsun" sesleri) Peki, yavaş söyleye
yim, yeter ki, dinleyiniz; kafanız şişmesin. Bir gün size de lazım olur, her zaman milletvekili 
olmazsınız, bir gün sanık olursunuz, size de lazım olur; hukuk herkese lazımdır. Hukukun üs
tünlüğü ilkesi herkese lazımdır. 

Arkadaşlar, anarşiden, şu çatı altında bulunan bütün partiler, bütün milletvekilleri -herkes 
gibi, halkımız gibi- şikâyetçi; çünkü, demokrasinin başdüşmanı anarşi ve terördür, kargaşadır; 
ortaya çıkar ve önlenemezse, canavarlaşırsa, ANAP'lı, SHP'li, bağımsız, DYP'li diye ayırmaz, 
hepimizi beraber boğar. O nedenle, bu kürsüden, bazen dillere çiklet edilen asgarî müşterekle
ri, gerçekten ortaya koymalıyız. 

Arkadaşlar, eğer, anarşi, devletin en üst katında; Hükümetin emrindeki cumhuriyet savcı
ları tarafından yar atılı yorsa; hukuk kargaşası içerisinde, yasalar, istanbul'da başka, Ankara'
da başka uygulanıyorsa ve şu koltuklarda oturan bakanlarımızın yayımladıkları genelgeler, bizzat 
savcılar tarafından hiçe sayılabiliyorsa; savcılar, emrinde bulundukları Hükümete kafa tutabi-
liyorlarsa; işte o zaman çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihimizde böyle 
bir vahim durumla karşı karşıya kalmadık değerli Büyük Millet Meclisi üyeleri. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, lütfen toparlayınız efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
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Şunu söylüyorum: Elbette bakanlık koltuğunda oturan, Başbakanlık koltuğunda oturan 
kişiler, görevlerinin ciddiyetinin bilinci içerisindedirler; ama kendilerinin yayımladığı genelge
ler hiçe sayılırsa;kargaşa ve anarşi, savcılar tarafından yaratılırsa, Hükümet, hukukun, kamu 
görevi yapan savaların yarattığı anarşinin üstesinden gelemezse, sokaktaki terörü ve anarşiyi 
önleyemez arkadaşlar. 

Perşembe günü, tüm Meclisin isteğiyle bir genel görüşme yapılacaktır, burada bazı asgarî 
müştereklerde anlaşacağız. Adalet Bakanına özellikle sesleniyorum, Başbakana sesleniyorum: 
\a genelge çıkarmayınız ya da bu genelgeyi paspas gibi çiğneme cesaretini gösteren kişilere had
lerini bildiriniz. Devletin ciddiyetini koruyunuz. 

Teşekkür ederim. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyursunlar Sayın Adalet Bakanı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; inanın ki, Sayın Kemal Anadol'a ne kadar teşekkür edeceğimi bile
miyorum. Bütün samimiyetimle bunu ifade ediyorum. Anavatan iktidarının ve Adalet Bakan
lığının yargıya ne kadar saygı gösterdiğini ve yargı bağımsızlığını hangi ölçülerde koruduğunu 
ve yargıya hiçbir surette müdahale etmediğini, yüksek huzurlarınızda, bir muhalif milletvekili 
olarak en geniş şekilde tescil ettiler; sağ olsunlar efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Savcı bağımsız değil, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Tabiî, Sayın Ana-

dol'la anlaşamadığımız bir nokta var: Savcılar, hükümetin emrinde değildir. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Bağımsız da değildir. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Türkiye Cumhuri

yetinde, savcılar, aynen hâkim bağımsızlığına^ hâkim teminatına sahiptirler. Hâkim ve savcı 
arasında, Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir fark yoktur... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Doğru söylemiyorsunuz. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Dünyanın bir baş

ka ülkesinde savcılar için böyle bir teminatın olmadığı" söyleniyor: "Hiçbir yerde savcılar için, 
aynen hâkim teminatının olması söz konusu değildir" deniliyor ve bütün dünyada savcılar hü
kümetin emrindedir; ama Türkiye'de savcılar da bağımsızdır, tşte bu, Önümüzdeki bir hadise. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Avrupa Topluluğuna girdik... 
NECCAR TÜRKCÂN (tzmir) — Yani, müfettişler de mi soramıyor Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu meseleyi dile ge

tireceğim, son aşamayı izah edeceğim; ancak, bu yargı bağımsızlığıyla alakalı hususu belirtme
den önce, Bakanlığımızın bu husustaki hassasiyetini ifade için bir konuya daha değineceğim. 

Bir baromuz, 1987 yılında, 8 sene ağır hapse hükümlü bir zatı baroya kaydetmiş; Adalet 
Bakanlığıyla aralarında ihtilaf olmuş; çünkü, avukatlık kamu görevidir ve ağır mahkûmiyet 
giymiş bir şahıs -şu andaki kanunlarımıza göre- devlet memuriyeti yapamayacağı gibi, avukat
lık da yapamaz. Bu sebeple 1987 yılında, o zatın barodan kaydı, o baroca, bir iki yazışmadan 
sonra silinmiş; 1989 yılında, aynı baro, bu şahsı tekrar baroya kaydetmiş ve Bakanlığa mesele 
bildirilmiş. Bakanlıkla aralarında yapılan yazışmalar sonucu, baro, "Ben bu şahsın barodan 
kaydını sitmeyeceğim" demiş, 8 yıla da mahkûm olsa.. Diyelim ki, hukuk diploması da olma
sa, baro kaydetti mi, avukatlık yapabilir, engelleyecek başka bir merci yok... Bunun üzerine, 
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Bakanlık yetkilileri durumu tetkik etmişler ve İstanbul Savcılığına hitaben bir yazı hazırlamış
lar ve yazıyı da getirmişler. Biz orada meseleyi adlî mercilere intikal ettirmişiz. Yani, orada bile 
kendimiz direkt olarak tasarrufta bulunmamışız; zaten, kanunlar bize o hakkı vermiyor. An
cak, meseleyi mahkemeye intikal ettirmekle, hukuk içinde kalmakla çözme imkânı vardır; Ana
yasamız ve kanunlar, bunun ötesinde bize bir yetki vermiyor. Buna rağmen, bizim, bize ka
nunların vermediği yetkiyi almak istikametinde bir zorlamamız, hem bizi hukuk dışı düşürür, 
hem de zor duruma düşürür. 

Şimdi, Anayasamız açısından duruma bir bakalım: Bizim, Avrupa Konseyiyle yaptığımız 
sözleşmeler gereği mükellefiyetlerimiz var ve bu mükellefiyetlerden bir tanesi, herhangi bir mesele 
Türkiye'de tetkik edildiği zaman, gelen hâkimlerin, Türkiye'de tahkikat yapmalarına, ifade al
malarına imkân vermektir. Nitekim, gelen bu yargıçlar, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı
nın ifadesini almak istemişler; vermemiş. Keza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 136 
ncı maddesine göre Başbakanlık bir genelge çıkarmış ve avukatların hazırlıkta müvekkilleriyle 
görüşmesinin temin edilmesi lazım geldiğini hatırlatmıştır; emir değildir; çünkü Başbakanlığın 
da böyle bir emir verme yetkisi yoktur. O maddenin Başbakanlıkça böyle tefsir edildiği ifade 
edilmiştir ve maddenin gerekçesinde de açıkça bu yazılıdır. Ancak, Anayasamızın 19 uncu mad
desinin altıncı fıkrası da, "Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kap
sam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorunluluk dışında, ya
kınlarına derhal bildirilir" demektedir. Yani, "Sakınca varsa, yakınlarına bilgi dahi verilmez" 
diyor. 

Buna dayalı olarak, bazı devlet güvenlik mahkemesi savcıları, "Bu olayda sakınca vardır, 
ben avukatla görüştürmem" diyor. 

Bu mesele, hukukun kendi normları içerisinde, hiçbir zorlama yapmadan, yetkili mercile
rin huzurundadır. Biraz evvel arkadaşlarımızın bahsettiği müfettiş tahkikatları da bitmiştir; 
yetkili mercilerin huzurundadır. Eğer, o yetkili merciler, devlet güvenlik mahkemesi savalarını 
Anayasa açısından haklı görürler ise, o zaman, huzurunuza, herhalde, akitlerimizi yerine geti
rebilmek için, vatandaşlara, hürriyet imkânlarını, savunma imkânlarını daha geniş verebilmek 
için, bir anayasa değişikliğiyle gelmek zorunda kalacağız; yok, aksi varit olursa, yetkili hukuk 
kurulları aksi görüşe sahip olurlarsa, o zaman, inanıyorum ki, bütün devlet güvenlik mahke
mesi savcıları da o kaidelere uyacaklardır. 

Hadise, şimdi bu safhadadır. Anayasa metninin tefsirini birkısım savcılarımız böyle yap
maktadırlar; Ceza Muhakameleri Usulü Kanunundaki hüküm ise, açık bir hükümdür. 

Bu itibarla, Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi açısından olsun, kendi iç hukukumuz açı
sından olsun; eğer Anayasamızdaki bu meseleleri aşamayacaksak, Anayasa önümüze bir engel 
olarak çıkacaksa, onları, Yüce Meclisle birlikte çözeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray 'tn dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ıh vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1139) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bağımsız Avrupa Program Grubunun (IEPG) 7 nci Bakanlar Toplantısına katılmak üzere 
19 Şubat 1990 tarihinde ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın dönü
şüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

lurgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Avusturya'ya gidecek olan Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun dönüsüne kadar Adalet 
Bakanlığına, İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1140) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Şubat 1990 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Ada
let Bakanı M. Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Ab
dülkadir Aksu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — istanbul Milletvekili Sudi Türel ve 20 arkadastntn, istanbul Hindeki su sıkmtıstmn gerçek 
nedenlerini ve bu konuda almacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/87) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştırma önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul tünde bir süredir yaşanmakta olan ve giderek hayatî boyutlara ulaşan su sıkıntı
sının gerçek sebeplerini araştırmak ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacı ile Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması 
hakkındaki önergemiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Sudi Neş'e Türel Mustafa Hilmi özen 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Necat Eldem Ülkü Güney 
İstanbul Gümüşhane 
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Cezmi Erat 
Ağrı 

Ömer Fer ruh îlter 
İstanbul 

Abdulbaki Albayrak 
istanbul 

Hayrettin Elmas 
istanbul 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mehmet Cavit Kavak 
istanbul 

Adnan Yıldız 
istanbul 

GEREKÇE 

Nüfusu her yıl 300 bin artan istanbul'da yaşanan susuzluğun, son günlerde had safhaya 
ulaştığı, günlük yaşamı ve insan sağlığını tehdit edecek boyutlara vardığı; gerek basınımızdan, 
gerekse vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerle yoğun bir şekilde dile getirilmektedir. Basında 
yer alan, "istanbul'da susuzluktan ameliyatlar bile erteleniyor", "Sanki çöl hastanesi", "Sö
zen'in köşklerinde sular şakır şakır", "istanbul Kerbelâ" "Suyun başı kurudu", "Başkanla
rın eşleri de susuzluktan şikâyetçi", "istanbul'da belediyede durum Şebekeler felaket", "Bele
diyenin ibrikçiliği" gibi yazı başlıklarından da anlaşılacağı üzere, konu, gerçekten çok önemli 
boyutlara ulaşmıştır, istanbul gibi, çok büyük insan kitlesinin barındığı, ticaret, turizm ve sa
nayi kesimlerinin faaliyetlerinin sürdüğü bir şehrin susuzluğa terk edilmesinin ve bunun da, 
sadece yaşanan kuraklık ve geçmiş dönemi karalamakla izah edilemeyeceğinin bilinmesi ge
rekmektedir. 

Geçen dönemde devreye sokulan Darlık ve Büyükçekmece barajları ile iki kolektör, 5 ön 
Arıtma Tesisi şehrin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış ve önemli bir sıkıntı yaşanmamıştır. 

Bedava su dağıtacağı vaadiyle iş başına gelen yeni yönetimirç ilk icraatı, ISKl'de yılların 
bilgi ve deneyim birikimi ile iş bilen kadroları görevinden uzaklaştırıp, yerine partizanca tayin
ler yaparak, hizmetin aksaması ve istanbulluların para ile dahi su bulamamalarını sağlamak 
olmuştur. 

Geçen dönemde günde 40 bin metreküp olduğu ifade edilen su kaçağının bugün 400 bin 
metreküpe çıktığı söyleniyorsa, burada görev alan yeni kadroların yetersizliği, bilgisizliği ve 
zamanında tedbir almaktan yoksun oldukları düşünülmelidir. 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

. Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Mustafa Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 

— 136 — 



T.B.M.M. B : 79 20 . 2 . 1990 O : 1 

öte yandan, içme suyu şebekesine lağım karıştığı iddialarına karşı, sadece "suyunuzu 1991 
yılına kadar kaynatarak içmeye devam edeceksiniz" gibi, insan sağlığını tehdit edecek boyut
taki bir konuya duyarsızlıkla yaklaşan bir zihniyetten kısa sürede susuzluğu çözümleyici ted
birleri beklemek boşuna zaman kaybetmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Hastanelerin bile tSKt'nin açıkladığı su programı kapsamına alındığı, ancak açıklanan 
bu programın bile uygulanamadığını, tüm bir keşmekeştik içerisinde, vatandaşların musluk baş
larında çile çektiklerini her gün basından takip etmekteyiz. Halkın mutluluğu için var olduk
larım iddia edenlerin, halkın huzuru ve sağlığı söz konusu iken böylesine kayıtsız kalmalarını, 
tüm sorumluluğu geçmiş dönemlere yüklemeye çalışmalarını anlamak mümkün değildir. 

tnsan ve çevre sağlığını tehdit edecek boyutlara varan istanbul'un susuz bırakılması soru
nunun derhal çözüme kavuşturulması için gerekli tedbirlerin ve çözümlerin hiçbir siyasi mülâ
haza gözetmeksizin sadece insanî yaklaşımlarla en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması ve 
çözümlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahvr Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki maden ocaklarında 
meydana gelen is kazalartmn önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yeraltı maden ocaklarında emniyet tedbirlerinin çok iyi bir şekilde alınması gereklidir. 
Türkiye'de madenler çok ilkel koşullarda işletilmektedir. Böyle ilkel koşullarda işletilen 

madenlerde, zaman zaman büyük iş kazaları olmaktadır. Geçmişteki kazalara bir göz atacak 
olursak, ölüm oranlarının azımsanmayacak boyutlarda olduğunu görürüz. 

Kömür madenlerinde son 10 yılda meydana gelen kazalarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını 
yitirmiştir. 

Türkiye, iş kazalarında, binde 4,55 ölüm oranı ile dünyada çok kötü bir konumda yer al
maktadır. Bu ölümlü iş kazaları oranı, gelişmiş ülkelerdeki ölüm oranından 8-9 kat, Mısır, Tu
nus gibi ülkelerden, 1,5-2 kat fazladır. 

Her yıl ortalama 14 bin iş kazasının yaşandığı kömür madenciliği işkolunda yılda ortala
ma 350 kişinin iş kazalarından hayatını kaybettiğini görmekteyiz. 

Çağımızda her alanda olduğu gibi, yeraltı maden ocaklarının güvenlik sistemlerinde de 
çok büyük gelişmeler olmuştur. Maden ocakları gelişmiş erken uyarı sistemleri ile donatılmış, 
çalışma koşulları iyileştirilmiştir. Ülkemiz, bu alanda çok geri kalmış; modern, gelişmiş sis
temleri ocaklarımızda uygulayamamıştır. Gelişmiş ülkeler yeraltı maden ocaklarındaki iş ka
zalarım bu sayede çok azaltmıştır. 

Türkiye'deki benzer kazaların önlenmesi amacıyla bu alanda ilerlemiş diğer ülkelerdeki 
yeraltı maden ocaklarında bulunan güvenlik sistemleri ciddî bir şekilde incelenmeli, Türkiye'
deki yeraltı maden ocakları en modern güvenlik sistemleri ile en kısa sürede teçhiz edilmelidir. 

Bu konuların araştırılması için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Durmuş Fikri Sağlar 
tçel 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Türkân Akyol 
tzmir 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Kâzım özev 
Tokat 

Onur Kumbaraabaşı 
Kocaeli 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Erol Ağagil 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Eşref Erdem 
Ankara 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Etem Cankurtaran 
tçel 

özer Gürbüz 
Sinop 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmamasına da
ir öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadastntn, Tokat Hayvanat Bahçesinin kapa-
tümastntn nedenleri ile sonuçlarım ve olaym sorumlularım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/65) 

BAŞKAN — 10/65 esas numaralı Meclis araştırma önergesinin geri verilmesine dair 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10/65 numaralı, Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayva
nat Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesini geri çekiyoruz. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 
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Ömer Okan Çağlar 
Aydın « 

Kerem Güneş 
Kars 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Hikmet Biçentürk 
tçel 

\aşar Eryümaz 
Ağrı 

Sait Ekinci 
Burdur 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Talat Zengin 
Malatya 

Sakir Şeker 
Sivas 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Sadan Tuzcu 
Rize 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre, yeterli imza kalmadığından önerge gündemden çıkarılacak 
ve işlemden kaldırılacaktır. 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alman tedbirler konusunda açûması kabul edi
len genel görüşmenin görüşülme gün ve süresine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun, 19.2.1990 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 

öneri: 
Terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda Genel Kurulun 

15.2.1990 tarihli 78 inci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmenin, gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve görüşmelerin 22.2.1990 Perşembe günkü 
birleşimde yapılması; genel görüşmeye Hükümet tarafından verilecek bir izahattan sonra baş
lanması ve bu izahatın süre ile sınırlı olmaması; genel görüşmenin bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — 10/64 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine seçim 

BAŞKAN — 10/64 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri için parti grup
larınca gösterilen adayların Kstesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır; şimdi, listeyi okutup 
oylarınıza sunacağım: 

Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkla
rı İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu Aday Listesi 

(10/64) 
(9) 

Adı ve Soyadı 

Yaşar Eryılmaz 
Nizamettin özdoğan 
Mehmet Akdemir 
Reşit Ülker 
Mustafa Kalemli 
Mahmut Orhon 

Ali Uyar 
Türkân Akyol 

ANAP (6) 
Ağrı 
Elazığ 
Gaziantep 
istanbul 
Kütahya 
Yozgat 

, SHP (2) 

Hatay 
tzmir 

Seçim Çevresi 

DYP (1) 

Ahmet Küçükel Elazığ 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Meclis araştırma komisyonuna seçilmiş bulunan sayın milletvekillerinin, 21.2.1990 Çar
şamba günü saat 13.30'da, ikinci kattaki Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu salonunda toplana
rak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması "Vapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki Meclis araştırması önergesi geri alındığından, ikinci sıradaki önergeye ge
çiyoruz. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan Iraklıların sorun
larım, hukuki statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapılacak uygulamayı tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

BAŞKAN — İkinci sırada, Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülke
mize sığınan Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre hakla
rında yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Eylül 1980'de başlayan İran-Irak savaşının, arkasında milyonlarca ölü, bir o kadar da 
sakat insan bırakarak, 20 Ağustos 1988 de yürürlüğe konan ateşkes anlaşması ile son bulduğu 
bilinmektedir. 

Irak, ateşkes yürürlüğe konunca, İran sınırındaki birliklerini geri çekmiş, savaş sırasın
da Kürtlerin İran'a yardım ettiklerini bahane ederek silahlı kuvvetlerini Kuzey Irak'ta yaşayan 
Kürtlerin üzerine yollamıştır. 

Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtler, bu saldırılar karşısında güneydeki sınırlarımıza yığılmışlar 
ve sayıları yüzbini bulan bu insanlar sınır köylerimizde sığınacak yer aramışlardır. 

Ülkemiz sınırlarına yığılan ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bu insanlann du
rumunu değişik boyutlarıyla inceleyen Hükümet, bunları kabul etmenin insanî görev olması 
yanında, ülke açısından da daha yararlı olacağı sonucuna varmış ve sınırlarımızı açmıştır. 

Sınırları Kürtlere açma kararı, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan halkımız ve mu
halefet partileri tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Ülkemize sığınan bu insanlar, Yüksekova-Uzunsırt ve Suüstü, Mardin Kızıltepe ve Silopi 
ile Diyarbakır'da kurulan çadırkentlere yerleştirilmişlerdir. Ancak çoğunluğu kadın ve çocuk
lardan oluşan bu insanlar çetin kış şartlarının hâkim olduğu buralarda büyük sıkıntılar çek
mişlerdir. Soğuklardan çok sayıda çocuk hastalanmış ve yaşamını yitirmiştir. Daha sonraları 
bu insanların bir bölümü İran'a gönderilmiş, sayısı 40 bine yaklaşan Kürt ise, Diyarbakır, Muş 
ve Kızıltepe'de bulunan üç kampa yerleştirilmiştir. 

Ülkemize sığınan bu insanlar, kamplarda çok güç koşullar içinde yaşamlarını sürdürmek
tedirler. 

Bu insanların statüleri henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Bunlar mülteci mi, yabana mı 
belli değil. Sığınmacı olarak tanımlanan bu insanların statülerine benzer başka bir uygulama 
örneği bulmak mümkün değildir. 

Yaşamlarını sürdürdükleri kamplar etrafı dikenli tellerle çevrili, gece-gündüz güvenlik ele
manlarının nöbet tuttuğu esir kampı görünümü vermektedir. Gelecekleri belirsizdir. Bu insan
ların, "Ne olacak bizim halimiz" diyerek tam bir umutsuzluk ve karamsarlığın bunalımı için
dedirler. Sosyal olanaklardan, insanın kendi kişiliğini geliştirmesi için gerekli imkânlardan ya-
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rarlanamamaktadırlar. İlkokul ve daha ileri çağlarda bulunan çocuklar eğitim olanaklarından 
yoksundurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti liderlerinin belirttiği gibi, bu 
insanlann ülkemizde soydaşları, akrabaları vardır. Statülerinin belirsizliği bunları da üzmekte
dir. Kendi akrabalarına yardımda bulunamamanın ezikliği ve sıkıntısı içindedirler. 

Türkiye'nin de taraf olduğu, tnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 14 üncü maddesi; 
"Herkes zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleket tarafından mül

teci muamelesi görmek hakkım haizdir" der. 
Bunun yanında, Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 Cenevre Toplantısında kabul edi

len tanıma göre de, bu insanlar mülteci olarak kabul edilmeseler bile, "yabancı" statüsünü 
taşımaktadırlar. Anayasamızın 16 ncı maddesine göre, yabancılara tanınan tüm haklardan ya
rarlanmaları gerekir. Iran, Afganistan ve diğer ülkelerden kaçarak ülkemize sığınan yabancıla
ra farklı, sığınmacı Kürtlere farklı uygulama yapılmasının haklı hiçbir dayanağı yoktur. Bu 
durumun ülkemizin itibarını zedeleyebilecek nitelikte olduğunu izaha bile gerek yoktur. Hü
kümet bu uygulaması ile ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeleri de göz ardı et
mektedir. Bu konuda tümüyle bir belirsizlik hâkimdir. 

Ülkemizde halen üç ayrı kampta yaşayan Kürtlerin içinde bulundukları durum, hukukî 
statüleri, uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapılacak uygulama, uluslararası yardım 
kuruluşlarının yardımlarının ve bu gibi sorunlarının açıklığa kavuşması bakımından Anayasa
nın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine göre bir Meclis araştırması açılmasını saygıy
la arz ederiz. 

Cumhur Keskin 
(Hakkâri) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar; buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; sözlerimin başında, hepinizi en içten saygıyla selamlıyorum. 
Muhterem milletvekilleri, geçen yıl ağustos ayında ülkemize sığınmak zorunda kalan Irak

lıların, kendi ülkelerini terketme nedenleri ve ülkemizde geçici olarak İskân edilmeleriyle ilgili 
gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyelerince bilinmektedir. 

1989 yılı bütçe tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda görüşülmesi 
vesilesiyle yapılan sunuşlarda ve sorulara verilen cevaplarda, bu konuya geniş yer verilmiştir. 

Bu insanları, hiçbir hukukî mükellefiyetimiz olmamasına rağmen, belirsizliğe terk etme
yerek, sırf insanî mülahazalarla ülkemize kabul ettik. Bu hususu huzurlarınızda bir kere daha 
belirtirken, Hükümetimizin, bu insanlara gelecekleri konusunda karar vermekte hür oldukla
rını başından itibaren açıklamış olduğunu ve yaşamalan için gerekli zarurî ihtiyaçlarını müm
kün olan en iyi şekilde karşılamaktan başka bağlayıcı hiçbir vaatte bulunmadığım tekrarla
mak istiyorum. 

Bu olayı, akti giriş kolaylıklarından yararlanarak ülkemize gelen yabancılar veya Bulga
ristan'dan göçe zorlanan soydaşlanmızın durumu ile mukayese etmek doğru olmamaktadır. 
Nitekim, ülkemize sığınan Iraklıların bir kısmı, arzuları doğrultusunda, İran'a gitmiş, bir kıs
mı Irak'a geri dönmüştür. Irak'a dönüşlerde son aylarda kaydedilen artış, bir anlamda, Irak'
taki koşulların yeniden elverişli hale geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Zira, geri 
dönüşler, ilgililerin tamamen hür iradeleri ve azalarıyla olmaktadır. 
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Irak Hükümetinin çıkardığı aftan yararlanarak, kendi serbest iradderiyle Irak'a dönenle
rin toplam sayısı, Ocak 1990 itibariyle, S 216'dır. 

Üçüncü ülkeler de, mülteci olarak, toplam 385 kişi kabul etmişlerdir. Bunlar; Fransa 330, 
Danimarka 31, tsveç 22 ve Avusturya 2'dir. 

Değinmek istediğim bir başka husus, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçeve
sinde, Türkiye'nin bu konudaki uluslararası vecibelerinin sağlıklı bir şekilde saptanmasıdır. Bu 
bağlamda, anametin, Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesiy
le, bunu kısmen tadil eden 1967 tarihli Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Protokoldür. 

Sözleşmenin, "Mültecinin tanımı"m yapan maddesi, taraf ülkelere bir tercih hakkı ver
miştir. Bu tercih hakkını kullanan öteki bazı ülkder gibi, Türkiye de ülkeye sadece Avrupa'dan 
gden kişilere mülteci statüsü tanımayı üstlenmiştir. Zamanında yapılmış olan bu tercihin, gü
nümüzün şartları içinde de ne kadar haklı ve isabetli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

özetle, Irak'tan sığınmış olan kimsdere mülteci statüsü tanınması gibi bir yükümlülüğü
müz mevcut değildir. Ancak, Türkiye, konuyu dar hukuk kalıplan içinde değerlendirmemiş 
ve ülkelerinden kovulan, eziyet çeken insanlara kapışım açma yolundaki geleneksel siyasetini 
bu insanlara da uygulamıştır. 

Konu, sadece hukuk açısından ele alınsaydı, Irak'tan gelenlerin statüsünü belirlerken, ka
ra savaşıyla, savaş döneminde tarafsızların hak ve yükümlülüklerine ilişkin 1907 tarihli Lahey 
ve 1944 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin ve insancıl hukuk alanındaki diğer 
uluslararası belgelerin de göz önünde tutulması gerekirdi. Hükümetimiz bunun yerine, kutsal 
hak olarak gördüğü, can güvenliğini sağlamak amacıyla sının açmış, sonra da, ülkemize ge
lenlere geçici barınma imkânı tanımıştır. 

Değerli milletvekilleri, yeri gdmişken, Iraklıların barındıktan merkezleri belirli zaman ara-
lanyla serbestçe gezen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkili ve uzmanlan-
nın, tarafımızdan sağlanan bu imkânlardan övgüyle bahsederek, diğer ülkdere örnek göster
diklerine, bu hususun, anılan kuruluşların çeşitli belge ve raporlannda yer aldığına kısaca dik
kat çekmek istiyorum. 

Gerçekten, Birleşmiş Milletlerin bu konulardaki uzman kuruluşu olan, Mülteciler Yük
sek Komiserliğinden bir heyet, daha işin başında (Eylül 1988'de) Iraklıların yerleştirildiği beş 
geçici merkezi gezmiştir. Heyetin son derece olumlu izlenimleri ve Türk makamlarının olumlu 
tutumu nedeniyle, Yüksek Komiserin şükran hisleri, Yüksek Komiserliğin 23 Eylül 1988 günü 
Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında bütün dünyaya duyurulmuştur. Ayrıca, yine Ce
nevre'de 14 Eylül 1989 günü yapılan bir toplantıda, Yüksek Komiserliğin bir yetkilisi, Türki
ye'nin, sadece Bulgaristan'dan gdenlere değil, diğer ülke vatandaşlanna da uyguladığı cömertçe 
politikasını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin büyük takdirle karşıladığını 
vurgulamak istediğini açıkça ifade etmiştir, öte yandan, Yüksek Komiserin Hükümetimize gön
derdiği çeşitli mektuplarda, bu husus özdlikle vurgulanmıştır. Bununla beraber, bu insanlara, 
dış âlemin, özellikle Batılı ülkelerin gösterdiği ilgi, maalesef, konuyu istismar etmeye yöndik 
olmuş, Türkiye'nin iyi niyetli gayretleri, büyük ölçüde desteksiz bırakılmıştır. 

Bazı Batı Avrupa ülkelerinin Kızılay aracılığıyla yaptığı malî yardımlar, toplam olarak 3,5 
milyon dolara eşdeğer düzeydedir. Kuzey Iraklılar için -ikili düzeyde- Batı Avrupa ülkderinden 
sağlanan yardımları şöyle özetleyebilirim: 

AFC Kızılhaçı ve Hükümeti 3 milyon 250 bin DM; AT Komisyonu 500 bin ECU, tsveç 
Kızılhaçı 877 bin DM; ingiltere 260 bin Sterlin, Danimarka 2 milyon Danimarka Kuronu, 
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Lüksemburg 5 milyon Lüksemburg Frangı, Avusturya 1 milyon Avusturya Şilini olmak üzere, 
toplam 3 milyon 645 bin dolar. 

Değerli milletvekilleri, sayıları 31 S80 olan Iraklı sığınmacılar, halen, Diyarbakır ve Muş'
ta sosyal konutlarda, Mardin'de ise çadırlarda kalmaktadırlar. Bütün merkezlerin, iaşe, çevre 
temizliği, tıp ve sağlık hizmetleri, su, elektrik ve telefon gibi altyapı kolaylıkları sağlanmıştır. 

Iraklılara ikili düzeyde önemli bir yardım sağlanamayacağının daha ilk aylarda anlaşılma
sı üzerine ve temas edilmiş olan ülkelerden bazılarının telkinleri göz önünde tutularak, Hükü
metimizce, Eylül 1988 ortalarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle temas 
kurulmuştur, öncelikli ve acil ihtiyacın bu insanlara konut sağlanması olduğu düşüncesinden 
hareket edilerek, süratle hazırlanan kapsamlı bir proje, Kasım 1988 başında, Yüksek Komiser
liğe sunulmuştur. Anılan projede, her biri 5 bin kişiyi barındıracak 7 yerleşim biriminin tüm 
altyapılarının sağlık ve sosyal tesisleriyle birlikte inşa edilmesi öngörülmüştür. Toplam 85 mil
yon dolarlık bu proje, Yüksek Komiserlikle, uzun süren müzakerelerde görüşülmüştür. Nisan 
1989'da, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, "proje maliyetinin sadece 8 milyon dolar gi
bi çok cüzi bir bölümünü sağlayabileceğini" bildirmiştir. Kaldı ki, bu da, paranın konut inşa
sında kullanılmayacağı şartına bağlanmıştır. Bu durumda, yardımın, bu şartlarda kabul edile
meyeceği Yüksek Komiserliğe bildirilmiştir. Bu tutumumuzu haklı ve makul bulduğu anlaşılan 
Yüksek Komiserlik, geçen eylül başında, halen Mardin'de çadırlarda barınan yaklaşık 13 500 
Iraklı için prefabrike konut yapılmasına ilişkin yeni bir teklifle ortaya çıkmış ve Hükümetimiz
ce arazi tahsis edilmesini istemiştir. Kendilerine, Yozgat İlimizde bir arazi tahsis edilebilmiştir. 

Projenin gerçekleşmesi, ilgi gösteren ülkelerin, Yüksek Komiserlik aracılığıyla gönüllü kat
kılarda bulunmalarına bağlıdır. Bu amaçla, Bakanlığımızla Yüksek Komiserlik arasında, 10 
Ekim 1989 tarihinde bir mektup teatisinde bulunulmuştur; ancak, Ocak 1990 sonu itibariyle 
14 milyon dolar civarındaki proje maliyetinin sadece 5 milyon dolarlık bölümü için taahhütte 
bulunulmuştur. Irak'tan gelenlere sözlü alakalarım esirgemeyenlerin, şimdi, ilgilerini kuvve
den fiile çıkarıp çıkaramayacaklarını merakla beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıdaki maruzatımdan anlaşılacağı üzere, bu insanların, Hü
kümetimizin ve uluslararası yardım kuruluşlarının imkânlarından en uygun şekilde yararlana
bilmeleri için gereken her şey yapılmıştır. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaları ve akrabalarını zi
yaret etmeleri için şehre inmeleri ve yer değiştirmeleri de sağlanmıştır. 

Hal böyle iken, bu konuda Meclis araştırması açılması için bazı sayın milletvekillerince 
imzalanan önergede, belli dış çevrelerin kasıtlı ve önyargılı olarak, sırf Türkiye'nin itibarını 
zedelemek ve belli bir konuyu istismar etmek için dillerine doladıkları haksız eleştiri ve suçla
maları hatırlatan ifadeler kullanılmasını cidden yadırgadığımızı ve bunu üzüntü ile karşıladı
ğımızı burada ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz, bu konuda da, ülkemizin saygınlığına, 
dış politikamızın genel esaslarına ve millî menfaatlarımıza uygun bir yol izlemektedir. 

Başkanlık Divanına sunulmuş önerge doğrultusunda Meclis araştırması yapılmasına Hü
kümet olarak gerek görmediğimizi huzurlarınızda ifade ediyor, Yüce Heyeti en içten saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
îçtüzük hükümlerine göre, parti gruplarına söz vermem gerekmektedir. Parti grupların

dan şu ana kadar bir söz talebi gelmemiştir. 
Bu itibarla, Sayın Cumhur Keskin'e önerge sahibi olarak söz veriyorum. 
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ONUR KUMBARACIDAŞI (Kocaeli) — Sayın Keskin, hem grup adına, hem şahsı adına 
konuşacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Diğer gruplar söz isterlerse, 10 dakikalık, şahsı adına konuşma süresini, gruplar 
adına konuşmalar yapıldıktan sonra vereceğim; ama gruplar söz istemezlerse, grup adına ya
pacağınız konuşma süresi sonunda, şahsınız adına da konuşabilirsiniz Sayın Keskin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, şu ana kadar grup adına söz iste
mi olmadığına göre, Sayın Keskin şahsı adına da konuşabilir. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, Sayın Keskin konuştuktan sonra da gruplar taleplerini bildi
rebilirler; ama şu ana kadar olmadı. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, önerge, konuya kâfi derecede açıklık getirmediği 
için, şu ana kadar, Grubumuz adına söz talep etmedik; ama, belki daha sonra talep edebiliriz. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Sayın Keskin, buyurun, 20 dakikalık söz sürenizi kullanın efendim. 

SHP GRUBU ADINA CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; ülkemize sığınan Iraklı Kürtlerin durumları, uluslararası sözleşmelere göre sta
tüleri, uluslararası kuruluşların yardımlarının sağlanması bakımından alınacak önlemlerin araş
tırılması için verilen önerge ile ilgili olarak, SHP Grubu adına söz aldım. Düşüncelerimi açık
lamaya başlamadan önce, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, aralıksız sekiz yıl süren, ardında milyonlarca ölü, bir o kadar da sakat in
san bırakan Irak-tran Savaşı, 20 Ağustos 1988 tarihinde yürürlüğe konan ateşkes anlaşması 
ile son bulmuştu. Irak yönetimi, ateşkesin hemen arkasından, silahlı kuvvetlerini kuzey Irak'a 
sevk etmiş; bu bölgede yaşayan Kürtlerin, savaş sırasında tran'a yardım ettiklerini gerekçe gös
tererek, asker-sivil, kadın-erkek, çocuk-yetişkin, genç-yaşlı ayırımı yapmadan, tüm halkı he
def alan bir harekât başlatmıştı. Top, tank, helikopter, savaş uçaklarıyla, kimyasal silahlar des
teğinde girişilen harekât, tam bir vahşete dönüşmüş, kullanılan kimyasal silahlarla, onbinlerce 
insan öldürülmüştü. 

Tüm dünyanın ibretle izlediği bu vahşet tablosundan kaçan insanlar, evlerini, köylerini, 
topraklarını bırakarak, yaşamlarını kurtarmak amacıyla, sınırlarımıza yığılmışlardı. Güney sı
nırlarımızdan girmeye çalışan bu insanların, ülkemizde yakınları vardı, akrabaları vardı, sınır
larımıza yığılmaları bu nedene dayanmaktaydı. Hükümet, yığılmalar ilk başladığında bu in
sanları sınırdan içeriye almamayı düşünmüş, girenler de, bu nedenle sınır dışı edilmişti. An
cak, daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda, yaşam kavgası veren, ölümden kaçan 
bu insanları kabul etme düşüncesi ağır basmış ve sınırlarımız açılmıştı. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, olaya bir insanlık sorunu olarak bak
mıştır. Genel Başkanımız Sayın Erdal inönü'nün 2 Eylül 1988 tarihinde ifade ettikleri gibi, 
olay, önemli bir insanlık sorunuydu ve Türkiye gerekeni yapmalıydı.. Ayrıca, canlarını kurtar
mak için sınırda bekleyen bu insanların Türkiye'de akrabaları da vardı... Türkiye'nin, bu ne
denlerle, olaya kayıtsız kalması, sınırlarımızı açmaması düşünülemezdi.. O nedenle, biz, Ba
kanlar Kurulunun o dönemdeki bir üyesinin, "bize sığınmaya çalışanların tümünün kabul edil
mesi, Irak'a karşı izlediğimiz tarafsızlık politikasına ve Ortadoğu'daki nazik dengelere ters düşer" 
biçimindeki açıklamasına, başından karşı çıktık, olaya, salt insanî açıdan bakılması gereğine 
değindik. Sınırların açık tutulması sonucunda, ölümden kaçan, kimyasal silah vahşetinden kaçan 
insanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Çoğunluğu çocuk ve kadın olan bu insanların, sınırları
mızdan içeriye girmesine izin verilmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında sevinçle 
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karşılanmıştır. Yaşama yeniden dönmenin sevincini yaşayan bu insanlar, kısa sürede kurulan 
çadırkentlere yerleştirilmişlerdir. Yüksekova'nın Uzunsırt ve Suüstü, Mardin'in Kızıltepe ve Si-
lopi bölgeleriyle, Diyarbakır'da kurulan 5 ayrı çadırkente yerleştirilen Iraklı Kürtler, yerleştiri-
linceye kadar büyük sıkıntı çekmişlerdir. Bu sıkıntıları bölgedeki yurttaşlarımız da çekmiştir; 
çünkü, Osmanlı döneminde, Hakkâri Beyliği sınırlan içinde bulunan topraklarda yaşayan bu 
insanların, Hakkâri'de aşiretler içinde akrabaları vardı. Osmanlı imparatorluğunun dağılması 
sonucunda, aşiretler de bölünmüş, bir kısmı Irak Devleti sınırlan içinde kalmıştı. Sığınmacı 
Kürtlerin büyük bir bölümü, bu bölünen aşiretin mensuplarıydı. 

Devletin, olanaklar ölçüsünde, sığınanların ihtiyaçlannı sağlamaya çalışmasına ek olarak, 
bölgedeki yurttaşlarımız da, bütün imkanlarım seferber etmişlerdir. Bütün bunlara karşın, sı
ğınmacı Kürtler büyük sıkıntılar yaşamışlardır. 

Çetin kış şartlarında, Yüksekova ve Uzunsırt kampında, çok sayıda çocuk, soğuktan ya
şamını yitirmiştir. Sonuçta, çadırkentlerde bulunan bu insanlar, Diyarbakır ve Muş illerinde, 
deprem nedeniyle yaptırılan konutlara yerleştirilmiş, Kızıltepe'deki çadırkent ise korunmuştur. 
Halen, Diyarbakır, Muş ve Kızıltepe kamplarında toplam 32 bin civarında insan yaşamakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, 9 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
kabul edilen, Jenositin önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşmeye, 5630 sayılı Ka
nunla, 25.3.1950'de taraf olmuştur. 

Türkiye, bakteriyolojik ve zehirleyici silahların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasının ya
saklanmasına ilişkin sözleşmeye, 1766 sayılı Kanunla, 3 Temmuz 1973'te taraf olmuştur. Bu 
sözleşmeler, hukukumuza göre, yasa hükmünde iken, Hükümetin, bunları çiğneyen ve ihlal 
eden Irak yönetimini himaye eder tutum içinde görülmesi ve o izlenimi yaratması, üzüntü veri
ci olmuştur. 

Irak yönetiminin, kimyasal silah kullandığı tüm dünyaca bilinmesine, Kürtlere karşı bir 
soykırım harekâtı başlattığı açık olmasına karşın, Hükümet yetkililerinin, bunun aksini iddia 
eden açıklamalarda bulunmasını talihsizlik olarak değerlendirdiğimizi ..ifade etmek isterim. 

Usule göre kabul edilmiş sözleşmeler, yasa hükmündedir ve hukukumuzun bir parçasını 
oluşturmaktadırlar. Bunlan ihlal eden devlet ya da devletleri himaye etmemiz söz konusu ol
mamalıdır. 

Birleşmiş Milletler heyetlerinin, kamplarda tıbbî araştırma yapmasına Hükümetçe izin ve
rilmemesini de, bu çerçevede değerlendiriyor ve üzüntü ile karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamalardan sonra, Diyarbakır, Muş ve Kızıltepe kamp
larında yaşayan Kürtlerin çok güç koşullar içinde olduğunu belirtmek isterim. Kızıltepe kam
pında bulunan 12 bin civarındaki insan, halen çadırlarda yaşamaktadır, t ki im koşulları düşü
nüldüğünde, bu durum ürküntü vericidir. Diyarbakır'da, 60 metrekarelik konutlarda, 30'ar ki
şi kalmaktadır. Muş'taki konutlar da, sağlık ve yaşam koşulları açısından son derece elveriş
sizdir. 

Kamplardaki durumu, sığınmacılardan aldığım mektuptan okumak isterim: "Kampları
mızın etrafı tel örgülerle çevrilidir. Kamplara giriş çıkış izne bağlıdır. Her 150 metrede bir nö
betçi asker vardır. Çocuklarımız, kadınlarımız dışarı çıkamamaktadır. Kamptaki halk işsiz ve pa
rasızdır, perişandır. Muş'ta, her konuta 200 kilogram odun verilmiştir. Muş'un kış şartları düşü
nüldüğünde, içinde bulunduğumuz durumu düşünün... Verilen yiyecekler yetersizdir, sağlık hiz
metleri yetersizdir, soğuktan ve yetersiz beslenmeden, çoğunluğu çocuk olan 890 kişi ölmüştür." 
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Mektuptan kısa bir bolüm okudum. Kamptan, defişik tarihlerde dolaştım. İnsanlar, açık 
cezaevi görünümündeki bu kamplarda, gerçekten güç koşullar içinde yaşamlarını sürdürmek
tedirler. 

8 Haziran 1989 tarihinde, Kızıltepe kampında meydana gelen bir zehirlenme olayında, 2 074 
kişi zehirleniyor. Bunların 666'sı çocuk, 739'u da kadın. 50'si ağır hastalanan sığınmacılar, 
ekmeklere konan zehirin Irak ajanlarınca atıldığım ileri sürüyorlar. 

17.12.1989 tarihinde Muş kampında dağıtılan ekmeklerin içinde de zehir olduğundan, 70 
kişi zehirleniyor. 

Son olarak, 1 Şubat 1990 günü Diyarbakır kampında, bir zehirlenme olayı yaşanıyor ve 
300 kişi zehirleniyor. 

Zehirlenme olayının, her üç kampta yaşanma», bunun rastlantı olmadığı inananı ve sı
ğınmacıların iddialarım güçlü kılmaktadır; çünkü, aym fırından çıkan ekmekleri yiyen vatan
daşlarımız arasında zehirlenme olayına rastlanıyor. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; zehirlenme olaylarından sonra, sığınmacılar, 
"Yaşamımız korku içinde geçiyor, tehlikeli ve güvencesizdir. Türkiye, bizi, öncdikle, Irak Baas 
rejiminden korumalıdır" diyorlar; Gönderdikleri mektupta, zehirlenme olayım bir saldın ola
rak değerlendiriyorlar. 

Devletin güvencesi altında bulunan bu insanların, her türlü tehlikelerden korunması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. Ülkemiz sınırları içinde bulunan bu insanlar, bize sığınmışlardır 
bu nedenle, can güvenliklerini sağlamak, Hükümetin görevidir. 

Ülkemize sığınan Kürtlerin sayısı, resmî makamlarca 70 binin üzerinde gösteriliyordu. Bugün 
32 bin civarında sığınman kalmış, "Yarıdan fazlan İran ve Irak'a gitmiş" deniyor. 

Zamanın Başbakanı Sayın özal, "Biz, hiç kimseyi zorla göndermeyiz" diyordu. 1989 yılı 
temmuz ayının ilk haftasında, Mardin-Kızütepe, Muş ve Diyarbakır kamplarından alınan bin
lerce sığınmacı, İS adet otobüs ve kamyonla, Hakkari-Şemdinli'ye, buradaki Erdemli ve Yuf-
kalı Köyleri civarından, gayrî resmî yollarla, İran sınırından, sınır dışı edilmişlerdir. Burada 
gazetecilerle konuşan sığınmacılar, "esir hayatı yaşadıklarını, özgürlüklerinin olmadığım, in
sanî olmayan işlemlerle karşılaştıklarını, açlık, yokluk, hastalık gibi olgularla yaşamlarım sür
dürdüklerini; bu uygulamaların, Türkiye'yi terk etmeleri için yapıldığım; bu nedenle, belirsiz
liği bile, kurtuluş yolu olarak gördükleri için, İran sınırına bırakılmaya razı olduklarını" ifade 
etmişlerdir; buna ilişkin haberler günlük gazetelerde yer almıştır. Ülkemize sığınan bu insanla
rı, zorla geri göndermenin övünülecek hiçbir yanı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemize sığınan Kürtler, sınırdan girdikleri günden itibaren, mülte
ci olarak kabul edilmek için başvurmuşlardır; gazetelerde yer alan açıklamalarında da, bu di
leklerini ifade etmişlerdir, yazılı başvurulan da vardır. Ne var ki, hukukî statüleri halen belir
lenmiş değildir. Devletler hukuku ile, iç hukukumuzda tanımı olmayan bir statü, belirsiz bir 
statü... Ne mülteci, ne göçmen, ne yabana ve ne de savaş esiri! 

Hükümet, ülkemize sığınanların, insan olmalarından ve insanî nedenlerle sınırlan açıyor; 
sımrdan girdikten sonra suç işleyen sığınmacıları gözaltına alıyor, yargılama makamlarına sevk 
ediyor; tutuklanıyorlar, mahkûm oluyorlar, sorumlulukları var; ama, hiçbir hakları yok. İn
san haklarından yararlanamıyorlar; ülkemizde bulunan diğer yabancılardan farklı uygulama
lara maruz bırakılıyorlar. İran, Afganistan, Yunanistan, Bulgaristan ya da dünyanın başka bir 
ülkesinden Türkiye'ye giren insanlar, yabana muamdesi, mülteci muamdesi, göçmen 
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muamelesi görüyor; ama, Irak'tan gelen Kürtler hukukî statüden yoksunlar. Bu uygulamanın 
benzerine dünyanın hiçbir yerinde rastlama olanağı yoktur. Statüsüzlüğün, ne uluslararası hu
kukta ne de iç hukukumuzda yeri yoktur. Hükümranlık sahamıza girenler, ya yabancı ya mül
teci ya da göçmen muamelesi görecektir ve görmelidir. 

Sayın milletvekilleri, çağımız dünyasındaki gelişmeler, devrimler, toplumsal hareketler ve 
toplum içi savaşların, insan hak ve özgürlükleri adına yapılması, insan haklarının değerini ve 
önemini ortaya koymaktadır. Çağımıza, bu nedenle, "tnsan Hakları Çağı" da denmektedir. 
Dünyayı değiştiren, onu daha güzel ve daha yaşanır hale getirmeye çalışan insanlık, buna en
gel olan, gerici, zalim, savaştan yana, insan hakları düşmanı güçler ve yönetimlerle sürekli mü
cadele etmiş, insanca, yaşamın "onsuz olmaz" koşulu olan, insan haklarına işlerlik kazandır
ma çabası içinde olmuştur, bedeli de ağır ödenmiştir. 

Bugün savunduğumuz insan hakları bildirileri, insanlık olarak sahip olduğumuz değerler, 
bu ağır bedelin karşılığında sağlanmıştır. Günümüz dünyasında, insan hak ve özgürlükleri, bir 
iç hukuk sorunu olmaktan, devletlerin iç sorunu olmaktan çıkarak, evrensel nitelik ve boyut 
kazanmıştır. Kendi sınırları içinde yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini ihlal eden bir dev
let, sorunu, iç hukuk sorunu olarak değerlendirme imkânına sahip değildir artık. Dünyadaki 
uygar toplumlarla birlikte, uygar ilişkiler içinde bulunabilmenin ölçüsü, insan hak ve özgür
lüklerine saygıdır. 

Ülkemize sığınan Kürtlere, hukukî statü tanımama, insan haklarından yararlandırılma
ma, bu konuda duyarsız davranma, bize ne kazandırmaktadır, merak ediyoruz. Hükümet, bun
ların, hukukî statülerini belirlememe ile, neyi amaçlamaktadır, anlayamıyoruz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bellidir, tnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihaî Senedi, Mülteci
lerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme, Jenositin önlenmesi ve Cezalandırılmasına tlişkin Söz
leşme ve baş kalan... Bunların konuyla ilgili maddelerine zamanın sınırlı olması nedeniyle de-
ğinemeyeceğim; ancak, Hükümet adına konuşan Sayın Bakan, "Hukukî mükellefiyetimiz 
yoktur" iddiasında bulundular. Biz, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesine imza koyduk. Bu bil
dirgede, güçlüklerle karşılaşan insanların, iltica hakkına sahip olduklarına ve mülteci sıfatı ta
şıyacaklarına, mülteci muamelesi göreceklerine ilişkin bir hüküm var; bunu, usulüne uygun 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, mültecilerin hukukî durumuna dair sözleşmede ihtirazî kayıt bulunduğunu iddia 
etti Sayın Bakanım. Ben, bu sözleşmeyi de tetkik ettim. Türkiye, bu sözleşmeyi, 359 sayılı Ka
nunla kabul etmiştir. Kanunda, sözleşmenin 1 inci maddesinin, ihtirazî kayıtla kabulünün söz 
konusu olduğu iddia ediliyor. Halbuki, sözleşmenin 42 nci maddesinde, her devletin, imza, 
tasdik veya iltihak esnasında sözleşmenin 1, 3, 4, 16, 33, 36 ve 46 ncı maddeleri haricindeki 
maddeler için ihtirazî kayıt koyabileceği belirtilmiştir! 

Bu nedenle, ihtirazî kayıt gerekçe gösterilerek, bu insanlara, temel insan haklarının tanın
maması, mülteci ya da yabancı kabul edilmemelerinin inandırıcı bir yönü bulunmamaktadır. 

Değerli-milletvekilleri, sığınmacı Kürtler, Irak Devletinin vatandaşlarıdır: "Ülkemize sı
ğınmışlar, biz sınırlarımızı açık tutarak, bunlara barınma izni vermişiz. Kabul etsek de etme
sek de, bunların konumları, mültecilerin hukukî statüsüne tıpatıp uymaktadır. 

Hocam Sayın Yılmaz Altuğ'un, konuyla ilgili yapıtında belirttiği gibi, mültecilik durumu
nun tanınması, deklaretif (açıklayıcı) bir beyandır. Yoksa, mültecilik, şartların gerçekleşme-
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siyle doğar. Onun için, Hükümet, bu konuda mevcut durumu, yani, Kürtlerin, mülteci olduk
larını açıklamalıdır. Ülkemize sığınan bu insanların hukukî statülerine açıklık getirilmesi, ba
rınma, beslenme, sağlık ve güvenlik gibi sorunlarını saptama ve bunlara çözümler bulma, di
ğer yabancıların sahip oldukları haklara kavuşmalarına imkân hazırlama bakımından son de
rece önemlidir. 

Bunların hukukî statülerinin saptanması, uluslararası kuruluşların yardım etmelerini ko
laylaştıracağı gibi, ülkemizin itibarını da son derece yükseltici bir davranış biçimi olacaktır. 

Bütün bunların yapılması için, Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
ne göre verdiğimiz araştırma önergesinin Yüce Meclis tarafından kabul edilmesini diliyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hilmi özen; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. HÎLMt ÖZEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının vermiş oldukları Meclis araştır
ması önergesi hakkında, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Türkiye'nin, sadece insanî düşüncelerle, can güvenlikleri tehlikeye girdiği için, bazı Irak 
uyruklulara, 1988 Ağustos ayının son günlerinden itibaren sınırını açtığı yüksek malumları
nızdır. O tarihte sınırdan girenler 50 bin kişi civarında idi, şimdi bu rakam 30 bin civarındadır. 
Türkiye, bütün bu kıt imkânlarına rağmen, bizim misafirlerimiz oldukları bazından hareket 
ederek, bu insanlara, her türlü, geçici iaşe, ibate ve sağlık hizmetleri sağlamıştır. 

Bölge Valiliğinin koordinatörlüğünde, ilgili valilikler ve yatırımcı kuruluşların gayretleriy
le, çok kısa bir zamanda teşkil edilen geçici barınma merkezlerinde, 24 saat akan su temin edil
miş, banyo ve tuvaletler yapılmış, çevre ünitelerin iç aydınlatması sağlanmıştır. Telefon kabin
leri ile banka acentelikleri, Sümerbank mağazası, kantin ve marketler açılmış; mescit, ziyaret 
yeri, toplanma alanları, çocuk sahaları ve danışma merkezleri hizmete sokulmuştur. 

Sağlık hizmetlerine ehemmiyet verilmiş, ihtiyaçlar tespit edilmiş; doktor, hemşire, ebe, sağlık 
memuru, çevre sağlık memuru, sıtma ve verem tarama ekipleri mensupları olarak, 89 kişi, dai
mî suretle görevlendirilmişlerdir. 

Şu anda, salgın hastalıkların çıkmasını önlemek üzere, sular devamlı kontrol altında tutu
lup, klorlanmaktadır. Çevrede, sıtma ve sineğe karşı günlük ilaçlamalar yapılmaktadır. 

Barınma merkezlerinde kurulan sağlık ünitelerinde, devamlı poliklinik ihtiyacı karşılan
maktadır. Barınma merkezlerinde, herkes, salgın hastalıklara karşı, sıtma, verem ve trahom 
taramasından geçirilmiş, hastalıkları tespit edilenlerin tedavileri yapılmıştır. Çeşitli hastalıkla
ra karşı bağışıklık kazandırılmak üzere, bu misafirlere 103 S01 doz aşı uygulanmıştır. Şimdiye 
kadar, sadece tıbbî malzeme, ilaç vesaire için 3 milyar lira civarında para harcanmıştır. 

Şunu da ilave etmek gerekir ki 1989 Aralık ayı ortalarına kadar, bu grupta, 1 645 çocuk 
doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, yurdumuza gelen bu misafirler için, toplam 45 milyar 
lira sarf edilmiştir. Dikkatlerinizi çekmek bakımından söylüyorum; bugüne kadar, bu Iraklıla
rın hamii rolüne bürünen kimselerin Kızılay aracılığıyla gönderdikleri toplam yardım, sadece 
5 milyar lira civarındadır. Yani, Türkiye'ye» insan hakları ve diğer konularda imkân buldukça 
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ders vermeye(!) kalkan bu ülkeler, sınıfta kalmışlardır. 
Değerli milletvekilleri, söz konusu barınma merkezleri, kamp değildir, esir kampı hiç de

ğildir. Bu sıfatları, ülkemizi her fırsatta eleştirmek ve karalamak isteyen dış çevreler kullan
maktadırlar. Bu barınma birimlerinin güvenlik ihtiyacı için alınan normal önlemleri abartma
mak gerekir. Bu yerlerdeki imkânların, çok güç olup olmadığı hususunda bir hükme varabil
mek için, benzer durumdaki onbinlerin ye yüzbinlerin, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Ame
rika ülkelerindeki yaşantılarını bilmek ve ona göre mukayese etmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, "Keşke, benim seçim bölgemde olduğu gibi, memleketimizin her yö
resinde bulunan birçok gecekondu bu barınma merkezleriyle aynı imkânlara sahip olsa" diye 
hayıflandığım oluyor. Asil Türk Milletinin, bu insanların hayatlarını kurtarmak ve şu ana ka
dar yaşamlarını sağlamak için yaptığı fedakârlığın büyüklüğünü zihinlerinizde canlandırmak 
için, milletimizin, şimdiye kadar, bu konuda harcadığı 45 milyar lira ile, başka neler yapılabile
ceğini, birlikte düşünmenizi öneriyorum. 

Değerli milletvekilleri, mesela, bu para ile 2 500 tane sosyal konut yapabilirdik; 90 kilo
metre karayolu, 8-10 tane Anadolu lisesi, bir o kadar hastane yapabilirdik; en az 50 köye içme 
suyu getirebilirdik; 450 köye 5 derslikli okul yapabilirdik. 

Irak'tan kaçanların barındırıldıkları merkezleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko
miserliğinin defalarca ziyaret etmesine izin verilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği heyetleri, bu ziyaretlerinden olumlu izlenimler edindiklerini kamuoyuna açıklamış
lardır. 

Sığınmacıların konut ihtiyacını karşılamak üzere Hükümetimizce hazırlanan projenin ge
rektirdiği 85 milyon dolarlık finansmanın ancak onda birinin Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından karşılanabileceği anlaşılmış, üstelik, Birleşmiş Milletler Mülte
ciler Yüksek Komiserliğinin konut inşasını benimsememesi üzerine, yardımla ilgili müzakere
ler sonuçsuz kalmıştır. Bu kere, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen eylül 
ayı başında, Mardin'de, çadırlarda barınan 13 bin kişiye prefabrik konut yapılması için öneri
de bulunmuştur. Hükümetimizce olumlu karşılanan bu önerinin gerçekleşmesi için, derhal, 
Yozgat'ta, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince, "dünyadaki benzerlerinden 
çok üstün bir yer" olarak nitelendirilen sulu bir arazi tahsis edilmiştir. 

Kuşkusuz, bu projenin gerçekleşmesi de, bu insanlara türlü vaatlerde bulunan ve hamiyet-
perver geçinen Batılı ülkelerin yeterli parasal katkıyı sağlamalarına bağlıdır. Üstelik, yurdu
muza sığınan bu insanlar, artık, kendilerinin hami zannettikleri bu Batılı ülkelere -2 395'i Fran
sa'ya, 2 423'ü İsveç'e, 4 784'ü Norveç'e, 1 422'si Batı Almanya'ya, 2 052'si Danimarka'ya, 
1 494'ü Finlandiya'ya, 4 455'i İsviçre'ye, 2 293'ü Kanada'ya, 8 604'ü Amerika'ya- gitmek iste
mektedirler. Bizim, bu kimseleri Türkiye'de zorla tutmamız mümkün olmadığı gibi, onları, 
burada, Türkiye'de tutmamızı, bizden hiçbir ülke isteyemez, istemeye de hakkı yoktur. 

Nitekim, söz konusu Iraklıların ülkemize kabulü nedeniyle hiçbir hukukî yükümlülük al
tında bulunmamaktayız. Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi ile, 1967 tarihli Mültecilerin Huku
kî Durumuna Dair Protokolü, coğrafî rezervle onaylamıştır. Buna göre, Türkiye, bu sözleşme
ler gereğince, sadece Avrupa'dan gelen kişilere mülteci statüsü tanımayı üstlenmiştir. Kaldı ki, 
zaten, ülkemize sığınan bu Irak vatandaşlarının yüzde 85'i Batı ülkelerine gitmek istemekte, 
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Türkiye'de kalmak isteyenlerin sayısının ise çok az olduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan sonraki inisiyatifin, artık, bu sığınanların gitmek istedikleri ülkelere kaldığı anla

şılmaktadır. Şimdi, hep birlikte, bu Batılı ülkelerin, ülkemize sığınan Iraklılar konusunda ne 
kadar samimî olduklarını, bu ülkelerin, Irak'tan sığınanların ne dereceye kadar hamii olduk
larını ve onların insan haklarına ne kadar saygılı olduklarını, hep birlikte ibretle takip edece
ğiz. 

İnşallah, bu Batılı ülkeler, benim bugün burada kendileri hakkında sarf ettiğim fikirleri
min yanlış olduğunu, ülkelerine mülteci olarak gelmek isteyen bu Iraklılara, bizim gibi sınırla
rını açarak ve onları ülkelerine kabul ederek ispatlarlar. 

Bu çerçeve içerisinde, Meclis araştırması açılmasını grup olarak gerekli görmemekteyiz. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Neidim; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan Iraklıların so
runları ve hukukî statüleri hakkında vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygı 
ile selamlıyorum. 

1988 Ağustos ayında ülkemize sığınan Iraklıların, İktidar ve muhalefet olarak, insanî duy
gularla, ülkemize sığınmasını ve bir müddet barındırılmasını kabul ettik. Bunların büyük bir 
kısmı tran'a, bir kısmı da Irak'a geri dönmüştür. Zaten, Irak bu konuda genel bir af çıkarmış
tır; genel af çıkardığı için, büyük bir kısmı da oralara gitmişlerdir. Yalnız, ülkemiz, çok büyük 
bir insanlık örneği göstermiş, bu insanları burada barındırmış, insan haklarından bahseden 
Batılılar, memleketimize gelmişler, bunların barındırıldıkları yerleri ve yaşamlarını görmüşler, 
çok beğenmişler, övmüşler; ama, memleketlerine döndükten sonra, bunu, memleketimiz aley
hinde, politik malzeme olarak kullanmışlardır. 

Bu konu, memleketimiz için çok hassas bir konudur, tnsan haklarından bahseden bütün 
Avrupa ülkeleri, -Sayın Devlet Bakanımızın anlattığı gibi- bu insanlara acaba niye sahip çık
mamaktadırlar? 

Türkiye, insan haklarında şampiyondur. O gün, en doğrusunu yapmıştır. Bunlar, peşle
rinde askerler toptan tüfekten kaçarlarken, Türkiye, bunları kabul etmiş, insanca muamele et
miş; yememiş, yemeğini onlara vermiş, sofrasını açmıştır. 

Tabiî, şimdi, İktidar Partisi, "Değişik bir statü ile Avrupa'dan gelen insanlar, bir hukukî 
statüye kavuşturulurlar; ama, Orta Doğu'dan gelen insanlar, bir hukukî statüye kavuşturulamaz" 
demektedir. Tabiî ki, ortada bir hukuk, bir de Türkiye'nin dıştaki meselelere alakası vardır. 

Iraklılara, dışarıdan, Kızılhaç gibi yerlerden birtakım yardımlar yapılmıştır. Ama, bu ya
pılan yardımlar çok küçük miktardadır. Bu iş, sadece Türkiye'nin sırtında kalmıştır. Bu hassas 
konuda SHP'li arkadaşımın Hükümetten şikâyetleri vardır. Biz, bu şikâyetlerin ehemmiyetle 
inceleneceği kanaatindeyiz; ama, dış politikamızda da çok nazik bir konu olduğundan, takdir 
Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 
önerge sahibi Sayın Cumhur Keskin; buyurun. 
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu araştırma öner
gesini, 1988 Ağustosundan bu yana basında yer alan birtakım iddia ve düşüncelerin Yüce Mec
lisçe açıklığa kavuşturulması için vermiştim. 

Gazetelerin çoğunda, bu konularla ilgili haberler yer alıyor, örneğin, Güneş Gazetesinin 
bir haberi "300 Peşmerge zehirlendi", Ekspres Gazetesinin haberi, "Peşmergelerde yine zehir
lenme olayı" şeklindedir. Ayrıca, sığınmacılardan aldığımız mektuplar vardır, bunlarla ilgili 
raporlar vardır, bunları da yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Biz, uluslararası sözleşmelerin ve iç hukukumuzun bize yüklemiş olduğu yükümlülükleri 
yerine getirmenin gereğine değiniyoruz. Ayrıca; Sosyalist Enternasyonalin 18 inci Kongresine 
katılan Genel Başkanımızın da düşüncelerinin yansımış olduğu bir rapor var. Bu raporda, "sı
ğınanları gözeten politikaları tersine çevirme çabalarına karşı konulmalıdır. Her durumda, sı
ğınanları koruyan uluslararası kurallara saygı gösterilmelidir, sığınanlara karşı ayırım yapıl
ması durdurulmalıdır" deniyor. 

İsteğimiz, gerek sığınmacıların durumu, gerekse basında yer alan bu iddiaların açıklığa 
kavuşturulması; konunun, hem iç hukukumuz hem de uluslararası hukuk kuralları açısından 
değerlendirilmesinin sağlanması ve bu amaçla araştırma yapılmasıdır. 

Biraz önce konuşan ANAP sözcüsünün, kampları gezip gördüğünü, kampta yaşayan Kürt
lerin içinde bulunduğu sıkıntıları gördüğünü, görerek yaşadığını sanmıyorum. 

Bu nedenle, ben, bu araştırma önergesinin mutlak surette kabul edilmesinin, hem ülkenin 
yararı hem de bu insanların sorunlarına çözüm bulunması açısından yerinde olacağı inancın
dayım. 

önergenin kabulünü saygıyla arz ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay>'m, kamu konutlarının tahsis gayesine ve kira bedelle
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Moğultay'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruma Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıt verilmesine dela
letinizi arz edermı. 

Mehmet Moğultay 
istanbul 
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31.12.1987 gün ve 19681 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 87/12458 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararının eki olan, Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren konutların grub-
ları ve bu konutlardan 1988 yılında alınacak ücretleri tespit eden kararnamenin 1 inci madde
sinin "D-Uygulanması Gerekli Esaslar" bölümünün 6,7 ve 8 inci fıkralarının 9 Ocak 1988 gün 
ve 19689 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 88/12493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lükten kaldırıldığı görülmüştür. 

Malumlarınız olduğu üzere kamu konutlarının yıllık kira bedelleri yasa gereğince Bakan
lar Kurulunca tespit edilmektedir. 

tik kararnamede, yakıt giderlerini dahi karşılamadığından bahisle, lojman kiralarının ar
tırılması gerekçe olarak gösterilmişse de hemen arkasından, bu gerekçe yok sayılarak, kira üc
retleri, özellikle kararnamenin 6,7 ve 8 inci fıkralarına giren ve gelir düzeyi yüksek olanlara 
ek bir imkân daha sağlanmıştır. 

Anayasamız gereği, devletimizin bir görevi de, sosyal devlet anlayışı içinde, dar gelirli işçi 
ve memura imkân yaratıp, onun daha verimli çalışmasını sağlamaktır. 

Gelir düzeyi düşük kamu görevlisine yaratılmak istenen imkânlar bu son zamlarla orta
dan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında: 
1. Lojman olayı maliyet-hâsılat olayına dayalı bir işletme türü müdür, yoksa kamuda ça

lışanlara uygulanan bir sosyal destek midir? 
2. Sosyal destek ise, ilk kararname ile getirilen ve yüzde 100'e varan zamların gerekçesi 

nedir? 
3. Lojman olayını, maliyet esasına dayalı bir işletme gibi düşünüyorsanız, bu düşünceyi, 

sosyal hukuk devleti ilkeleri ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bu çelişkiyi gidermiş iseniz, yaptığı
nız ilk zamlardan bir hafta sonra, hangi gerekçe ile dönüş yaptınız? Bu kararnamenin iptali 
için Hükümetinize yöneltilen bir öneri veya baskı var mıdır? 

4. Hükümetinize herhangi bir öneri veya baskı yok ise, özellikle 6, 7 ve 8 inci fıkra kapsa
mına giren yüksek düzeyde görevli ve geliri yeterli olan kamu görevlilerinin lojman kira bedeli 
eski haline getirilirken, dar gelirli, sizin tabirinizle, "ortadirek" dediğiniz çok sayıdaki kamu 
personelinin oturduğu lojmanların kira bedellerine yapılan son zamları kaldırarak eski haline 
niçin getirmediniz? Bu uygulamanız, sosyal devlet anlayışınızın bir gereği midir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Moğultay tarafından sorulan ve Sayın Başba
kanımız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime, sizlere saygılar sunarak başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, kamu konutlarının kiraları iki unsurdan oluşmak
tadır. 

Birinci unsuru, konutun çıplak kirası, ikincisi ise, konut için yapılan yakıt ve genel idare 
masraflarıdır. 

Kamu Konutları Kanununun 5 inci maddesi, konutların aylık kira bedellerinin konuttan 
yararlananlara sosyal yardımda bulunma amacı göz önünde tutularak tespit edilmesini amir
dir. Bakanlar Kurulu da, kanunun bu hükmüne göre, konutların aylık kirasını, işletme maliye
tini dikkate alarak belirlemektedir. Diğer bir ifade ile, sosyal yardım amacıyla, konutun inşa 
veya satın alma bedeli, maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır. 
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Kanun ve yönetmelik, çıplak kirada, sosyal yardımı; yakıt ve benzeri giderlerde, gerçek 
gideri esas almıştır. 31.12.1987 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilk kararname ile, konutu 
olan veya olmayanlar, uzun süre konuttan yararlananlar arasında, kira farklılaştırması yapıl
ması ve kendi konutu olmayanlar ile, daha önce hiç konutta oturmayanlardan az kira alınması 
düşünülmüştür. i 

Biraz önce arz ettiğim gibi, lojman olayını, maliyet esasına dayalı bir işletme türü olarak 
görmüyoruz. Sosyal devlet ilkesinden hareketle, lojmanın inşa veya satın alma maliyetini, kira
nın belirlenmesinde dikkate almıyoruz. 

Bakanlar Kurulunun belirlediği lojman kiraları, genel ve katma bütçeli idareler, belediye
ler, il özel idareleri ve kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan memur, yardımcı hizmetli ve işçile
rin tümüne uygulanmaktadır, tik uygulamadaki farklılaştırmadan, en çok, köyde, kasabada 
evi veya gecekondusu olan küçük memur ve işçinin etkilendiği görüldüğünden, kararname de
ğiştirilmiştir. 

Kararnamenin iptali için Hükümetimize baskı yapılması söz konusu olamaz. Konutların 
kirası, binanın özellikleri, (yapının kaloriferli, kalorifersiz olması, kerpiç gibi) dikkate alına
rak tespit edilmiştir; yüksek düzeyde görevli - dargelirli ayırımı yapılmamıştır. Konut kiraları, 
çeşitlerine göre, değişik oranlarda artırılmaktadır. Meselâ, 1985 yılında yüzde 16-25 arasında, 
1988 yılında yüzde 20-67 arasında ve 1990 yılında da yüzde 118-300 arasında artırılmıştır. 

Artışın ana nedeni yakıt ve giderlerden kaynaklanmaktadır. Kanun ve yönetmeliğe göre, 
idarece ödenecek yakıt gideri tahsil edilecek yakıt bedelini aşamayacağından, bu zammın ya
pılması zarureti hâsıl olmuştur. Aksi halde, fazla yakılan yakıt bedelinin, binada oturanlardan 
yıl içinde ayrıca tahsil edilmesi gerekecekti. 

Diğer taraftan, sosyal yardım amacından hareketle, 1988 yılından beri köy ve benzeri yer
leşim yerlerindeki konut kiralarında yüzde 50 indirimli uygulama cihetine gidilmiştir. Burada 
da, içinde oturanlar değil, konutun bulunduğu yer dikkate alınmıştır. 

Bu bilgileri huzurlarınızda arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, buyurunuz. 
MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — Sayın Başkan, benim sorumun üzerinden iki yılı 

aşkın bir süre geçmiştir. Bunu takip eden yıllarda muhtelif kararnameler çıkmıştır. Soru ile 
cevap arasında çok zaman geçtiği için, soru, değerini kaybetmiştir. 

Bilgilendiğim için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları'nın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Hükümet?.. Buradalar. 
Sayın AteşoğuIIarı?.. Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 
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3. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'tn, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valiliğince yıktnûdığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Antalya Milletvekili Sayın Hasan NamaFın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Namal?.. Buradalar. 
Bakan?.. 
Yok. 
Soru, ertelenmiştir. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Beşinci oldu bu Sayın Başkan. "Cevap veremiyeceğiz" 

desinler de, biz de vazgeçelim... 
BAŞKAN — Efendim, usulü biliyorsunuz. Onun için, söylediğiniz söz zaittir, fazladır. 

I 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yoklar. 
Hükümet?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ali Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın sorusu vardır. 
Sayın Baki Durmaz izinli olduğundan, soru ertelenmiştir. 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mü/tüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde uygulanan puan sis
temine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Güneş Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Hükümet üyesi?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz 'm, çifte pasaportlu olduğu iddia edilen kamu görev
lilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
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BAŞKAN — 8 inci sırada, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın, içişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Hükümet Üyesi?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkanım, önce sayın bakanı sorun. 
BAŞKAN — Efendim, usul ne ise onu yaparız. Başkalarının avukatlığını yapmaya gerek 

yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, önce Sayın Bakanı sorun. Çünkü, dikkat ettim, 

Sayın Bakanlar izliyorlar, eğer soru sahibi milletvekilleri yoksa, cevap verecek sayın bakan ola
rak sorduğunuzda "burada" diyorlar. 

9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-Iş Yapı Kooperatijince Ankara 100 üncü Yıl 
Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kurumunca müteahhit firmaya yapuan ödeme
ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ömer Çiftçi?,. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

10. — 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) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sedat Doğan'ın izinli olması nedeniyle soru ertelenmiştir. 

11. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'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) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?,. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

12. — 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 — 12 nci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zengin.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmeştir. 
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13. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü Yö
netim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Ekinci geldi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sonradan gelirse benim haberim olabilir mi? 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi AUtner'in, Eflani-Safranbolu yolunun tamir edilmemesini tenkit 
eden bir vatandaşm Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındır
lık ve Iskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — İS inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

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

16. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenli
ğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçesinin ne zaman il ya
pılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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18. —Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanmasından önce, T.R.T. 
Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Topçu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mü/tüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Mü
essese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran-Timmuz aylarında imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir de tersinden alalım. Bunu ciddî olarak 

söylüyorum. Milletvekilleri yok diye, bakanlar, "buradayım" diyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen.. Vazifemizi biliyoruz, usul neyse onu yapıyoruz. Hükü

met şayet bir usul noksanlığından istifade ediyorsa, onu da yakıştıramam, söyleyemem; böyle 
bir şey yaptıklarını da zannetmiyorum. 

21. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görev
lerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Demek ki, burada da sayın bakan yok; görüyorsunuz Sayın Genç. Lütfen... 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan soru
su vardır. 
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Sayın Kalkan?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Merkezi için tahsis edi
len arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Hüsa
mettin Oruç'ün cevabı (6/229) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kütahya Halk Eğitimi ti Merkezi Müdürlüğünce 1988 yılı yatırımı olarak, inşaat yapımı 
için Bakanlığınızca ayrılan, 130 milyon TL ödeneğin durumu hakkında, aşağıdaki soruları
mın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hatan Celal Güzel tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 29 Eylül 1988 

Saygılarımla 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. 1988 yılı yatırım programı olarak, Kütahya Millî Eğitim Gençlik ve Spor ti Müdürlü
ğü emrine ayrılan 130 000 000 TL ödenekle, Halk Eğitim ti Merkezi Müdürlüğünce yapımı 
düşünülen inşaat projesi ne aşamadadır? 

2. Kütahya tli şehir imar planında Halk Eğitim Merkezi inşaat sahası olarak tahsisli ye
rin, Belediye Meclisi üyelerince satın alınarak, bu yerin imar planı tadilatıyla mesken sahasına 
çevrildiği doğru mudur? 

3. Söz konusu yerin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor ti Müdürlüğünce istimlak edilmesi 
talebi üzerine, ti Kıymet Takdir Komisyonunca m* fiyatının çok yüksek bir miktarda, 200 000 
TL olarak tespit ve takdir edildiği; ancak, ayrılan ödeneğin yalnızca inşaat yapımında kullanı
labileceği, istimlak bedeli olarak kullanılamayacağı doğru mudur? 

4. Kütahya ti Müdürlüğünün, inşaat yapımı için yer gösteremediği takdirde, söz konusu 
130 milyon TL'nin akıbeti ne olacaktır? 

5. Belediye meclisi üyeliği gibi, siyasî sıfatlarını şahsî çıkarlarına kullanarak çok ucuz 
fiyatla, Millî Eğitim adına tahsisli araziyi satın alarak, müteahhit bir firmaya, kendi adlarına 
site inşaatı yaptıran bu kişiler hakkında bir soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTtN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın soru önergesinde birbirinden farklı dört 
ayrı sual vardır; birincisi, 1988 yılı yatırımlarından,Kütahya ti Millî Eğitim Müdürlüğüne ayrı
lan 130 milyon liralık bir ödenekle, Halk Eğitim ti Müdürlüğünce yapımı düşünülen inşaat 
projesinin bulunduğu aşama sorulmaktadır. 

Bu inşaat ile ilgili olan proje, bazı değişikliklere uğratılmış ve netice itibariyle, Kütahya 
Valiliği emrine gönderilmiş bulunmaktadır. 
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"Kütahya tli şehir imar planında Halk Eğitim Merkezi inşaat sahası olarak tahsis edilen 
yerin, imar planı tadilatı yapılarak, belediye meclis üyelerince satın alındığı doğru mudur?" 
şeklindeki suale, biz, inşaat sahası ile ilgili olarak, 1988 yılında Kütahya İlinde, imar planında 
herhangi bir değişikliğin yapılmadığını söylüyoruz. 

Bu yerin değerlendirilmesinde, Millî Eğitim Müdürlüğünce istimlaki konusunda, Kıymet 
Takdir Komisyonunca metrekareye 200 bin lira fiyat takdir edildiği; bunun için de, ayrılan öde
neğin yalnızca inşaat yapımı için kullanılacağı; istimlak bedeli olarak kullanılmayacağı konu
sundaki tereddüdün nasıl giderileceği sorulmuştur. 

Biz, bilindiği gibi, inşaat için tahsis edilmiş, inşaat için tefrik edilmiş bir ödeneğin, kamu
laştırma maksadıyla kullanılmasının mümkün olmadığı şeklinde bir cevap vermek istiyoruz. 

Kütahya tli Millî Eğitim Müdürlüğü için yer gösterilmediği takdirde, 130 milyon liranın 
akıbetinin ne olduğu suali, 130 milyon liranın tenkis edildiği şeklindeki cevabımızla tamamla
nıyor zannediyorum. 

Son soruda da, "Siyasî sıfatlarını şahsî çıkarları için kullanarak, ucuz fiyatla, Millî Eğiti
me tahsisli arsayı satın alıp, site inşaatı yaptıran bu kişiler hakkında bir soruşturma açtırmayı 
düşünüyor musunuz?" diye sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, belediye meclisi üyelerinin verdiği bu tür kararlarla ilgili olarak onlar hak
kında soruşturma açılmasını gerektiren herhangi bir durumun mevcut olmadığını arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Korkmaz? 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, günlük bir gazetenin 28.9.1988 tarihli nüshasında 
"Kaput çocukları için ayrı bir sınıf" baslığı ile yer alan habere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Koçak?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

25. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazü'm, Bergama ilçesindeki ilk ve orta dereceli okul
ların öğretmen açtğtna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın M. Turan Bayazıt'ın Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Soru, sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, aylık bir derginin yayın yönetmeni ve Ankara tem
silcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/233) 

BAŞKAN —26 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 
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Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

28. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli pro
tokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Başbakandan so
rusu vardır. 

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

29. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'mn, Başbakanlık için satın alman uçaklar nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'mn, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

30. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ük ve orta dereceli okullardaki öğretmen açığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
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Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 32 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

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

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Siirt iline bağlı köylerdeki olağanüstü hal uygula
malarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, tçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

35. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" markalı kumaş dokun
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, maç biletlerinin bir hafta önceden satışa çıkarıl
masının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/248) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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37. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik sant-
rallar kurulacağı, iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

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

38. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üreticilerine ürün bedelleri
nin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/249) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

39. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesislerinde radyasyon sı
zıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

40. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul-Tuzla'da 7.10.1988 tarihinde polisçe yapılan 
kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçe-
cüer'in cevabı (6/251) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Genç?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 
ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

7.10.1988 Cuma günü İstanbul-Tuzla'da polisçe yapılan kontrol sırasında, polise ateş et
tikleri öne sürülerek, İsmail Hakkı Adalı, Mehmet Soğukpınar, Feyzi Yalçın ve Reha Şen isimli 
4 vatandaş, polisin açtığı ateş sonucunda öldürülmüşlerdir. 
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1. Emniyet Genel Müdürünüzün iddia ettiği gibi, bu kişilerin emniyet kuvvetlerine yö
nelik eylem hazırlığı içinde oldukları nasıl saptanmıştır? 

2. Bu kişiler polise hangi silahlarla ve kaç el ateş açmışlardır? 
3. Adı geçen kişilere polislerce açılan ateş, bu kişileri yakalamak amacına mıdır, yoksa 

öldürmek amacına mı yöneliktir? Yakalamak amacına yönelik ise, nasıl oluyor da arabaya 283 
kurşun sıkılmıştır? 

4. Bu olayla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Soruşturma kimler vasıtasıyla yürütülmek
tedir? Soruşturma sonucunda, polislerin kasıtlı olarak ateş açtıkları anlaşıldığı takdirde, ne 
gibi işlemler yapılacaktır? Bu halde; olay bir katliam değil midir? 

5. Araba içindeki kişilerin terörist olduğu nereden anlaşılmıştır? Eğer polisin elinde bu 
konuda yeterli delil var ise, neden bu kişiler sağ olarak yakalanmak istenmemişlerdir? Dördü
nün birden öldürülmesi, herhangi bir olayl örtbas etmek amacına yönelik midir? 

6. Bir ülkede sokakta ve yolda şüpheli görülen her vasıtaya, polisçe, olayda olduğu gibi, 
öldürme amacıyla ateş açılırsa, bu ülkede vatandaşın can güvenliğinden söz edilebilir mi? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve İçişleri Bakanımız tarafından cevaplandırılması istenen sorusuna cevap 
vermek üzere söz almış bulunuyorum. Konu ile ilgili cevaba geçmeden önce, Anayasamızın 
138 inci maddesi gereği, mahkemeye intikal eden bu olayın Yüce Mecliste soru önergesi konu
su yapılmasını uygun bulmadığımı belirtmek istiyorum. 

Soruların cevaplarına gelince: 
1. 5.10.1988 günü saat 11,00 sıralarında istanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan telefon 

ihbarında, 17 Eylül 1988 günü Kırşehir Cezaevinden firar eden TKP/ML-TÎKKO örgütü men
suplarından bazı firarilerin, Alman plakalı bir oto ile, tzmit istikametinden tstanbul tline gele
rek, herhangi bir karakola silahlı saldırıda bulunup bombalayacakları bildirilmiştir. 

2. Otomobilde yapılan inceleme ve elde edilen boş kovanlardan; oto içerisinde bulunan
ların 1 adet "14'lü" tabir edilen T-332689 numaralı Browning marka ve 1 adet 7.65 milimetre 
çapında Brovvning tabanca ile emniyet görevlilerine 10 el ateş ettikleri kriminalistik Iaboratu-
varın tetkiki ile anlaşılmıştır. 

3. Meydana gelen olaydaki amaç, ihbarın doğru olup olmadığını anlamak ve yapacakla
rı eylemi önlemek için bu şahısları yakalamaktır. 

4. Olayla ilgili dava devam etmektedir. 
5. Bahse konu otonun, telefon ihbarında belirtilen eşgâle uyması sebebiyle durdurulup 

kontrol edilmek istenmesi üzerine, oto içerisindekilerin, emniyet görevlilerinin "Dur" ihtarına 
riayet etmeyerek silahla ateş etmeleri ve kaçmaya çalışmaları silahlı çatışmaya sebep olmuş ve 
oto içerisindekiler ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

Bu şahısların yapılan kimlik kontrolünden, Refa Şen, Kemal Soğukpınar, tsmail Hakkı 
Adalı ve Fevzi Yalçın isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. 

tsmail Hakkı Adalı, Kandıra 197 nci Piyade Alayı Baskını ve uzun namlulu silahların gasp 
edilmesi olayı ile ilgili olarak aranmakta olduğu; Fevzi Yalçın'ın da TKP/ML-TİKKO adlı ya
sadışı örgüt içerisinde faaliyet göstermekten 10 yıla mahkûm olup, dava dosyasının onaylan
mak üzere Yargıtay'da olduğu anlaşılmıştır. 
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6. Elbette, polis, silahını, şüpheli gördüğü her vasıtaya ve her şahsa karşı öldürmek için 
kullanamaz, kullanmamalıdır; onları zararsız hale getirmek ve yakalamak için kullanır; an
cak, kendisine ateş edilen polis, bu ateşten kaçmaz, karşılık verir; çünkü, polis, devletin silahlı 
gücü olup, kanunların kendisine verdiği yetki ve görevleri ifa etmekle yükümlüdür. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. Süreniz S dakikadır, süreye riayet etmenizi rica ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, şunu söylemek istiyorum: Sayın Bakanın bu

rada bahsettikleri Anayasanın 138 inci maddesinin bu sorumda geçerliliği yoktur; çünkü, biz 
burada siyasî denetim yapıyoruz. Eğer Hükümetin bu mantığı uygulanırsa, o zaman, her konu 
hakkında mahkemelerde dava açılır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi ortadan kaldırı
lır. Anayasa maddesinin bu olayla ilgisi yoktur. 

Arkadaşlar, burada, Sayın Bakanın verdiği bilgiler tümüyle yanlıştır. Bakın, 5.10.1988 gü
nü, tstanbul-Tuzla'da, bir otomobil, önü kesiliyor -olayın canlı şahitleri var- durduruluyor. Daha 
sonra, otomobilde 4 kişi olduğu tespit ediliyor ve bu 4 kişiye 35 santimetreden ateş edildiği 
adlî tıp raporuyla sabit. Sayın Bakan, size yanlış bilgi vermişler. Madem buraya çıktınız, doğru 
cevap verin. Bakın, orada kısa namlulu silahlarla 35-40 santimetreden, uzun namlulu silahlar
la ise 70 ilâ 100 santimetre mesafeden ateş edildiği adlî tıp raporuyla tespit edilmiştir. Yani bu 
arkadaşlara, giden insanlara, arabalarından indirildikten sonra emniyet kuvvetlerince ateş edil
diği, adlî tıp tarafından verilen raporla sabit. 35 santimetrelik mesafe, şu kadar bir mesafedir. 
Bu kadarhk bir mesafeden güvenlik kuvvetleri bu kişilere tabanca ile ateş etmişlerdir. Birbirini 
tutmayan, mantıksız, o kadar değişik izahlarınız var ki, anlamak mümkün değil. Mesela, di
yorsunuz ki, "Efendim, arabanın içindeki kişilerden İsmail Hakkı Adalı daha önce bilmem 
falanca suça karışmış." 

Efendim, sizin göreviniz, suçluyu gördüğünüz yerde öldürmek midir, yoksa sağ yakala
mak mıdır? Bu olay, tamamen, bir katliamdır. Bu konu, çeşitli vesilelerle buraya Meclis araş
tırması olarak da geldi, gensoru olarak da geldi; ama burada verilen izahat, bugün Sayın Ba
kanın soruma verdiği izahatla tamamen çelişki teşkil etmektedir. Sayın Bakan, "bunların üze
rinde 2 tane tabanca vardı" diyor. Neredeydi bu tabanca?.. Sonra, "10 el ateş edildiğinden" 
bahsediyor. Peki, bu tabancaların mermileri nerede, kovanları nerede? Getirip gösterebilir mü 
siniz Sayın Bakan?.. Bunların hepsi düzmecedir, bunların hepsi,İstanbul Emniyet Müdürü Ar-
dalı'nın tertibidir. Olay, o insanlara karşı yapılan bir katliamdır ve burada devlet, bu katliam
dan dolayı, bu insanlann ailelerinden özür dilemeliydi. 

Değerli milletvekilleri, olayı yerinde, çok iyi tetkik ettim, tzmit istikametinden giden bu 
arabanın önüne, Tuzla civarında barikat kuruluyor ve araba durduruluyor. Duran bu arabanın 
dört bir tarafından gelen polisler, önce içeridekileri çıkartıyorlar ve hüviyet kontrolünü yapı
yorlar. Hüviyet kontrolü sırasında, bu çocuklardan İsmail Hakkı Adah'nın Tunceli ile alakalı 
hüviyeti olduğu tespit edilince öldürülüyor; bu olayı gören kişiler var, adlî tıp raporu var. Buna 
rağmen, siz, Hükümet olarak bu kadar insanı katleden güvenlik kuvvetini nasıl... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir noktayı açıklamama izin verir misiniz?. 
"Yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz" deniliyor; ama, Anayasa Mahke

mesinin verdiği bir karar istikametinde, zatı âlinizin konuşmasına imkân tanıyorum. Sadece 
yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili sözlü soru soramayacaksınız; ama burada yargının kara-
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rınr tartışıyorsunuz; vereceği kararı tartışıyorsunuz. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin kara
rı ve Anayasamızın ilgili maddesinin ışığı atında konuşmanızı sınırlandırınız. Mahkeme, şimdi 
sizin dediğiniz görüşlerin aksine bir karar verirse, o zaman kim yalancı olacak, kim doğru ola
cak?.. O itibarla, konuşmanızı, adliyeye intikal etmiş bir konuda, yargı yetkisinin kullanılma
sıyla ilgili bir havaya getiriyorsunuz ve Anayasa Mahkemesinin kararının çerçevesini de aşıyor
sunuz. Bu sebeple, bu istikamette konuşunuz. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben burada, iktidarın siyasî sorumluluğunu dile getiriyo

rum Sayın Başkan. Biz burada yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili bir tenkit yapmıyoruz. Bah
settiğim gibi, burada, Hükümetin siyasî sorumluluğunu dile getiriyoruz... 

BAŞKAN — Onu söyleyin efendim, şahsî sorumluluğunu söyleyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hükümetin siyasî sorumluluğu burada nedir, ona bakmak 

lazımdır. Hükümet burada bu 4 insanın can güvenliğinin sağlanması yolunda gerekli tedbirleri 
almamıştır insanlar öldürülmüştür. Bu insanlar öldürüldüğünden, bu insanlar katledildiğin
den dolayı Hükümetin siyasî sorumluluğu vardır. Bu siyasî sorumluluğun kanıtlarını da bura
da sizlere sayıyorum. Adlî tıbba olay intikal etmiş ve biraz önce bahsettiğim gibi, gelen rapor
da, 3S-40 santimetreden bu kişilere küçük silahlarla ateş edildiği belirtilmiştir. Bu, bu kişiler 
arabadan indirilip, hemen ateş edilerek öldürülmüştür demektir. Gene adlî tıbbın istanbul'da
ki mahkemeye verilen raporunda, uzun menzilli silahlarla da 70 ilâ 100 santimetre mesafeden 
ateş edildiği sabit. Buna rağmen, Sayın Bakan, "efendim, bunlar aranan kişilerdi" diyor veya 
"bunlarla ilgili telefon ihbarında bulunulmuş" diyor. Telefon ihbarı kim tarafından yapılmış? 
Telefon ihbarını alan kimdir?.. Siz böyle bir anacadde üzerinde, trafiğin bu kadar yoğun oldu
ğu bir yerde, emrinizdeki polislere, her şüpheli arabayı böyle durdurup, taramaları emrini mi 
veriyorsunuz? Peki, o zaman, devlet güvenlik güçleri tarafından gelecek tecavüzler karşısında, 
vatandaşın can güvenliği nasıl sağlanacak? Eğer sizin dediğiniz mantık doğru olsaydı, bu ara
banın içinde o 4 kişi olmayabilir, zatı âliniz de olabilirdiniz. Yani, bir araba tzmit istikametin
den geliyor; bir pusu kuruluyor ve dört bir taraftan da ateş ediliyor. Peki, böyle, şüphe sonucu 
herkesin üzerine ateş eden polisi de savunuyorsunuz... Ben, sizin, "burada polisin açık seçik 
bir hatası vardır ve kendileri hakkında gerekli disiplin cezasını uygularız" demenizi beklerdim. 
Bunu demiyorsunuz, "polis, ateş edilen yere karşılığını verecek" diyorsunuz. Polisin görevi, 
her ateş eden kişiyi öldürmek midir acaba? Böyle bir mantık içinde olaylara yaklaştığınız za
man, arabanın içinden polise ateş edilip edilmediğini tespit etmek de zordur. Ne yapacaktır? 
Polis şüpheli bulduğu herkesi öldürecektir o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur. Son sözünüzü ifade ediniz efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, toparlıyorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA DİNEK (Konya) — Bitti... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bitip bitmediğini ben bilirim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlar, çok hayatî bir konuda, insanların can... 
BAŞKAN — Anlıyorum da, sürenizi aşamazsınız ki... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu ölen insanların analarının, babalarının feryatlarını hiç 

mi duymuyorsunuz, vicdanınızda hiç mi hissetmiyorsunuz? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu
dur? Türkiye Cumhuriyetinde insan haklarından bahsediyoruz ve 4 tane insan öldürülüyor. 
Bu 4 insanın haksız öldürüldüğü ortadayken, sabitken, biz onu size izah ediyoruz; siz, bir beş 
dakika dinleme sabrını göstermiyorsunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Milletvekili, "Bitti" demeseniz, Sayın Genç sözünü bitirip inecek; ama, 
tekrar söz imkânını veriyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, benden fazla siz konuştunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Süreniz bitmiştir. Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitti ama, siz sataşmaları da hesaba kattınız mı? 
BAŞKAN — Sataşan olmadı efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O zaman, bu gibi konulardan rahatsız oluyorsanız, konuş

turmayın efendim. Yani, deyin ki, "Bu Hükümet istediği adamı öldürür...", bu Hükümetin 
öldürmekten dolayı siyasî bir sorumluluğu vardır... 

BAŞKAN — Ben değil Anayasa rahatsız oluyor, Anayasa. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — tnsan öldürmek Anayasaya uygun mu? 
KAMER GENÇ (Devamla) — "Bu kadar, kanunsuz, keyfî bir Hükümetiz ve ben burada 

Başkan olarak, Hükümetin siyasî sorumluluğunu da kabul etmiyorum" deyin ve bizi de bura
da konuşturmayın. Böyle bir katliam hareketini, bu kadar geçiştirmeye çalışan Başkanlık Di
vanını yerinde görmediğimi ifade etmeme de müsaade edin lütfen. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun... 
Sayın Rıza Ilıman, niye oradan, aşağıdan söz atarsınız? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — İçimden geleni söylüyorum. 
BAŞKAN — Ne demek istiyorsunuz? Sizin yedinci veya sekizinci hareketiniz oldu; dikka

timi çekiyor. Tahammül edemiyorsanız, hiç gelmeyin. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, niye?.. Nereye gelmeyeyim? Buraya mı gel-

meyeyim? 
BAŞKAN — Efendim, oturursunuz, dinlersiniz, müdahale etmezsiniz. Sinirliyseniz... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — "tnsan öldürmek Anayasaya uygun mu?" diye soruyorum. 

Ne var bunda?.. 
BAŞKAN — Dışarıdan daha yeni geldin. Daha evvelki konuşmaları bilmiyorsun, ondan 

sonra da söz atıyorsun. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben iyi biliyorum. 
BAŞKAN — Ne konuşuldu? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Anayasaya ait konuşuldu, anarşi konuşuldu. 
BAŞKAN — Anayasanın 138 inci maddesi nedir? Sayın Ilıman, nedir Anayasanın 138 in

ci maddesi? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sınav mı yapıyorsunuz orada Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sen, bilmeden konuşuyorsun da, onun için soruyorum, Lütfen... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben bilerek, dinleyerek, konuşuyorum, tnsan öldürmek Ana

yasaya uygun mudur? Ben de size bunu soruyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, buradaki tutumunuz gerçekten kınanacak... 
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BAŞKAN — Sayın Ilıman, Anayasaya aykırı bir konuşma tarzı, ifadesi gördüm; daha ev
vel de Genc'e söyledim. Anayasanın 138 inci maddesi, "münakaşa konusu olan, yargılama ko
nusu olan bir hadisede, yargı yetkisini etkileyecek konuşma yapılamaz" şeklindedir; ben onu 
ifade ettim. Siz dışarıdan yeni geldiniz, hadiseye müdahale ediyorsunuz! 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Hayır, ben biliyorum, bilerek konuşuyorum. 
BAŞKAN — Yani, bir daha böyle bir müdahale yapmamanızı hatırlatmak için bu ikazımı 

yaptım. 

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

BAŞKAN — 41 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Deniz" değil, "Denizli". 
BAŞKAN — Ne söyledim ben?.. "Denizli" dedim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, kelimeleri yutuyorsunuz. 
BAŞKAN — Şimdi sen, Başkanlığa karşı, hakarete varan bir tutum içerisine giriyorsun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, hakarete varmıyor. Doğru anlayalım diye söyledim. 
BAŞKAN — Lütfen... Gözün kör mü? Okusana oradaki yazıyı, ben yanlış okuyorsam... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim gözüm kör değil, sizin gözünüz kör olabilir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, sizin değerinizi biz biliyoruz; 

siz devam edin lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Adnan Keskin'in, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yoklar. 

.Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
42. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Sdvi'nin, yurtlara giremeyen öğrencilerin sayısına ve so

runlarına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 
BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Cevdet Selvi'nin Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Selvi?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
43. — Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın Ömer Türkçakal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ömer Türkçakal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
44. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacının, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin or-

takhrvna ve şirket anasözüşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Postacı?., Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum İline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü, soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Rıza Uıman'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 14.5.1988 tarihinde 

meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/259) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
HASAN EKİNCt (Artvin) — Oradan bakıyorlar, soru sahibinin olmadığım görünce, "Ba

kan burada" diyorlar... O masaya yazık... 
BAŞKAN — Fazla heyecanlanma... 
CEMAL ALÎ ŞAN (Samsun) — Heyecan sizi niye ilgilendiriyor Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sükûneti ihlal ederse, ben kendisine söz vermeden konuşursa, kimi ilgilendi

recek?.. Başkanı mı ilgilendirecek, zatı âlinizi mi ilgilendirecek? 
HASAN EKlNCt (Artvin) — Başkasının heyecanı sizi ilgilendirmez Sayın Başkan. Sizi 

heyecanlandırdım galiba! 

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

BAŞKAN-— 47 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

48. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, 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) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre, ertelenmiştir. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Meclisi ne hale getirdiler... 
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BAŞKAN — Şimdi, siz tahammül hududunu aşıyorsunuz. Size gerekli işlemi yapmaktan 
içtinap ediyorum. Lütfen... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Yalnız, itirazımızı da dinlemek şartıyla... 
BAŞKAN —- İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bir milletvekili, bir bir

leşimde, bir defa sözlü soruya muhatap olur; onun için onu tatbik ediyorum; anladın mı?.. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, Karadeniz Bakırlarına Sayın Keçeciler bak

mıyor; başka bir bakana bağlıdır. Oradan bakıyor, soru sahibi yoksa elini kaldırıyor. Böyle 
Bakanlık olmaz. 

BAŞKAN — Evvela, elini cebinden çıkart Milletvekili gibi ol! Lütfen efendim... 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Meclisi bu hale getirmeye hakkınız yok! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Lütfen... 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Böyle Bakanlık olmaz. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Olur veya olmaz; Bakanlığı siz

den öğrenecek değiliz! 
BAŞKAN — Siz, herhalde, kendinize ceza verdirmek için... (ANAP sıralarından 

"Kaşınıyor" sesi) 
Lütfen efendim, bu tür ayıp sözler söylemeyin! 
MUSTAFA DİNEK (Konya) — Bunlar hep Kamer'in yüzünden oluyor. 
BAŞKAN — Kamer konuşur, onu susturma imkânınız var mı?! Konuşacak!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkan da konuşacak... 
49. — Afyon Milletvekili Abdullah Uhüürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mahkemelere intikal 

eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/138) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Abdullah Ulutürk'Un, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Emniyet Mü

dürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruşturma açı
lıp açılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Sayın Cüneyt Canver'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür. 
51. — içel Milletvekili M. Istemihan Tahy'm, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 
BAŞKAN — 51 inci sıradaki, Sayın Istemihan Talay'ın sorusu, kendilerinin izinli olması 

nedeniyle ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yûı bütçesinin belediyelere yapılacak yardım 

ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/262) 
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BAŞKAN — 52 nci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnana Keskin'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

53. — Hatay Milletvekili Turhan Htr/anoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBİRLİK'çeger
çekleştirilen kütlü pamuk altmlartna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Sayın Turhan Hırfanoğlu'nun Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Hırfanoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. —Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlt'mn, eğitim önlisans programına katılarak Açıköğretim 

Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/264) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın önder Kırlı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın önder Kırlı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

55. —Adana Milletvekili M. Halit Dağlt'mn, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabi-
lim Dahndan mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

BAŞKAN —- 55 inci sırada, Sayın Halit Dağlı'nın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Dağlı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

56. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünalp'm, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına atama ya-
pdmamastmn nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Ünal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, ülkemizdeki et tüketimine ve canlı koyun sayı
sında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/139) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

58. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle yapılan harca
malara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
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BAŞKAN — 58 inci sırada, Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, olağanüstü hal uygula
ması nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

59. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinin Diş He
kimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/147) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tez? Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

60. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Müdürlüğünün mevsim
lik işçi ihtiyacına ve 1988yılındaki mevsimlik işçi istihdamına üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 61 inci sırada, Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Bayındırlık ve ts-
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebi? Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan? Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 62 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

63. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Kozan yolunun, Mi-
sis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
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BAŞKAN — 63 üncü Sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Tanm Orman ve Kö-
yişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sözlü soru aynı sebeple ertelenmiştir. 

64. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana I link sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardan Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın Sağlık ve Sosyal 
\ardım Bakanından sorusu vardır. 

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

65. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesinin yapım çalışmala
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

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

66. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yureğir ilçesi Kâzım Karabekir Mahalle
sinde sağlık ocağı yapttrûıp yaptmlmayacağtna ilişkin Sağltk ve Sosyal Yardan Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Soru aynı sebeple ertelenmiştir. 

67. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yureğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık 
ocağı yaptvümamastntn nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardan Bakamndan sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Sağlık ve Sosyal 
\ardım Bakanından sorusu aynı sebeple ertelenmiştir. 

68. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü bölgenin her
hangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal yayınlarının Zon
guldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Devlet 
Bakanından sorusu vardır. 

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

71. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve müfettişlik için atama 
bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

72. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklilerinin de yurt dışı 
tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

BAŞKAN r- 72 nci sırada, Samsun Milletvekili Sayın îrfan Demiralp'in, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 73 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın ibrahim Gürdal'ın, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

74. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyerlerinden Konut Edin
dirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlananlara ilişkin Başbakandan sözü soru önerge
si (6/164) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın ibrahim Gürdal'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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75. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

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

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

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

BAŞKAN — 75, 76, 77 ve 78 inci sıralardaki, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakı
roğlu'nun soruları soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

79. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir -Kundura, Tortum - Şayak, Dundu - Yapa
ğı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

80. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğünce 1988 yı
lında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse'nin, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Köse? Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

81. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Merkez ilçesi Kâztmpaşa Nahiyesinde
ki Gokçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim? Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan? Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

82. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki Çark suyunun 
ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Soru önergesi, aynı sebeple, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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83. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İlindeyapımlari devam eden Gölcük Devlet 
Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

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

84. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 85 inci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

86. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köylerde yapılmakta olan 
sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlanma bulunup bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Alttnkaya'nın cevabı (6/178) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Soru : 
1. Gebze Şekerpınar Köyü yakınında Dedecik mevkiinde "Alper Ziraat Aletleri Firmasına" 

ait 11 pafta, 384 parselde yapılan sanayi inşaatının ruhsatı var mıdır? 
— 176 — 



T.B.M.M. B : 79 2Q . 2 . 19H 0 : 1 

2. Yoksa, bunca emek ve malzeme ile yapılmakta olan bu inşaat, Bakanlığınız birimle
rince durdurulmuş mudur? 

3. Aynı şekilde, Gebze Tavşanlı Köyü hudutlarında yapılmakta olan "Şişmanoğtu Ke
reste Fabrikasının* \ 

4. Gebze Muallimköy sınırları içinde temel inşaatları devam etmekte olan iki adet fabri
ka inşaatının ruhsatları var mıdır? 

5. Belediye sınırları dışında kalan alanlarda yapılan inşaatlar Bakanlığınız ruhsatına ta
bi değil midir? Eğer ruhsata tabi ise, bu denetimler neden yapılmamaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Sesimin bo
zukluğu yüzünden de bağışlanmamı dilerim. 

Sayın Kurt'un, "Gebze Şekerpınar Köyü yakınında Dedecik mevkiinde Alper Ziraat Alet
leri Firmasına ait 11 pafta, 384 parselde yapılan sanayi inşaatının ruhsatı var mıdır?" sorusu
nun cevabı : 

Adıgeçen firmaca yaptırılmakta olan inşaat, yapı izin belgesi bulunmadığından, valilikçe 
durdurulmuş olup, 1 milyon Türk Lirası ceza kesilmiştir. Sözkonusu yerin halihazır haritaları 
yapılmış, valilik önizin belgesi doğrultusunda, mevziî imar planı yapım çalışmalarına başlanıl
mıştır. 

2 nci soru, "Eğer ruhsatı yoksa, bunca emek ve malzeme ile yapılmakta olan bu inşaat, 
Bakanlığınız birimlerince durdurulmuş mudur?" şeklinde. 

Cevabı: Sözkonusu durum valilik denetiminde olup, tmar Yasasının 42 nci maddesi gere
ğince konu hakkında cezaî işlem uygulanmıştır. 

3 üncü soru, "Gebze Tavşanlı Köyü hudutlarında yapılmakta olan 'Şişmanoğlu Kereste 
Fabrikasının' ruhsatı var mıdır?" şeklinde. 

Cevabı: Adıgeçen kereste fabrikasının tarım amaçlı depo inşaatının yapı izin belgesi mev
cut olup, belge de valilikçe verilmiştir. 

4 üncü soru, "Gebze Muallimköy sınırları içinde temel inşaatları devam etmekte olan iki 
adet fabrika inşaatının ruhsatları var mıdır?" şeklinde. 

Cevabı: Profil Boru Sanayii Anonim Şirketiyle, Çavuşoğlu Makine Sanayii Limited Şir
ketinin mevziî imar planları mevcut olup, inşaat ruhsatları da Dilobası Belediyesince verilmiştir. 

5 inci soru, "Belediye sınırları dışında kalan alanlarda yapılan inşaatlar Bakanlığınız ruh
satına tabi değil midir? Eğer ruhsata tabi ise, bu denetimler neden yapılmamaktadır?" şeklinde. 

Cevabı: Belediye sınırları dışındaki yerlerde yapılan veya yaptırılacak olan her türlü inşa
atın denetimi ve yapı izin belgesi verilmesi işlemi valiliklerce yürütülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kurt. 
Sayın Kurt, süreniz S dakikadır, bu süreyi aşmamanızı rica ediyorum. 
ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; aylar önce, hat

ta bir yılı geçen bir zaman önce vermiş olduğum bir soru önergesi münasebetiyle huzurlarınızı 
işgal ediyorum; bu vesileyle Heyetinize saygılar sunuyorum. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; müteaddit defalar bu yüce kürsüye gelerek anlat
mak durumunda olduğum gibi, Kocaeli ve Gebze, sanayi bakımından Türkiye'nin en hassas 
bölgesidir ve yine müteaddit defalar ifade ettiğimiz gibi, Gebze'de, şu anda Kocaeli Organize 
Sanayi Bölgesi ihdas edilmiş ve altyapısı tamamlanmıştır; mevcut sanayinin ötesinde, 98 tane 
fabrikanın kurulacağı bir bölgenin altyapısı tamamlanmıştır. 

Bundan başka, sanayi bölgesi, sanayinin olduğu yerde yapılma temayülü arz etmektedir. 
Bu yörede kaçak yapılaşma, kaçak sanayileşme alabildiğine devam etme durumundadır. 

Zaman zaman bunları Yüce Heyetinizin huzuruna getirdik, zaman zaman da, böyle, öner
gelerle, ilgililerden durumu öğrenmek istedik. 

Şimdi, buradaki soru önergesinde de ifade edildiği gibi, Gebze Şekerpınar Köyü, tarım 
işletmelerinin olduğu bir köydür. Hemen bunun yanı başına, belki 15 dönüm arazi üzerine, 
çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiş olan büyük bir fabrika var; ama, gördüğünüz gibi, Sa
yın Bakanın da ifade ettiği gibi, bu fabrikanın ruhsatı yok. Bu fabrikanın hafriyatı yapılıyor, 
bu kadar büyük bir inşaatın temelleri tamamlanıyor; çelik konstrüksiyon montajı yapılıyor, 
çatısı kapatılıyor; bizim valiliğimiz veya Bakanlığımızın ünitesi olan Bayındırlık tskân Müdür
lüğü yetkilileri ortada yok.. 

Şimdi, bu fabrika ne olacak?.. Tabiî, imar tadilatı yapılacak, o imar tadilatına göre, bu 
fabrikaya yeniden ruhsat verilecek. Başka ne olacak?.. Milyarlarca liralık servet, herhalde, yı
kılıp, heba edilmeyecek; ama, bir nokta var: Buradaki köyde tarım işletmeleri kurulu. Şimdi, 
bu fabrika, ziraat aletleri yapacak; ocağı, arkı var. 

- Yalnız, bu tarım işletmeleri, bu sanayi kuruluşu, bu köyü yaşanmaz hale getirecek. Bu 
gerçek gözden kaçırılmıştır. İşte bunun gibi, burada ifade edilen daha birçok fabrika var; baş
ka soru önergelerinde söz konusu olan daha başka fabrikalar var. 

Bizim temennimiz, dileğimiz, bu bölgede yapılanların, plan, proje ve program gereği ya
pılması; bu şartlara uygun yapılmayanların da denetimlerinin yapılması ve bunlara zamanında 
mani olunmasıdır. 

Devlet, burada görevini yapmamıştır, görev ihmali içerisindedir. 
Bunu arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

87. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyünün ne zaman içme 
suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/180) 

BAŞKAN — 87 nci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

88, — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki 
sağlık ocaklartnm personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

BAŞKAN — 88 inci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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89. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Uzirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü Ortaokulunun öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu ve Devlet Bahanı Hüsamettin 
Örüç'ün cevabı (6/182) 

BAŞKAN — 89 uncu sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 

Soru: 
1. Vezirköprü tlçesi Aşağı Narlı Köyü Ortaokuluna 2 yıldır öğretmen gönderilememiş-

tir. Mezkûr Okulun öğretmen kadroları ne zaman tamamlanacaktır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in bu sorusunu -biraz eski olmakla beraber- güncel 
olarak şu şekilde değerlendiriyoruz: Vezirköprü ilçesine bağlı Aşağı Narlı Köyündeki ortao
kulda halen 52 öğrencinin mevcut olduğu, bu okulda bir müdürün, bir sosyal bilgiler öğretme
ninin, bir fen bilgisi öğretmeninin görev yapmakta olduğu; boş geçen dersler konusunda da, 
çevredeki ilkokul öğretmenlerinden "görevlendirme suretiyle" bu açıkların kapatıldığı ve bu 
yıl için yapılan yeni görevlendirme döneminde de, eksik öğretmenlerin atamalarının yapılaca
ğının planlandığını arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Eser?.. 
ALt ESER (Samsun) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru, cevaplandırılmıştır. 

90. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dU derslerinin ortaöğretim kurumlarında mecburî 
ders olmaktan çtkarümasmm öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

BAŞKAN — 90 inci sıradaki, Samsun Milletvekili Ali Eser'in sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

97. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Karabük-Sajranbolu karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Al tiner?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

92. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Karabük-Yenke karayolu yapım çalışmalarının 
durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — 92 nci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sorusu, aynı sebeple, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyünde yaptırılacak 
afet evlerine ilişkin Baymdtrlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

BAŞKAN — 93 üncü sıradaki, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in sorusu, ay
nı sebeple, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm dış ülkelere gidecek vatandaşlara uygulanan vize 
işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 94 üncü sıradaki, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın sorusu, İçtüzü
ğün 97 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

95. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
şubelerine, 1987ydi karma ve 1986yılından buyana vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 95 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

96. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'ntn, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve 
kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

BAŞKAN — 96 nci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'ntn, Sanayi ve Ticaret Ba- . 
kanından sorusu vardır. 

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

97. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nm, Kiraz-Alaşekiryolunun asfalt kaplaması için 1989ydi 
bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Baymdtrlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

BAŞKAN — 97 nci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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98. — izmit Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ-Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

99. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı 'ntn, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik yapılıp yapılmadığı
na ve Barajm ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/193) 

BAŞKAN — 98 ve 99 uncu sıralardaki, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın soruları, 
aynı sebeple, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

100. — Amasya MUletvekidi Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçesine bağlı Dere 
Mahallesinde tabii afete maruz kalmaları muhtemel olan vatandaşlar için afet konutları yapûıp yapdma-
yacağma ilişkin Baytndıritk ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN — 100 üncü sırada, Amasya Milletvekili Sayın Tahir Köse'nin, Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 101 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

102. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve kaçak olarak ülke
mize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/196) 

BAŞKAN — 102 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

103. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikastnm çevre kirliliğine ne
den olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

BAŞKAN — 103 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

104. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, SEKA'daki grevin nedenine ve sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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BAŞKAN — 104'üncü sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

105. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, "Tarsus'un, şimdilik il yapdmasıntn 
düşünülemediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

BAŞKAN — 105 inci sıradaki, tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın sorusu, görevli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

706*. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğretmen ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

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

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

BAŞKAN — 106, 107 ve 108 inci sıralardaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un 
soruları, İçtüzüğün 97 maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 109 uncu sırada, Afyon Milletvekili Abdullah Uhıtürk'ün, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 110 uncu sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

111. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Evren, Sa-
rıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

BAŞKAN — 111 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Koçak?.. Yoklar. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

112. — Kocaeli Milletvekili AlaeUin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden bir kısmtnm Gebze-
Çayırova'daki Tartm Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

113. — Kocaeli Milletvekili AlaeUin Kurt'un, Kocaeli Valüik Konağı için yapılan harcamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

BAŞKAN — 112 ve 113 üncü sıralardaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un so
ruları, İçtüzüğün 97 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

114. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, 'Yakın Tarih" adlı ansiklopedide Atatürk'ü ve Ata
türk ilkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/322) 

BAŞKAN — 114 üncü sırada; İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Güngör?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

115. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı Yartkkaya ve 
Kurusarı köylerinin içme suyu sorusuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/209) 

BAŞKAN — 115 inci sırada, Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

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

116. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988yılında gerçekleştirilen gül 
alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) 

BAŞKAN — 116 na sırada, Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ertekin Durutürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

117. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlcesine ait kanalizasyo
nun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına ilişkin Tartm Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 117 nci sırada, Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ertekin Durutürk?.. Yok. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerine 
bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/212) 

BAŞKAN — 118 inci sıradaki soru, aynı sebeple ertelenmiştir. 

119. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit balıklarında 
görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/213) 

BAŞKAN — 119 uncu sıradaki, Sayın Ertekin Durutürk'ün sorusu, aynı sebeple ertelen
miştir. 

120. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun ge
lirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 120 inci sırada, Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Durutürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

121. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Diyarbakır ille
rinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına üişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/323) 

BAŞKAN — 121 inci sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

122. — Diyarbakır Mületveküi Fuat Atalay'm, Siverek ilçesi Konur tepe Köyünden bir vatandaşın 
Kuşlukçaytrt Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafından öldürüldüğü iddiasına üişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

BAŞKAN — 122 nci sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

123. —İsparta Mületveküi ibrahim Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyünün başka bir mahalle 
taşınmasına dair projenin 1988yılında gerçekleştirüememesinin nedenine üişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/215) 

BAŞKAN — 123 üncü sırada, Sayın İbrahim Gürdal'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

124. — Niğde Mületveküi Doğan Baran'm, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu 
üzerinde yapüması planlanan Uluağaç Barajına üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner-
gesi(6/217) 
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BAŞKAN — 124 üncü sırada, Sayın Doğan Baran'ın, Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Doğan Baran?.. Yok. 
Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

125. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapılması düşünülen 
İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — 12S inci sıradaki, Sayın Doğan Baran'ın sorusu, aynı sebeple bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

126. —Adana Milletvekili M. Holü Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/220) 

BAŞKAN — 126 ncı sırada, Sayın Halit Dağlı'nın, Bayındırlık ve tskân Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Dağlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 127 nci sıradaki, Sayın Dağlı'nın sorusu, aynı sebeple, bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

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

129. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin aileleri
nin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Dışişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/224) 

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

BAŞKAN — 128, 129 ve 130 uncu sıralardaki, Sayın Baki Durmaz'ın soruları, soru sahi
binin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

131. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 12.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

BAŞKAN — 131 inci sıradaki, Sayın Alaettin Kurt'un sorusu, içtüzüğün 97 inci maddesi
nin üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

132. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana ilinde askerî birliklere akaryakıt ikmali ya
pan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/331) 

BAŞKAN —132 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 
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Sayın Şendag?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

133. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sakası olarak ilan edilen Fethiye ve 
Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 133 üncü sırada, Sayın Abdulkadir Cenkçiler'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

134. — Tümeli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Ozal'ın, Göcek'tekiyaz tatili sıra
sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — 134 üncü sıradaki, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

135. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in Hakkâri ili Uludere ilçesi Kayadibi Köyü Evil 
Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete 
tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

BAŞKAN — 135 inci sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, (çişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın tçişleri Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsûs olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 136 ncı sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan??.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

137. — Hakkâri Milletvekili Cumluır Keskin'in, Hakkâri Ili-Uludere ilçesi Şenoba Köyü Tabur 
Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

BAŞKAN — 137 nci sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

138. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyüne 
ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konul
duğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 138 inci sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

139. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde yapılmakta olan 
Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasma ait inşaatm durdurulduğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satddığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/239) 

BAŞKAN — 139 uncu sırada, İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

140. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tarihine kadar açıl-
mamtş olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

BAŞKAN — 140 inci sırada, Sayın Süleyman Çelebi'nin, MilK Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

141. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat-Nusaybin Karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

BAŞKAN — 141 inci sırada, Sayın Süleyman Çelebi'nin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 yılında yapdan 
yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

BAŞKAN — 142 nci sıradaki Sayın Alaettin Kurt'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Zeki Ünal, 143 üncü sıradaki sorusunu geri alıyor; önergesini okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular bölümünde yer alan 56 ve 143 sıralardaki sorularımı çekiyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 20.2.1990 

Zeki Ünal 
Eskişehir 
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BAŞKAN — Sorular geri verilmiştir. 

144. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz ilçesine bağlı köylerdeki vatandaşla
rın stntflandırüdığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ersin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

145. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi'kontrolörlerinin mal varlıklarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Köse?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

146. — Erzurum Milletvekili ismail Köse 'nin, Doğu Anadolu 'daki bazı illerin yakacak sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

BAŞKAN — Sayın ismail Köse'nin, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Köse?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
147. — Bursa MiUetveküi Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şirket tarafından 

istanbul Özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

BAŞKAN — 147 nci sırada, Sayın Mehmet Gazioğlu'nun, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

148. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez 'in, Le Monde Gazetesi muhabirine verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Tez'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Tez?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

149. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-iAlem Üniversitesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 149 uncu sırada, Sayın Güneş Gürseler'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Gürseler?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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150. — İzmir Milletvekili HU 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) 

BAŞKAN — 150 nci sırada, Sayın Veli Aksoy'un, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Aksoy?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

151. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş-Göksun, Göksun-
Elbistan, Göksun-Andtrtn ve Andtrtn-Kahramanmaraş karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/268) 

BAŞKAN — İSİ inci sırada, Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

152. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Afşin-Elbistan Termik Santralına ve 
bu bölgede katkısız biriket imalatmtn ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

BAŞKAN — 152 nci sırada, Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

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

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz barajlarının ya
pımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 153 üncü sırada, Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Bayındırlık ve tskân Baka-. 
tundan sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe taban fiyat verilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş ilinde tütün ekimine 
müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu ilde ne zaman Gümrük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 
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BAŞKAN — Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın tmamoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

156. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınlarım izleyemeyen Kah
ramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne 
zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 156 ncı sırada, Sayın Atilla tmamoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş Şehir Stadyumunun 
ne zaman çimlendirileceğim ilişkin Millî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

BAŞKAN — 157 nci sırada, Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

158. —KahramanmaraşMilUtveküi Atilk Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş ilinde Sosyal Sigor
talar Hastanesiyapıltp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/276) 

BAŞKAN — 158 inci sırada, Sayın Atilla Imamoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

159. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesin
de vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 159 uncu sırada, Sayın Şinasi Altıner'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

160. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şubesince Oztur 
Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

BAŞKAN — 160 inci sırada, Sayın Adnan Keskin'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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161. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin radyo ve televiz
yon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırümasma dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN —• 161 inci sırada, Sayın İrfan Demiralp'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Demiralp?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

162. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı ilçesi Akhartm Kasabası 
Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) 

BAŞKAN — 162 nci sırada Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yoklar. ' 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

163. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmüdürünün işçilere 
ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

BAŞKAN — 163 üncü sırada, Sayın Ali Uyar'm, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ali Uyar?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

164. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, Diyarbakır ili Lice ilçesi Jandarma Komutanının 
baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu imzalattırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önegresi (6/347) 

BAŞKAN — 164 üncü sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

165. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Torodar işletmesinin Çukurova Elektrik A.Ş.'ne 
devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/348) 

BAŞKAN — 165 inci sırada, Sayın öner Miski'nin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

166. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulmasından 
sonra bölgede gözaltına alman vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/34S) 

BAŞKAN — 166 ncı sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, tçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yoklar. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No.lu Sağlık Ocağında görevli 
iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına üişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 167 nci sıradaki, Sayın Atalay'ın sorusu, Sayın Bakanın burada bulunması 
sebebiyle, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 168 inci sırada, Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

169. — Samsun Milletvekili İtfan Demiralp'in, Samsun-Havza İlçesi 25 Mayıs Ortaokulu Mü
dürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 169 uncu sırada, Sayın irfan Demiralp'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

170. — İzmir Milletvekili Fuat Kucı'ntn, gece bekçilerine de silah tazminatı verilip verilmeyeceği
ne. ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

BAŞKAN — 170 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

171. —izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

BAŞKAN — 171 inci sıradaki, Sayın Kılcı'nın sorusu, aynı sebeple ertelenmiştir. 

172. —DiyarbakvMilktwküiFuatAtalay'tn, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulmasından 
sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞKAN — 172 nci sırada, Sayın Fuat Atalay'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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173. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve bu konuda ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

BAŞKAN — 173 üncü sırada, Sayın Ahmet Neidim'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

174. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy ve Kavak köyleri
ne sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/285) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Gürdal?.. Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Gürdal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Gürdal?. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

176. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde yapılacak olan Erkek Teknik 
Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Gürdal'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Gürdal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

177. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Hastanesinin sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

BAŞKAN — 177 nci sıradaki, Sayın Gürdal'ın sorusu Sayın Gürdal ve Sayın Bakanın bu
lunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

178. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent İlçesinde Tekel hizmet binası 
ve deposu kurulup kurulmayacağına üiskin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

BAŞKAN — 178 inci sırada, Sayın Gürdal'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Gürdal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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179. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'tn, Senirkent Ovası sulama projesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 179 uncu sırada, Sayın GürdaPın, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yok. 
Sayın Bakan?. Burada. 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

180. — Bilecik Milletvekili Tayfur Un'ün, istanbul, Ankara, izmir ve Adana büyüksehir beledi
yelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — 180 inci sırada, Sayın Tayfur Ün'ün, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ün?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

181. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vszbköprü İleesinde seker pancarı alımları
nın hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — 181 inci sıradaki, Sayın Ali Eser'in sorusu İçtüzüğün 97 inci maddesinin üçün
cü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

182. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Devkt-mükt yardım-
lasmastyla inşâ edilen ortaöğretim yatdı öğrenci yurdunun ne zaman açılacağına ilişkin Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

BAŞKAN — 182 ve 183,üncü sıralardaki sorular, aynı sebeple (97 nci madde) ertelenmiş
tir. 

184. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kaymakamı hak
kındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 184 üncü sırada, Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

185. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984yılı nisan ayından bugüne 
kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına üişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Cengiz Altınkaya'nın cevabı (6/359) 

BAŞKAN — 185 inci sırada, Sayın Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından so
rusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arzederim. 

Saygılarımla 
Cemal Şahin 

Çorum 

Çorum Belediyesinin, 1984 yılı nisan ayından bugüne kadar, "imar Uygulama Fonu"ndan 
almış olduğu krediler, yıllar itibariyle ne kadardır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGlZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunarak, soruları cevaplandırmaya çalışacağım. 

Çorum Belediyesinin imar uygulama fonundan; 1984 yılında, otopark yeri kamulaştırıl
ması karşılığında 30 milyon TL; 

1985 yılında, Etievler arkası park kamulaştırılması, tskilip kavşağından Osmancık yoluna 
kadar olan imar yolu ile park kamulaştırılması, tkinci Gazi ve Çamlı Sokak kamulaştırılması 
ve Cumhuriyet Kavşağı kamulaştırılmalan karşılığında, 64 milyon bir, 49 milyon bir olmak 
üzere toplam 113 milyon TL; 

1986 yılında, tkinci Gazi ve Çamlı Sokak devamının kamulaştırılması için 10 milyon, tski
lip yolu ve tskilip kavşağı kamulaştırılması için 35 milyon; 

1987 yılında, Yeni tskilip Caddesiyle, belediye hizmet alanı kamulaştırılması için 230 mil
yon; 

1988 yılında, Cumhuriyet ve tskilip kavşaklarının düzenlenmesi için 100 milyon TL ol
mak üzere 518 milyon TL; 

Karşılıksız tahsis yapılmıştır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Şahin. 
Süreniz 5 dakikadır, bu süreyi aşmamanızı rica edeceğim. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Uymaya çalışacağım Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu sorumuzun cevabını, Sayın Baka

nımız, toplam 518 milyon TL olarak açıkladılar. Sorumun sorulduğu ve yazılı olarak cevabı
mızın istendiği tarihten yaklaşık iki yıla yakın bir süre geçmiş oluyor. Niye bu soru önergesini 
verdik?.. 

Sayın milletvekilleri, bu soru önergesini vermemizin sebebi şuydu: O zamanlar, Çorum'-
da çok büyük dedikodular vardı; belediyede büyük yolsuzlukların yapıldığı, devletin çeşitli fon
larından alınan paraların çarçur edildiği, yerine harcanmadığı ve büyük suistimallerin olduğu 
iddia ediliyordu. Biz de, böyle bir konuyu uluorta görüşmekten öte, devletimizin resmî ma
kamlarınca olayın gerçek yönünün ortaya çıkmasını temin etmek için yazılı bir talepte bulun
muş ve bu sorumuzun cevabını istemiştik. Ne yazık ki, yasal süre içerisinde ilgili bakanlık so
rumuza gerekli yazılı cevabı veremediği için, bu soru, sözlü soru haline dönüştü, İçtüzüğümüz 
gereği huzurunuza geldi. 
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Tabiî, zaman geçti, arkasından, bildiğiniz gibi, 26 Mart seçimleri geldi; resmî makamların 
açıklaması bize gelmediği için, biz de uluorta konuşmak istemedik; çünkü bu, bilincimizin, 
devlete ve resmî makamlara olan saygımızın bir gereğiydi. Ne oldu değerli arkadaşlarım?.. Ar
kasından 26 Mart seçimleri geldi, Çorum'da yerel yönetim değişti; devletimizin yine resmî ma
kamlarının müfettişlerinin tahkikatları sonucunda bu suiistimaller meydana çıktı. Şimdi, Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesinde beş belediye yetkilisi, yaklaşık bir yıldan beri tutuklu olarak 
yargılanmakta; birkısım dosyalar vilayette tetkikte ve bir kısmı da Danıştay Yüce Makamında 
bulunuyor. Bunlardan anlaşıldı, görüldü ki, Çorum Belediyesinde ciddî ve iddia edildiği gibi, 
büyük yolsuzluklar var. 

Tabiî, ben "var" diyorum, çok özür diliyorum; var mı, yok mu, yapılacak yargılama so
nucunda ortaya çıkacaktır; ama, bilinen bir şeyi Yüce Meclisin bilgisine sunmak istedim. O 
zaman devam eden dedikodulara eğer zamanında cevap verilmiş olsaydı, belki ipin ucu bu ka
dar kaçmaz, suiistimalleri, bir anlamda, bir noktada durdurabilirdik; ama, bu açıklamalar ya
pılmadı ve biz de, bu resmî açıklamalar yapılmadığı için olayın üzerine gidemedik; bu açıldık
ça açıldı ve bugün Çorum Belediyesi, 12 milyar liralık bir borçla devralınmıştır ve milyonlarca 
liralık suiistimallik olaylar resmî ve adlî makamlara intikal etmiş bulunuyor. 

Ben olayı takip ediyorum; Sayın Bakanlık ilgililerimizin ve yargılama sonunda mahkeme
nin alacağı kararları Yüce Meclisin bilgisine ayrıca sunacağız; ama, Yüce Meclis şimdilik şunu 
bilsin ki, Çorum Belediyesinde, çeşitli fonlardan verilen milyonlarca lira çarçur edilmiş, yol
suzluklara konu edilmiş ve şu anda yargılamalar devam ediyor. İleride muhakeme neticelendi
ği zaman, istihsal edeceğimiz mahkeme kararlarını Yüce Meclisin bilgisine arz edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

186. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984yûı Nisan ayından bugü
ne kadar iller Bankasından aldığı avans borçların miktarına üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/360) 

BAŞKAN — 186 ncı sıradaki, Sayın Cemal Şahin'in, sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

187. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yü
kümlünün maruz kaldığt uygulamaya üişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

BAŞKAN — 187 nci sırada yer alan, Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun sorusu, Sayın Meh
met Çakıroğlu'nun görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

188. — Bingöl Mületveküi Haydar Baylaz'm, Sivas Jli Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde inşa 
ettirüen afet konuüartnm hak sahiplerine verilip verümediğine üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 188 nci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Haydar Baylaz'ın, Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Baylaz?.. Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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189. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'tn, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki Sağltk Merkezi 
ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağltk Ocağtmn doktor ve araç sorunlartna ilişkin Sağltk ve Sosyal Yır
dım Bakantndan sözlü soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — 189 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın ibrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal 
"Vardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

190. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Karakaya Barajı için kamulaşttruan arazilere 
ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN — 190 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yoklar. 

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

Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

191. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, Çeşme Mrgi Dairesi Müdürü hakkında ihbar ve şikâ
yette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakantndan sözlü soru önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 191 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

192. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun izabe Tesislerinde
ki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

BAŞKAN — 192 nd sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Devlet Bakanından 
sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

193. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'tn, 1985 -1988yıllarında Kaynak Kullanımını Des
tekleme Fonundan yararlanabilmek içinyattnm amacıyla teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon'dan kim
lere ne kadar ödeme yapddtğtna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 193 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Yoklar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek olan Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

194. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçesinde görevli bir 
komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakantndan sözlü soru önergesi (6/371) 
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BAŞKAN — 194 üncü sırada, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in, içiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ekmen?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

195. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi Endüstri Meslek Lisesi 
Sanat Okulunun ne zaman yapdacağma ilişkin Millî Eğüim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/311) 

BAŞKAN — 195 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. f 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

196. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa ili Selendi ilçe
si Rahmanlar Köyü Hacdar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim alanına nakledümeleri için çalış
ma yapdıp yapdmadığtna diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 196 ncı sırada, Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Canuyar?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

197. — Kocaeli Mdletvekdi Alaettin Kurt'un, Tünedi - Geyiksuyu Yatdı İlköğretim Bölge Okulu
na diskin Mdlî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/313) 

BAŞKAN — 197 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

198. — istanbul Mdletvekdi Mustafa Songül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hâsılatların
dan elde etlikleri gdirlere diskin Mdlî Eğüim Gencide ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/372) 

BAŞKAN — 198 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek olan Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

199. — Samsun Mdletvekdi İrfan Demiralp'm, Alttnkaya Barajı sakasında kalan Samsun İli 
Uzirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

BAŞKAN — 199 uncu sırada, Samsun Milletvekili Sayın irfan Demiralp'm, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek olan Sayın Bakan?.. Buradalar. 
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Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

200. — Antalya Milletvekili Adil Aydtn'm, Devlet kuruluşlarında göreve alınmaları bakmandan 
Anadolu Üniversitesi Af tk Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunları arasında ayrtmyapû-
dtğı iddiasına ilişkin Muit Eğitim Gençlik ve Spor Bakarandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 200 üncü sırada, Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Aydın?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 201 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ersin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, doğalgaz santrallartna ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 202 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'm, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

203. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Kemerköy Termik Santrali baca gazı arıtma te
sislerine ve Karltova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarandan sözlü soru önergesi 
(6/376) 

BAŞKAN — 203 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'm, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

204. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefanlarm güvenlik güç
lerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 204 üncü sırada, tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağların, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 yılında ikram 
faslından yapüan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kampanyasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/378) 

BAŞKAN — 205 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

206. —; Konya Milletvekili Ufa Tanır'tn, elektrik üretim yollarına ve maliyetlerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

BAŞKAN — 206 ncı sırada, Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

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

207. — Konya Milletvekili Vefa. Tanır'ın, 1988yılında akaryakıta yapüan zamlara üiskin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

BAŞKAN — 207 inci sırada, Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tanır?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
208. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağıtıldığı iddia 

edilen "Türkiye Emlak Bankası çalışanlar" imzalı açıklamaya üiskin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) 

BAŞKAN — 208 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

209. — izmir Mületveküi Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına üiskin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

BAŞKAN — 209 uncu sırada, tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Güngör?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

210. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988yüında elektrikfiyatlarına yapüan zamlara 
üiskin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

BAŞKAN T - 210 uncu sırada, Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Erçetin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

211. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Anadolu ve Türkiye Emlak bankalarınca gerçek
leştirildiği iddia edilen arsa altm ve satımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

BAŞKAN — 211 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

212. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Savunma Bakanı Ercan lforalhan'ın Dı
şişleri Bakanltğt İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşarlığına verdiği iddia edilen malze
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

BAŞKAN — 212 nci sırada, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

213. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 1988yûtndakamu kuruluşları tarafından yaban
cı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

BAŞKAN — 213 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'm sorusu vardır. 
Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

214. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır, Hakkâri ve Sürt illerinde 25.12.1988 
tarihinden bugüne kadar göz alima alman vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

BAŞKAN — 214 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, İçişleri Baka-, 
tundan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

215. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Emlak Bankasınca 1988 yılında Uluslararası 
danışmanlık firmalarından alman hizmetlere veyapdan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/389) 

BAŞKAN — 215 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'm, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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216. — Edime Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyatlarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) 

BAŞKAN — 216 na sırada, Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Fuat Erçetin'in, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Erçetin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

217. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, ülkemize sığman Iraklılara yapılan yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

BAŞKAN — 217 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

218. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına 
yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

BAŞKAN — 218 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Devlet Bakanın
dan sorusu var. 

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

219. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

BAŞKAN — 219 uncu sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
220. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, organize sanayi bölgeleri kurmak amacıyla Samsun 

iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çtrakman köylerinde 1985 -1986yıllarında kamulaştırılan arazîle
rin. bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

BAŞKAN — 220 nci sırada, Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alışan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 221 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Hüsnü Okçuoğlu'nun, Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Okçuoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahihi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

222. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Postact'ntn, T.C. Ziraat Bankasınca tarım satış koopera
tiflerine kullandırılan krediler için jurklı jkiz oranları uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 222 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'mn, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

223. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

BAŞKAN — 223 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in» İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Ersin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

224. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 'İcraatın İçinden" ve "Gelişen Türkiye" adlı 
programların Ankara Video Ajans A.Ş.'neyaptırılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

BAŞKAN — 224 üncü sırada, tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

225. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Sivas-Kangal, Soma ve Yatağan bölgelerinde ter
mik santralleri besleyecek kömür ocakarıntn özel sektöre devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

BAŞKAN — 225 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

226. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince kurulan şirketlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

BAŞKAN — 226 ncı sırada, istanbul Milletvekili Sayın Aytekin Kotil'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Kotil?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

227. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotü'in, istanbul Anakent Belediyesince 25.3.1983 tarihin
den buyana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

BAŞKAN — 227 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Aytekin Kotü'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kotil?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 228 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 229 uncu sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, tçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir; 

230. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi üe ilgili çalışmalara 
ve bu nedenle yapdan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/328) 

BAŞKAN — 230 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yok. 
Sayın Başbakan tfeya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 231 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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232. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firmalara ve 1986 -
1988yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

BAŞKAN — 232 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

233. — Samsun Milletvekili Ali Eser'm, Altmkaya Barajı sahasında kalan Uzirköprü ilçesi Düzce 
Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önet-
gesi (6/339) 

BAŞKAN — 233 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığından sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşmeye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/402) 

BAŞKAN — 234 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

235. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankası ambleminin bir Ameri
kan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 235 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Anadol'un, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

236. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde sözleşmeli olarak 
çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattttuan hizmet akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/408) 

BAŞKAN — 236 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

237. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Emlak Bankası eski Genel Müdürünün Ameri
ka'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen iznin gecik
tirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

BAŞKAN — 237 nci sırada tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Saflar?.. Yok. 
'Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. \ 
238. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'tn, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların konserlerinin 

yasaklandığı iddiastna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
BAŞKAN —• 238 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan so

rusu vardır. 
Sayın Kalkan?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
239. — Tunceli Milletvekili Orhan Wi Yûdtrm'm, Tunceli ili Hozat ilçesi Emniyet Amirliğinde 

görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/411) 

BAŞKAN — 239 uncu sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Orhan Veli Yıldırım'ın, İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Orhan Veli Yıldırım?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
240. — 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 öner
gesi (6/412) 

BAŞKAN — 240 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan so
rusu, içtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 241 inci sırada, Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Vefa Tanır?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
242. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğtu'nun, Fiskobirlikçe 1988yılında gerçekleştirilen 

fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/414) 

BAŞKAN — 242 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun sorusu, 
soru sahibinin görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 243 üncü sırada, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in, İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ekmen?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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244. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde can 
güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

BAŞKAN — 244 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Rıza Yılmaz?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

245. — Adana Milletvekili M. Selahatlin Kdıç'tn, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 saydı kararna
meden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

BAŞKAN — 24S inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kılıç?.. Yoklar. 
1 Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 246 ncı sırada, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Almak?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 247 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

248. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi bankalarının 1987 
ve 1988 yıllatma ait kâHarvun yüksek gösterildiği iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) 

BAŞKAN — 248 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in sorusu, içtüzüğün 
97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

249. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalartnm 1987 ve 1988yıllarındaki bazı 
harcamalarım ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

BAŞKAN — 249 uncu sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Genc'in sorusu aynı sebeple erte
lenmiştir. 
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250. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez Bankasınca ince
lenmekte alan ihracat dosyalarmtn 25.2.1987 tarihli kararname gereğince Devlet Planlama Teşkilatına 
devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 250 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

251. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı Yoğutçular 
ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararmm infazı sırasında meydana gelen 
olaym sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 2S1 inci sırada, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kul?.. Yoklar. 
Sayın Bakan. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

252. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, tarım arazilerinin sulanmasında elektrikten yarar-
lanüabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapılıp yapümadığına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

BAŞKAN — 252 nci sırada, Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çelikbaş?.. Buradalar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
.Soru ertelenmiştir. 

253. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi Aşağı ve Yukarı Molla 
Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi şuurları içine altnmamastnm nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/428) 

BAŞKAN — 253 üncü sırada, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un, içişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

254. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, il mahallî idareler kontrolörlerine denetim özel hiz
met tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

BAŞKAN — 254 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Cemal Alişan'ın, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Alışan?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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255. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcının, 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) 

BAŞKAN — 255 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili olarak 
Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

BAŞKAN — 256 ncı sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Burdur Jl merkezindeki ilk ve orta dereceli okul
larda görevli öğretmenlerin bir ktsmtntn çeşidi koy ve kasaba ohdlarma nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — 257 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın ibrahim Gürdal'm, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

258. —Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla mevkiinde ger
çekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/432) 

BAŞKAN — 258 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in, içişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ekmen?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

259. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in, Emlak Bankası eski Genel Müdürünün talimatla
rıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım Gazetesine ödenen reklam ücretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

BAŞKAN — 259 uncu sırada, Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Çakır?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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260. Amasya Milletvekili Mehmet Tetrih Kösenin, Şemiler döneminde Emlak Bankasınca aylık 
bir gazeteye Ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 260 inci sırada, Amasya Milletvekili Sayın Mehmet lahir Köse'nin, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 261 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Canuyar?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

262. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, ülkemizce de imzalanmış olan işkenceye Karşı Av
rupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

BAŞKAN — 262 nci sırada, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Alınak?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

263. — Ankara Milletvekili Rıza Ytlmaz'm, Emlak Bankasınca bir firmaya teminatsız kredi ve
rildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındtğt iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/435) 

BAŞKAN — 263 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

264. — istanbul Milletvekili Mustafa Sartgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenciler için bilet fiyat
larında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/436) 

BAŞKAN — 264 üncü sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sartgül'ün, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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265. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, bir öğretmenin, düğünce suçu nedeninle görevinden 
almdtğt ve genel idare hizmetleri stmftna atandtğt iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/442) 

BAŞKAN — 265 inci arada, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yilmaz'ın, Mi!B Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 266 ncı sırada, Malatya Milletvekili Sayın ibrahim Aksoy'un, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Aksoy?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

267. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 tarihli nüshasında 
yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ügili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/443) 

BAŞKAN — 267 nci sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un sorusu, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi 
öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanmca hakaret edildiği ve görevinden altndtğt iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) 

BAŞKAN — 268 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

269. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı bazı köylerin 
yol sorununa ilişkin Tarvn Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 269 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

270. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi Karadiken Köyünün 
su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 270 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

271. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan adayları hak
kında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

BAŞKAN — 271 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 272 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

273. — izmir Milletvekili Wi Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili davayı izlemek 
isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/445) 

BAŞKAN — 273 üncü sırada, İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un, Başbakandan soru
su vardır. 

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

274. — izmir Milletvekili MU Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alman sanıklara farklı 
muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

BAŞKAN — 274 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un, Başbakandan soru
su vardır. 

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

275. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, ülkemizin tanüûmast amacıyla 1988yılında Tür
kiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar harcama yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/448) 

BAŞKAN — 275 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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276. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan ülkü ocakları 
başkanının bugüne kadaryakalanamamasvnm nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

BAŞKAN — 276 ncı sırada, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, tçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Alınak?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 277 nci sıradaki Sayın Ali Eser'in Devlet Bakanından sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

278. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal'myurtdışı 
seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi için yapılan harcamaya ve 1987 yı
lındaki yurtdışı seyahatlerde götürülen hediyelik eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) 

BAŞKAN — 278 inci sırada Erzurum Milletvekili, Sayın İsmail Köse'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

279. —izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnafve zanaatkarlara kullandırılan kredi
nin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/452) 

BAŞKAN — 279 uncu sırada, tzmir Milletvekili Sayın Çulhaoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Çulhaoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

280. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadır Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 tarihinden bu 
yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 280 inci sırada, Gaziantep Milletvekili Sayın Abdulkadır Ateş'in, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

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

281. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçinin, Ankara Merkez Kapalı. Cezaevi 4 üncü koğuşunda 
bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/454) 
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% BAŞKAN — 281 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

282. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurslarına ve özel va-
kıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve dersanekre ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/457) 

BAŞKAN — 282 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili Enis Tüt üncü'nün Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

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

283. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidirn'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

BAŞKAN — 283 üncü sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidirn'in, Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Neidim?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

284. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurulması için yapılan 
girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/459) 

BAŞKAN — 284 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelemiştir. 

285. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı seçiminin iptali nede
niyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

BAŞKAN — 285 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

286. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Başkurt Ozal ile Aydın Corporation A.Ş. 
arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/463) 

BAŞKAN — 286 ncı sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Canver?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

287. — izmir Milletvekili Fuat Kılct'nm, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/425) 

BAŞKAN — 287 nci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Millî Eğitim Baka
nındın sorusu vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
288. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör bulundurma zo

runluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı m gibi önlemler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 288 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
289. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara takografzorunluğu 

getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 
BAŞKAN — 289 uncu sırada, istanbul Milletvekili Sayın Sarıgül'ün, Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
290. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı hakkında aydın

latılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
BAŞKAN — 290 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Sağlık Ba

kanından sorusu vardır. 
Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Sağlık Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

291. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz aylarında, öğrenci 
gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Mülî Eğitim Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/440) 

BAŞKAN — 291 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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292. — Tunceli Mületvekü Kamer Genc'in, Istanbul-Tuzla'da meydana gelen olay hakkında yanlış 
bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/466) 

BAŞKAN — 292 nci sıradaki, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in sözlü sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 

293. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarvn ürünlerinin 1989 ydı taban fiyatlarının 
tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

BAŞKAN — 293 üncü sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Tütüncü?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Siirt ilinde Belediye çöplüğü olarak kullanılan 
Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/468) 

BAŞKAN — 294 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

295. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle belediyelerin du
rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu önergesi (6/469) 

BAŞKAN — 295 nci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Zengin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, aynı anda iki bakan, cevap vermek 

için söz istiyor. Burada kural nedir? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ben cevap veririm efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben ilk önce Maliye Bakanını gördüm o vesileyle söyledim. Diğer 

bakanın işaret ettiğini görmedim. Onlar da hatalarını tashih etmişlerdir. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Efen

dim, aynı anda 2 bakanımız cevap vermek için söz istiyorlar, özür dileyerek arz ediyorum, bu
rada kural nedir? 

BAŞKAN — Efendim, soru önergesinde "Devlet Bakanından" diyor veya "Başbakandan" 
diyor. Cevap Hükümet admadır. Kendisini ilgilendirdiği için, Sayın Bakan, "ben cevap 
vereceğim" diyor. Burada maksatlı bir hareketin bulunmadığını da, -300 üncü sıraya kadar geldik-
gördük. Aşağı yukarı, bu soruların yarısında sayın bakanlar bulunmadılar; eğer, bu sözlü so
ruların cevaplandırmamasını arzu etselerdi, hepsine de, "cevap vereceğiz" derlerdi. 

Bu itibarla, usulde bir hata yoktur. 
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ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Bir küçük nokta daha Sayın Başkanım, izin verir 
misiniz? Mesela, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili bir soruya, bir başka bakan ya
nıt vermek istediğini söylüyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Soru yanlış so
rulmuş. 

BAŞKAN — Ben cevap verdim efendim. 

296. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

BAŞKAN — 296 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

297. — Adana Mületveküi Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarihleri arasında 
gözaltına alman kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

BAŞKAN — 297 nci sıradaki, Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, İçişleri Ba
kanından sorusu, soru sahibinin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 298 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

299. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürününden kaldırılma
sının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

BAŞKAN — 299 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

300. — Zonguldak Mületveküi Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle ügili olarak dış 
basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 

BAŞKAN — 300 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Toptan?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle gözaltına alınanların 
sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü sonu önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 301 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. "Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
302. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonun

dan 1986 - 1988 yularında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/483) 

BAŞKAN — 302 nci sıradaki, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

303. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve müfettişlik için atama 
emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 303 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın irfan Demiralp'in, Millî Eğitim 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
304. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotü'in, belediyelere bütçeden 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) 

BAŞKAN — 304 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Aytekin Kotil'in, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kotil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
305. —istanbul MilletvekiliYüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına yapılan bağışlara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) 
BAŞKAN — 305 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel'in, Başbakandan 

sorusu vardır. 
Sayın Çengel?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
306. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve tabiat vakfına yapılan bağışlara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
BAŞKAN — 306 nci sırada istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Çengel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

307. —istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına yapılan bağış
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

BAŞKAN — 307 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 
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Sayın Çengel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

308. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampiyon olan Bursa-
spor Futbol Taktmmtn birinci ligde oynayamayacağım dair Futbol Federasyonu kararına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/512) 

BAŞKAN — 308 inci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Abdulkadir Cenkçiler'in, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Cenkçiler?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

309. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcılarından Kurum 
iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığtna ve bu Kurum için satın alınan güç trafolarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 309 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

310. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İsparta ili Merkez 
Sanayi Karakolu gorevlüeri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/490) 

BAŞKAN — 310 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, tçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

311. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengd'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 311 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel ÇengePin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Çengel?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

312. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 312 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Çengel?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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313. —İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına ilişkin Başbakan-
dan sözlü soru önergesi (6/493) 

BAŞKAN — 313 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Çengel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

314. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alı
nan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/494) 

BAŞKAN — 314 üncü sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

315. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji nakil hattının 
yapımıyla ilgili olarak aktedüen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/495) 

BAŞKAN — 315 inci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Adnan Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

• Soru ertelenmiştir. 

316. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun gümrüksüz it
halat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/513) 

BAŞKAN — 316 ncı sırada, istanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sangül'ün, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgün?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

317. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı Köyünde orman 
katliamı yapıldığt iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 317 nci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Ilhami Binici'nin, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Binici?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

318. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek ödenek faslından bele
diyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 
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BAŞKAN — 318 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

içtüzüğün 97 nci maddesi gereği, ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 319 uncu sırada, tzmir Milletvekili Sayın Birgen Keleş'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

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

320. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri- Yüksekova belediyelerinin ola
ğanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakarandan sözlü soru Önergesi (6/514) 

BAŞKAN — 320 nci sırada, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in, İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

321. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 31.5.1989 tarihli nüs
hasında yer alan "Ozal'la isviçre'de görüştüm" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/515) 

BAŞKAN — 321 inci sıradaki, Adana Milletvekili Sayın Abdullah Sedat Doğan'ın soru
su, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

322. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Ktdı'ntn, Muhammed Shakarchi ile isviçre'de yapıldığı 
iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

BAŞKAN — 322 nci sırada, Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

323. —izmir Milletvekili Ahmet Ersih'in, bazı kişi ve firmalar tarafından M.T. A.'ya ait Nevşe
hir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/517) 

BAŞKAN — 323 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Ersin?.. Yok. 
Sayı Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

324. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Htnıssopr Lokalinde 30.5.1989 tarihinde meydana 
gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 
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•. BAŞKAN — 324 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

tçtüzüğün 97 nci maddesi gereği, ertelenmiştir. 

325. — Zonguldak Milletvekili Koksal Tbptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Dışkapı Has
tanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

BAŞKAN — 325 inci sırada, Zonguldak MiUetveklii Sayın KöksaL Toptan'ın, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Toptan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

326. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol takımlarının destek
lenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 326 ncı sırada, tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

327. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama kooperatiflerinin 
borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 327 nci sırada, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut oztürk'ün, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın öztürk?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

328. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport vermeme uygulaması
nın ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in 
cevabı (6/521) 

BAŞKAN — 328 inci sırada, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

öner Miski 
Hatay 
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Mahkeme kararları ile beraat etmiş veya soruşturmadan sonra takipsizlik kararı verilmiş 
pek çok Hatay'lı pasaport almada zorlukla karşılaşmaktadır. 

Bu kişilere pasaport Ankara'dan sorulup, bu soruşturmaya olumlu cevap gelirse verilmek
tedir. Çoğunlukla, Ankara, tekrar Hatay'a sorup, bundan sonra cevaplamakta, bu da genellik
le çok uzun zamanı gerektirmektedir. 

Bu vatandaşların insan hakları çiğnenmekte, Anayasal hak olan seyahat özgürlükleri kı
sıtlanmaktadır. 

Yurt dışına çıkamadıklarından, yurt dışında buldukları iş imkânlarını kaybetmektedirler. 
Bakanlıkça fişlemenin kaldırıldığı bir genelge ile duyurulmuştu; 

1. Fişleme ve buna bağlı pasaport vermeme gerçekten ne zaman sona erecektir? 
2. Bu vatandaşlar suçlu iseler neden mahkûm edilmiyorlar? 
3. Yok beraat etmiş veya cezalarını çekmişi erse, neden pasaport alamıyorlar? 
4. Bu, insan haklarının ve Anayasal hak olan seyahat özgürlüğünün ihâli değil midir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sayın öner Miski'nin sualleri üzerine söz almış bulunuyorum. Fişleme ve buna bağlı 
olarak pasaport vermeme işlemleri konusunda içişleri Bakanlığımızdan sorduğu soruya, vekâ
leten cevap arz edeceğim. 

Her şeyden önce, iktidarımız döneminde, fişleme ve buna bağlı pasaport verme işlemle
rinde büyük bir azalma meydana gelmiştir. Bu konuda çıkarılan genelgelerle büyük ölçüde fiş
lemeler kaldırılmış, azaltılmış ve çok sınırlı sahalara, sadece devletin güvenliğiyle ilgili sahala
ra inhisar ettirilmiştir. 

Bu itibarla, pasaport işlemlerinin süratlendirilmesi konusunda, elbette ki, sayın milletve
kilinin tereddütleri haklıdır. Bu konuda şunu ifade etmek istiyoruz : Bu fişleme olaylarının 
tamamını kaldırmak Hükümetin hedefidir; ama şu anda sayıları çok sınırlı rakamlar içerisin
de kalan belli fişler mevcuttur, o fişlere bakılmadan pasaport muamelesi yapılmamaktadır; onlar 
da, devletin güvenliği sebebiyle olmaktadır. Bunların kaldırılması konusunda da içişleri Ba
kanlığımızda çalışmalar yürütülmektedir. Konuyu kompitürize bir sistemin içerisine alarak çok 
daha seri bir muamele yapma konusundaki faaliyetler devam etmektedir. 

Bu vesileyle, değerli milletvekilimize arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Değerli Bakanın vermiş 
olduğu değerli bilgileri saygıyla karşılıyorum. Kendileri de, belli bir sıkıntının içerisinde bulun
duklarını, sözlerini söylerken de, gösterdiler; "amaçlarının, bu fişlemenin tümden kaldırılaca
ğı yolunda olduğunu" da belirttiler. Bunun bir insan hakları ihlali olduğunu bir kez daha bu
rada zabıtlara geçsin diye söylemek gereğini duydum. 
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Bir kişinin seyahat özgürlüğü, doğuştan kazandığı haklardan biridir; bunu engellemek el
bette büyük sıkıntıdır. Avruda ile entegrasyona girmeyi düşündüğümüz bir ortamda, Hükü
metin, bir an evvel bunları kaldırması gerekir. 

Sayın eski Başbakana bu konuyu arz ettiğim bir günde, kendilerinin bana vermiş olduğu 
bir yanıt vardı; "Bakanlar Kurulunda bir yönetmelikle bu konuyu bir an evvel bitireceğiz" de
mişlerdi. Ben, bu günün bir an evvel gelmesini bekliyorum; birçok vatandaşın haksız yere elin
den alınan insan haklarının iade edilmesini istiyorum. 

Durumu saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

Çalışma süremizin bitimine az bir zaman kalmıştır. 

Bu sebeple, Genel Kurulun 31.1.1990 tarihli 71 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
8/21, 8/13, 8/19 esas numaralı genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerini yapmak için, 21 
Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.45 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.— içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, içel ilinde şarap fabrikası kurulup kurulmayacağına 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ekrem Pakdemirli'nin yazdı cevabı (7/1048) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

İstemi han Talay 
İçel 

İçel ili bağcılığın Türkiye'de en geliştiği illerden biridir, özellikle Tarsus ve Mersin yöre
sinde yetiştirilen turfanda üzümler dışsatımın sınırlı kalması nedeniyle gerçek değerini bulma
makta ve köylünün senede bir defa elde ettiği mahsul maalesef ziyan olmaktadır. 

1. Bu bölgede mevcut üretimi desteklemek ve mahsulün değerlendirmesini sağlamak ama
cıyla bir şarap fabrikasının kurulması düşünülmekte midir? 

2. Tekel Genel Müdürlüğünün öncülüğünde bir şirketleşmeye gidilerek bir şarap fabri
kasının kurulması için bazı etütlerin başlatılması Sayın Bakanlığınızca programa alınmış mıdır? 

3. Geçen yıl Tarsus yöresinden Tekel tarafından bir miktar üzüm alımı yapılmış ve Gazi-
antep'e taşınmıştı. Bu yılda tonajın ve miktarın artırılması kaydıyla aynı uygulamanın devam 
etmesi üreticilerin ortak dileğidir. Bu konuda verilmiş olumlu bir kararınız var mıdır? Üretici
nin bu yıl da mahsulünün Tekel tarafından alınması kararlaştırılmış mıdır? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve tlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 16.2.1990 
Sayı: BtK. 40.02/4-1-422 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 15.1.1990 gün ve 7/1048-18544 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Ta-
lay tarafından sorulan ilgi yazıda, belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Mersin ve yöresinde yetiştirilen yaş üzümler Gaziantep tçki Fabrikası ile bu Fabrikaya bağlı 
olarak faaliyet gösteren Kilis Şarap Fabrikasınca satın alınarak işlenmektedir. 

Mersin ve yöresinden 1988 yılında 1 609 837 Kg., 1989 yılında da 989 526 Kg. yaş üzüm 
alınmış olup, bu yıl Ve önümüzdeki yıllarda da aynı uygulamaya devam edilecektir. 

Mersin ve yöresinde bugün için yeni bir şarap fabrikası kurulması düşünülmemekte, an
cak, yaş üzüm üretim miktarının artamsı ve mevcut fabrikalar tarafından değerlendirilemeye-
ceğinin anlaşılması halinde, bu husus yeniden ele alınabilecektir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, ülkemize sığman Irak'lı pesmergelerden bir kısmı
nın iade edildiği, bir kısmmtnda iadesinin istendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakam A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı. (7/1057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasında aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
15.1.1990 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

1. Türkiye'ye iltica eden Irak'lı Kürt'lerden Irak'ın talebi üzerine 40 kişi zorla Irak'a ia
de edildi mi? 

2. tade edilen bu 40 kişinin köylü olmayıp siyasî kişi ve peşmerge olduğu, 40'ınında Sad-
dam rejimince idam edildiği doğru mu? 

3. Basına da yansıyan bu iddialar eğer doğruysa; Bunları iade edenler, eli kanlı Faşist 
Saddam'la işbirliği edip, cinayetlerine yardımcı olmuş olmuyor mu? 

4. Irak hükümeti, Türkiye'den Lider konumundaki 138 Peşmergenin daha iade edilme
sini talep etmiş midir? 
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5. Peşmerge kamplarında son zamanlarda başlatılan sayım uygulamasının bu taleple il
gisi var mıdır? 

6. îstenen bu 138 kişinin iadesi durumunda akıbetleri, daha önce iade edilen 40 kişinin 
akıbetinin aynı olacağı muhakkaktır. Irak'ın istediği bu kişileri Saddam rejiminin katil ellerine 
teslim etmeyi düşünüyor musunuz? 

7. Kamplarda artan baskı, işkence, olumsuz sağlık koşulları yakacak ve yiyecek kısıntısı 
Kürt Mültecilerini Irak'a dönmeye zorlamayı mı amaçlamaktadır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanığı 19.2.1990 
Sayı: SPLD / 620 - 92 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) Başbakanlığa muhatap 17.1.1990 tarih ve 7/1057-4035/18603 sayılı yazıları. 

b) Başbakanlığın 2.2.1990 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-38/01227 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in ülkemize sığman Iraklılar hakkında
ki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. ' 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye, 1988 yılı Ağustos ayı sonunda bilinen nedenlerle ülkelerini terketmek zorunda 
kalan Iraklıları, herhangi bir hukukî mükellefiyeti olmamasına rağmen sırf insanî mülahaza
larla geçici olarak kabul etmiş ve yaşamaları için gerekli zaruri ihtiyaçlarını mümkün olan en 
iyi şekilde karşılamaya gayret etmiştir. 

Halen Diyarbakır, Muş ve Mardin Geçici Barınma Merkezlerinde yaşayan Iraklılara yö
nelik olarak aynı iyi niyetli yaklaşım sürdürülmektedir. 

Irak'tan ülkemize sığınan ve geçici iskâna tabi tutula Irak uyruklu kişilerden hiçbiri bugü
ne kadar kendi rızası hilafına, zorla Türkiye dışına gönderilmemiştir. Ancak tabiatıyla, bu in
sanlar Irak'a geri dönmekte veya kabul edildikleri takdirde istedikleri üçüncü ülkelere gitmek
te serbesttirler. Nitekim bugüne kadar Fransa 335, tsveç 36, Danimarka 33, Hollanda 11, Avus
turya 2 kişi olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri toplam 417 Kuzey Iraklıyı kabul etmiştir. 

Geçtiğimiz Mayıs - Ocak döneminde toplam 3329 Iraklı kendi isteğiyle ülkesine geri dön
müştür. Bunlar, hiçbir baskı veya zorlama olmaksızın tamamen kendi serbest tercihleri ile bu 
yola gitmişlerdir. Resmî makamlarımızın bu konudaki rolü, sadece vaki talepleri üzerine bu 
insanların Irak'a gidişlerini sağlamaya aracılık yapmaktan ibarettir. Dolayısıyla 40 kişinin zor
la Irak'a gönderildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 
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öte yandan, geri dönenler içinden bazılarının Irak makamlarınca tutuklandığı veya idam 
edildiği yolundaki iddialan teyid edebilecek hiçbir bilgi tarafımıza intikal etmemiştir. Irak ma
kamları, ülkemize sığınanlar için ilân ettikleri affı süresiz uzattıklarını ve hiç kimsenin ülkemi
ze kaçıp, geri döndüğü gerekçesiyle takibata maruz tutulmadığını tarafımıza çeşitli vesilelerle 
bildirmektedir. Irak makamlarından, 138 kişinin iadesi konusunda alınmış herhangi bir talep 
de mevcut değildir. Bu husustaki iddialar zamanında Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından 
da yalanlanmış bulunmaktadır. 

Sınırsız olmayan imkânlarına rağmen Hükümetimizin, sadece bir yıllık dönemde, Kuzey 
Iraklıları barındırmak amacıyla altyapı yatırımları hariç, yapmış olduğu cari masraflar 45 mil
yar liraya ulaşmıştır. Günlük cari harcama ise 55 milyon lira düzeyindedir. Bu insanlara gerekli 
sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından da aynı samimi çaba ve fedakarlık, her türlü tedbir 
zamanında alınmak ve uygulamaya konulmak suretiyle, sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Geçi
ci Barınma Merkezlerinde günlük yaşam olağan koşullar altında devam etmektedir. Merkezle
rin günlük her türlü gıda ve yakacak ihtiyaçtan ilgili Valilikler tarafından yeterli düzeyde temin 
edilmekte olup, yiyecek ve yakacağın yetersiz olduğu konusunda herhangi bir şikayet alınma
mıştır. 

Geçici Barınma Merkezlerinde sağlık hizmetlerinin de mevcut imkânlar çerçevesinde en 
iyi şekilde temin edilmesine çalışılmaktadır. Çevre sağlığı için gerekli altyapı çalışmaları ta
mamlanmış olup günlük önlemler muntazaman uygulanmaktadır. Bu merkezlerde 10 Ocak 1990 
tarihi itibarıyla toplam 388 841 poliklinik muayene yapılmış, 25 573 vaka bir üst sağlık kuru
muna sevkedilmiştir. öte yandan, Iraklı sığınmacılardan isteyenlerin, her gün ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere şehir merkezlerine gitmelerine müsaade edilmektedir. 

Bu insanlar doğal olarak ülkede geçerli kanunlara uymak ve bu hususta gerekli itinayı 
göstermek mükellefiyeti altındadırlar. Kendilerinin baskı veya işkenceye tabi tutuldukları iddi
ası tamamen asılsızdır. 

Geçici Barınma Merkezlerinde yapılan sayımlar ise, özellikle üçüncü ülkelere gitmek iste
yenlerin sayısını belirleme amacına matuf istatistik! bir çalışmadır. 

3. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şeker fabrikalarının özelleştirileceği açıklanma
sına rağmen Kırşehir de Şeker Fabrikası yapttrümastmn nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı. (7/1074) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Daha önceki beyanlarınızda şeker fabrikalarının özelleştirileceğini açıklamıştınız. Şimdi 
24 Ocak 1990 günü Kırşehir Şeker Fabrikasının temelinin Sayın Başbakan tarafından atılacağı
nı öğrenmiş bulunuyorum. * 

1. Şeker Fabrikalarının özelleştirileceğini açıkladığınız şu günlerde Kırşehir Şeker Fabri
kasının temelinin atılmasının Kırşehir'de yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimi ile bir iliş
kisi var mı? Eğer bir ilişkisi yok ise bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız? 
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2. Kırşehir Şeker Fabrikası tamamlandığında bu fabrikayı da özelleştirecek misiniz? 
3. Milletvekili ara seçimi yapılacak illerde de seçimden önce böyle temeller atacak mısınız? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 20.2.1990 
Sayı : 5/MM - 82 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.1.1990 tarih ve 7/1074/4114/18846 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, şeker fabrikalarının özelleştirileceği açıklan
masına rağmen Kırşehir'de şeker fabrikası yaptırılmasının nedenine ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Amasya Milletvekili M. Tahir Köse'nin Yazılı Sorularına Cevâplarımız 

Daha önceki beyanlarınızda şeker fabrikalarının özelleştirileceğini açıklamıştınız. Şimdi 
24 Ocak 1990 günü Kırşehir Şeker Fabrikasının temelinin Sayın Başbakan tarafından atılacağı
nı öğrenmiş bulunuyorum. 

Soru : 1. Şeker Fabrikalarının özelleştirileceğini açıkladığınız şu günlerde Kırşehir Şeker 
Fabrikasının temelinin atılmasının Kırşehir'de yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimi ile bir 
ilişkisi var mı? Eğer bir ilişkisi yok ise bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız? 

Soru : 2. Kırşehir Şeker Fabrikası tamamlandığında bu fabrikayı da özelleştirecek misiniz? 
Soru : 3. Milletvekili ara seçimi yapılacak illerde de seçimden önce böyle temeller ata

cak mısınız? 

Cevap : 1. Bilindiği üzere; hükümetimizce makro ekonomik hedefler doğrultusunda mil
letimizin refah seviyesini rekabete dayalı ekonomi ilke ve esasları doğrultusunda hür ve güvenli 
bir ortamda yükseltmek amaçlanmış ve bu amaç da VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının temel 
hedefini oluşturmuş bulunmaktadır. 

Bu plan doğrultusunda, gıda sanayiinde ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelinin 
en iyi şekilde değerlendirilmesi ile iç talebin karşılanması ve ihracat hedeflerinin gerçekleştiril
mesi amaçlanmıştır. 

Gıda sanayii içinde önemli bir paya sahip olan şekerde, yurtiçi talebin son yıllar ortalama
sının fert başına 28 Kg/yıl'dan 30,5 Kg/yıl 'a yükseleceği öngörülerek üretim hedefi 1994 yılın
da 1 9S0 bin ton olarak belirlenmiştir. 

Sözkonusu üretim hedeflerine ulaşılabilmesini teminen şeker fabrikası yatırımları kalkın
ma planı çerçevesinde yatırım programına dahil edilmiş ve bu programa uygun olarak tam 
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kapasite ile çalışacak dört şeker fabrakasına ek olarak Kırşehir Şeker Fabrikası'da yatırım prog
ramına alınmış bulunmaktadır. 

Tabidirki; şeker fabrikası yatırımlarının yanı sıra şeker pancarı tarımı da sürekli olarak 
teşvik edilecektir. 

Şeker pancarı tarımının modern tarımın gelişmesine önderlik eden, tarım politikasında 
bölgesel eşitsizlikleri gideren böylelikle de ülke tarımının ve ekonomisinin gelişmesine önemli 
katkılarda bulunan özelliklerinin yanı sıra şekerin önemli bir gıda maddesi olması nedeniyle 
hedeflenen ihracat politikasında önemli bir yer tutacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenlerle 
Kırşehir Şeker Fabrikası'nın kurulması kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. 

Bu itibarla Kırşehir Şeker Fabrikası yatırım projesinin başlatılmasına mezkûr yer belediye 
başkanlığı seçimleriyle bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılacaktır. 

Cevap : 2. Ülkemizde, şeker sanayiinin 1926'larda kurulmasından bu yana geliştirilme
sinde ve yaygınlaştırılmasında başta ekonomik amaçlar olmak üzere tarımsal ve sosyal amaç
lar da ön planda tutulmuştur. 

Bu nedenle gıda sanayiinin önemli kollarından biri durumunda bulunan şeker fabrikala
rının kurulması, ülkemizin yatırım ve sanayi politikalarının bir sonucudur. 

Bu politikalar doğrultusunda ülkemizde kurulmuş bulunan KİT'lerin özelleştirilmesi ça
lışmaları 1930'lardan beri tartışılan bir husustur, özelleştirme, ekonomik olduğu kadar da po
litik bir konudur. Bunun sonucu olarak iktidarımız çok daha önceleri bu hususta verilmiş olan 
kararı gündemine almak suretiyle uygulamakla mükelleftir. 

Cevap : 3. Ekonomi ve sanayi politikalarının uygulanmasına yönelik olarak kalkınma 
ve yatırım programlarının kapsamına alınmış bulunan projelerin gerçekleştirilmesinde, politik 
mülahazalar ve seçim takvimleri değil ekonomik ihtiyaçların bir sonucu olan yatırım program
ları gözönünde bulundurulmaktadır. 

4. Ankara Milletvekili Yaşar Yûmaz'm, Kırşehir Şeker Fabrikastmn temel atma töreni nedeniyle, 
Makim ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerine ücretli izin verildiği iddiasma ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı. (7/1083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

24.1.1990 tarihinde Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'un; Kırşehir Şeker Fabrikasının te
mel atma törenine katılmak için, Kırıkkaleden geçtiği gün Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu işçilerine Başbakanı karşılama ve temel atma törenine katılmak üzere ücretli izin verildiği 
kamuoyunda söylenmektedir. 

1. Böyle bir izin verilmiş midir? Eğer verilmiş ise sayısı nedir? 
2. MKE Kurumuna maliyeti nedir? 
3. Bundan sonraki temel atma törenlerinde aynı uygulamayı düşünüyor musunuz? 
4. Yasal dayanağı nedir? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 20.2.1990 
Sayı: 5/MM - 84 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 5.2.1990 tarih ve 7/1083/4179/19052 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili \aşar Yılmaz*in Kırşehir Şeker Fabrikasının temel atma töreni nede
niyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerine ücretli izin verildiği iddiasına ilişkin ola
rak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

24.1.1990 tarihinde Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'un; Kırşehir Şeker Fabrikasının te
mel atma törenine katılmak için, Kırıkkale'den geçtiği gün Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu işçilerine Başbakanı karşılama ve temel atma törenine katılmak üzere ücretli izin verildiği 
kamuoyunda söylenmektedir. 

Soru : 1. Böyle bir izin verilmiş midir? Eğer verilmiş ise sayısı nedir? 

Soru : 2. MKE Kurumuna maliyeti nedir? 

Soru : 3. Bundan sonraki temel atma törenlerinde aynı uygulamayı düşünüyor musunuz? 

Soru : 4. Yasal dayanağı nedir? 

Cevap : 1. Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'un 24.1.1990 tarihinde Kırıkkale'den geçerken 
karşılanmasında bulunmaları için MKE Kurumunun işçilerine ücretli izin verilmemiştir. An
cak vardiyasından çıktıktan sonra ya da Hafta Tatili Kanunundan faydalanmak suretiyle haf
talık iznini kullanan işçiler karşılamaya katılmış iseler, böyle bir durum bilgimiz dışındadır. 

Cevap ; 2. İşçilere, Sayın Başbakanın karşılanmasında bulunmaları için ücretli izin ve
rilmediğinden MKE. Kurumuna bu izin karşılığı bir maliyet söz konusu değildir. 

Cevap : 3. Bu şekilde bir uygulama yapılmamaktadır. 

Cevap : 4. Böyle bir uygulama bulunmadığından, yasal dayanağının araştırılmasına ge
rek duyulmamıştır. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri (10/87), (10/88) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 

Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

2. — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

3. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

4. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 
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5. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

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

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

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

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorumları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

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

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

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

13. — istanbul 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) 

14v — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin tli Silopi 
tlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 
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15. — 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) 

16. — 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, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

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

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

21. — Kocaeli MMetvekiılıi AlaettıLn Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile 
ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/19) GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

24. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 
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25. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/21) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye taibi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeiklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş.-
fcin önergesi (10/83) 

28. — Hatay .Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmelk amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

29. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

30. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür tşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletimedb meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ye konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 
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SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — 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) 

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



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

6. — 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) 

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

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

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

10. — 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) 

11» — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altıner'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) 

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

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

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — İstanbul 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) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



18. — 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) 

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

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

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

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

23. — 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) , 

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

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

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

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

28. — 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) 

29. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
jçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

30. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli-okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

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



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

33. — 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.t. Orta Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt îline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

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

36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sârıgül'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) 

37. — izmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliaga'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

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

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

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

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

43. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı 
alacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

44. — 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) 

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



46. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

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

48. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
Ue ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

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

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
üe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

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

52. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yüı 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) 

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

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

55. — 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) 

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

57. — 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) 



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

59. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

60. — 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) 

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

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

63. — 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) 

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

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

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

67. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmarnasının nedenine İlişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

68. — 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) 

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

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

71. —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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72. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/162) 

73. — 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) 

74. — 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) 

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

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

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

78. — 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) 

79. — Erzurum Milletvekilli 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) 

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

81. — 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) 

82. — 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

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

84. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 
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85. — 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) 

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

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

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

89. — 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) 

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

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

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

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

95. — 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) 

96. — İzmir 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) 

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



- il -
98. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin -

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

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

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

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

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

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

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

105. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapü-
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

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

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

110. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 
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111. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

112. — 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) 

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

114. — 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) 

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

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

117. — 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) 

118. — 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) 

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

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

121. — 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) 

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

123. — 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) 
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124. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

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

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

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

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

129. — 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) 

130. — 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) 

131. — 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) 

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

133. — 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) 

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

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

136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
Üi Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralıJ olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 
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137. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli - Uludere ilçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

138. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli 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) 

139. _ İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150. — 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) 

151. — 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) 
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152. —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) 

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

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

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

156. — 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 Başlbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/274) 

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

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

159. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi 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) 

160. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubfc&jnce öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

161. — 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) 

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

163. — 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) 

164. — 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) 
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165. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

166. — 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) 

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

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

169. — 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) 

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

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

172. — 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) 

173. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayıs:na vvî 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

174. — 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) 

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

176. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

178. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent tlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

(79 uncu Birleşim) 
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179. •—'İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

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

182. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde 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) 

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

184. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3!»8) (1) 

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

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

187. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidimi 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldiğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

189. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

191. — 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) 

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



• — 1 9 — 

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

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

195. — 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) 

196. — 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) 

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

198. — 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) 

199. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

200. — 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) 

201. — 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) 

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

203. — 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) 

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

205. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 
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206. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

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

208. — 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) 

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

210. — 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) r 

2111. — 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) 

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

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

214. — 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) 

215. — 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) 

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

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

218. — 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) 

219. — 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) 

220. — 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) 



— 21 — 

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

222. — 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) 

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

224. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine ih> 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

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

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

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

229. — 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) 

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

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

232. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

235. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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236. — 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) 

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

Z38. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

239. — 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) 

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

241. — 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) 

242. — 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) 

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

244. — 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) 

245. — 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) 

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

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

248. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yularına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 
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249. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

250. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ın, 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) 

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

252. — Burdur Milletvekili Fethi Çelifcbaş'm tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

253. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Üi Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından ^özlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

255. — 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) 

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

257. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasabı okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

259. — 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 (6/4?3) (1) 

260. — 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 öuergesi 
(6/434) (1) 
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261. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

263.— 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) 

264. — istanbul 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) 

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

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

267. — 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) 

268. — 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) 

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

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

271. — 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) 

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

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

275. — 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) 

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

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

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

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

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

281. — 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) 

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

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

284. — 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) 

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

286. — 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) 
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287. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

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

291. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahülerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

292. — 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) 

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

294. — 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) 

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

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

297. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına aünan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

300. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili alarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişiklin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 0 ) 
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301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltma alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 01) 

302. — 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) 

3031 — Samsun Milletvekili İrfan Derniralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

304. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotıil'in, belediyelere bütçeden 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) 

305. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

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

308. — 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) 

309. — 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) 

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

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

312. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

314. — 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) 
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315i — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

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

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

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

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

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

322. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç-
reMe yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) ı(l) 

323. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'io, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait NeVşehir*deıki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış yâ  
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

324. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 3Ö.5.1989 ta
rihinde meydana gelen daya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

325. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An-. 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

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

327. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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328. — 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) 

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

330. — 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) 

331. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 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) 

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

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

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

335. — İzmir Milletvekili Ahmet Er&in'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakanda^ iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

337. — Diyarbakır* Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/541) (1) 

338. — Diyarbakır Milletvekili 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 öMürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

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

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

341. — 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) 
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342. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

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

344. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

352. — 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) 

353. — Tunceli Mlletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

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

355. — Mardin Milletvekiilü Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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356. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 
357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri

len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 
358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlimde Diyarbakır tiı 

Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

359. — 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) 

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

361. — 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) 

362. — 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) 

363. — 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) 

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

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

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

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

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

369. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

370. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 
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371. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 

kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

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

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

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

375. —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) 

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

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

378. — 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) 

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

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

381. — 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) 

382. — 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) 

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

384. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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385. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

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

387. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ffişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

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

389. — 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) 

390. — 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) 

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

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

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

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

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

396. — 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) 

397j —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

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

(79 uncu Birleşim) 
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399. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

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

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

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

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

404. — 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) 

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

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

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

408. — 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) 

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

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

411.— Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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412. — 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) 

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

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

415. — tzmir 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) 

416j — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

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

4118, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

419. — 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) 

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

421. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/629) (1) 

422. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

423. — izmir 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) 
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424. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'riin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

425. — 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) 

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

427. — 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) 

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

429. — 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) 

430. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakam Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

431. — BaliKesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ 'işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

432. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

433. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

434. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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435. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliğı 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

436. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

437. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

438. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

439. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

440. — Tekirdağ Mületvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) . 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir* 
ligi ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

442. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/656) (1) 

443. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

444. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

445. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

446. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

447. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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44S\ — içel Mİlİetvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

449. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

450. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

453. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

454. —İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

455. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

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

459a — 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) 

460. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

461. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 
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462. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

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

464. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

465. — 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) 

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

467. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

468. — Kars Milletvekili Mahmut Akıak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

469. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğhı'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

470. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

471. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

472. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

473. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

474. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

475. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

476. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 
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477. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

478. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu Ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 

479. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK tçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

480. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

481. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

482. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çknenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

483. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) (1) 

484. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

485. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

486. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önegesi (6/675) 

487. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İkkân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 
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3. — 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) 

4. — 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 Tökeli 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) 

5. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

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

7. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

9. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

10. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) N 

11. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

13. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar-
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filıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

15. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumlhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

22. — izmir Milletvekili Erdal înönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(79 uncu Birleşim) 


