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2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
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dığına ilişkin önergesi (4/338) 179 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, (6/960, 6/969, 6/1060) numaralı 

sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
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Kanununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen-



T. B. M. M. B : 116 

Sayfa 
mesi ve Bazı. Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Millet
vekili Nuri IK.orkm.az ve 2 Arkadaşının, 2954 
sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanunu
nun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 181:194 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ede
rek D . S J P . Kurucuları Arasında yer Alan 
Dört 'Milletvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin 
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Dair 'Başkanlık Divanı Kararı ile 'Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
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5. — ıBir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
Başka IBir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
duğu Siyasî .Parti 'Feshedilen ve 'Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren Milletvekillerinin1 Ana
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Partiye Giren veya Yeni 'Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletve
killerinin Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Karan ile Başkanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1073) (S. Sayısı : 548) 197 
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Sayfa. 
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nun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (1/837) (S. Sayısı : 581) 214:217! 

11. —- Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar' 
in, Küçük Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sa
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 223 
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I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu, TEK tesislerinin 
'başka işletme ve kuruluşlara devri ile bazı santral-
ların tevsiinin durdurulması, 

Adana Milletvekili Metin Üstünel de, güney ille
rindeki 'buğday üreticilerinin ofis kapılarında gün
lerce sıra beklemelerinin önlenmesi, nem oranı uygu
lamasında üreticiyi koruyucu önlemler alınması ve 
taban fiyat politikası ile taşkından zarar gören, üre
ticilere gerekli yardımın zaman geçirilmeden yapıl
ması; 

Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptılar. 
Tarımın Teşvik ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 'Hakkında 
Kanun Tasarısının '(1/852) (S. Sayısı : 578) yapılan 
açık oylama sonucunda,'kabul edildiği ve kanunlaş
tığı açıklandı. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
Maddesinin 2 nci ve 3 üncü Fıkralarının Değiştiril
mesi Hakkında (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 
565) ve 

32İ3 sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında (2/446) <B. Sayısı : 572), 

Kanun teklifleri, kabul edilerek, kanunlaştılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi 

(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek), 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D S P Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir 
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D S P 
ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü 
Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3//l016) (S. Sayısı : 
546) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Si
yasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Parti Feshedilen 
ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Milletvekillerinin, 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Huku
kî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ve 
Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
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yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
porları <3//l 158) (S. Sayısı: 547) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekilleri
nin Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde 
Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı 
ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1073) (S. Sayısı : 548) üzerindeki gö
rüşmeler, daha evvel alınan karar gereğince; 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Ar
kadaşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletve
kili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 
Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları ra
porları (2/245) (S. Sayısı : 566) üzerindeki görüşme
ler de, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

15.6.1987 Pazartesi günü saat 14.0ö'te toplanmak 
üzere birleşime saat 19.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Adıyaman 

Cemal Özbilen Arif Ağaoğlu 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 6 . 1987 Pazartesi 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'm, 24.5.1983 

Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Ta'bi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak-. 
kında Kanunun 12 nci 'Maddesinin ikinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun ' Teklifi (2/472) (Sağ
dık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa Geliş ve Komisyona Havale Tarihli : 
12.6.1987) 

Rapor 
1. — 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın Zonguldak 
İdine Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bucağında Yeni
ce Adı ille Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın İzmir îli 
Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişle
ri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/855, 2/34. 
2/116) (S. »Sayısı : 585) {Dağıtma tarihi : 15.6.1987) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

Edirne İlli telefon rehberinin Sivas tündeki bir mat

baada bastırılmasının nedenine ve yapılan ödemelere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
{7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Vakıflar Daire Başkanı Hakkındaki bazı iddialara iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.1987) 

3. — îstanlbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanının Rize İlindeki karşılanma törenine ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve ıSpor Balkanından yazılı soru 
Önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.6.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının Or
du İlindeki açılış töreninde bir grup kadının polis ta
rafından gözaltında tutulduğu iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.6.1987) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gençlerin sorunlarına karşı ne gibi önlem
ler alındığına ilişkin Mıiıllî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.6.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulundukla
rını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sivas Milletvekili Ruşan İşın'in, Kangal Lin

yit Kömür İşletmelerinin özel sektöre devrinin isten
mesi hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın, 
Kangal kömür işletmelerinin özel sektöre devri ile 
ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Işın, süreniz 5 dakikadır efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Teşekkür ediyorum Sa
yın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kangal lin
yit kömür işletmelerinin özel sektöre devredilmek 
istendiği, 'bu konuda 9.6.1987 günü Genel Kurulda 
yaptığımız konuşma ve Sayın Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanımızın yaptıkları açıklamalarla belirlenmiş
tir. 

Bu işletmede 100 milyar lirayı aşkın harcama ol
duğunu ve 85 milyar lirayı aşkın araç - gereç alımı ya
pıldığını da açıklamıştık. Tüm yapılan bu harcamalar, 
birden özel sektöre devredilmek isteniyor ve bunun 
gerekçesi olarak da hükümetin özelleştirme politikası 
gösteriliyordu. 

Kangal İlçemiz geri kalmış bir yöredir. Hükümet, 
kalkınmada öncelikle yöreler içerisine Kangal İlçemizi 
de almıştır. Burada yapılacak yatırımlar bu yörenin 
kalkınmasını sağlayacaktır. Devletin 100 milyar liralık 
yatırımını, çıkar için, sağlanan imkânlarla özel sektö
re vermek, yörede arzu edilen kalkınmanın yok edil
mesini sağlamaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

'Bu işletme devlet elinde olursa ne olur, özel sektör 
elinde olursa ne olur; bunu iyi değerlendirmek ge
rekir. Sosyal devlet ilkesinde devlet, iş ve işçi istihda
mını düşünür, bunu yaratmaya çalışır; özel sektör ise 
'kâr amacını düşünür. Bu işletmede 1 000 civarında 
işçi çalışacaktır. Her işçinin yanında dört kişilik bir 
nüfus ortalaması düşünecek olursak, 5 bin kişi yapar. 
5 bin aile bu kurumdan geçinecek, bunların sağlık 
sorunu için devletin bir sağlık ünitesi bu ilçede dev
reye girecektir. Devlet bunu sağlamak mecburiyetin
dedir; özel sektöre devri halinde bu ünitenin yapılması 
mümkün değildir. Devlet işletmesinde programa alın
mış 500 adet lojman inşaatı vardır. Bu lojmanların 
yapılması demek, ilçede imar ve şehircilik hareketinin 
'başlaması demektir; özel sektör, bu 500 lojman in
şaatını da hiçbir zaman için yapmaz ve yapamaz. 
Devletin işletmesi halinde, burada çalışan işçilerin 
sosyal güvenceleri vardır; özel sektörde bu güvence 
yoktur. Özel sektörde asgarî ücretle ele geçen 30 bin lira 
maaşla işçi çalışmaktadır; şu anda devlet sektörü ola
rak burada çalışan işçilerin aldığı aylık 100 bin lirayı 
bulmaktadır. Devletin işletmesinde daha çok sayılabi
lecek faydalar vardır. Yani, bu müessesenin devlet 
eliyle işletilmesinde yörede sosyal, kültürel ve ekono
mik bir kalkınma gerçekleşecektir; ancak, özel sektöre 
devri halinde geri kalmış bu yöremiz kaderine terkedi-
lecektir. 

Değerli milletvekilleri, yöre halkına, tepki göste
rilmemesi için baskı yapılmaktadır. 14.6.1987 günü 
(dün) bu ilçede yaptığımız toplantıda ve görüşmeler
de bu hususlar açıklığa kavuşmuştur, polis baskısı var
dır. Sivas'tan geçen hafta iki minibüs ekip gönderi-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lere'k ilçe didik didik aranıyor. Bu kurumda çalışan 
işçilere, tepki gösterenlerin işine son verileceği, gös
termeyenlerin 'başka müesseselere nakledileceği, ona 
göre düşünülmesi gerektiği söyleniyor. Bu davranışlar 
'hiç de 'hoş davranışlar değildir. 

Değerli milletvekilleri, yöre halkından 2 500 kişi
nin imzasını taşıyan, hatta altında ANAP ilçe Başka
nının da imzası 'bulunan hu dilekçe, bu işlemlerin 
durdurulmasıyla ilgili mücadele için hana verildi. Bu 
dilekçenin bir suretti bu haıfta içerisinde Sivas Kangal 
Termik işletmelerinde incelemede bulunacak olan Sa
yın Cumhurbaşkanına verilmesini önerdim; bir sureti, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza verilecektir. Ancak, yöre
de, bu dilekçenin Sayın Cumhurbaşkanımızın eline 
geçmemesi için, kamu yöneticilerinin, siyasî kişilerin 
uğraşı olabilir. Ben, Ibana verilen hu 2 500 imzalı di
lekçeyi... 

ABDULLAH ÇAKIREPE (Manisa) — ANAP'lı-
ların imzası var mı? 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — ... bu işlemlerin 
tekrar gözden geçirilmesi, Iburada yapılacak yanlışlık
ların önlenmesi için Sayın Başbakana takdim edece
ğim. inşallah, bu dilekçe üzerine, bu alınan karar bir 
daha gözden geçirilmek suretiyle, Kangal ilçe halkının 
kaderiyle oynanmaz;' inşallah, 'bir ilçe halkı, bir Özel 
sektöre tercih edilmez. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — ANAP'lı-

ların imzası var mı? 
RUŞAN IŞIN (Devamla) — Var efendim; 'bizzat 

ilçe başkanlarının var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, İçiş
leri Bakanının yaptığı partizanca icraatlara ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ayhan 
Fırat, içişleri Bakanlığının yaptığı partizanca icraat 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Fırat. (SOP sıralarından alkışlar) 
Sayın Fırat, süreniz 5 dakikadır efendim; hatır

latmak isterim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; cuma akşamı, madenlerle il
gili konuda -derhal gereğini yaptım ve isimleri ver
dim; bugün de gündem dışı bir konuşmayla, Sayın 
İçişleri Bakanının partizanlığını dile getireceğimi arz 
etmiştim; şimdi ona başlıyorum : 
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Daha önce arz ettiğim gibi, Erzincan'da, Erzin
can'a 3 kilometre mesafede karayolunun sağında Ula
lar Köyü vardır, solunda Çukurkaya veya Çukurku-
yu vardır; Ulalar 5 bin nüfusun üstündedir, diğeri 3 
'bindir. Ulalar'da ANAP'ın aldığı rey 30, SHP'nin 
aldığı rey (o zaman HP olarak) 904'tür; Çukurka-
ya'da ANAP'ın aldığı rey 549, SHP'nin aldığı (HP' 
nin) rey 24'tür; ıl975'ten beri belediye olmaya uğ
raşan 'Ulalar 6 bin nüfusla belediye olamazken, Sa
yın Baikanın yardımıyla Çukurkaya belediye olmuş
tur; neden? Çünkü, ANAP'a rey vermiş olmasından 
dolayı. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Hâlâ vermiş ol
duğumuz soruya cevap verilmemiştir. 
' AYHAN FIRAT (Devamla) — Ulalar, belediye 

mücavir sahası içindedir. «O zaman belediye sahası 
içine alın, belediyeye katın» deniyor, cevap yine ha
yır oluyor. Neden? Çünkü, 1 000 oy, oradaki bele
diye başkanı seçimini etkiler. 'Onun için, ne bele
diye yapıyorlar, ne belediyeye alıyorlar, köy olarak 
bekletiyorlar. İşte, Sayın Bakanım memleketinde yap
tığı partizanlığın bir tanesi budur. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Daha kaçı var, 
kaçı... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İkincisi : Malat
ya Gündüzbey Belediye Başkanı görevden alınmıştır. 
Niçin alınmıştır? 3'85 bin liralık usulsüz bir ödeme 
yaptığı varsayımıyla.; 

'Sayın Balkan, soruyorum : Şurada Ankara'nın bur
nunun dibindeki Gölbaşı Belediyesinin milyarlık su
iistimallerini gazetede boy boy okuyorsunuz; çağırın 
oranın ANAP İlçe Başkanını, bakın size neler anla
tacak; görmüyor musunuz onu? Mademki 3'85 bin 
lira için belediye başkanını görevden aldınız; buna 
imza atan encümen üyeleri de aynı suçu işlemiş de
ğiller mi; onları niye almıyorsunuz? Çünkü, o işçi 
belediye başkanı akıllı çıkmış, 7 SHP'li üye olduğu 
halde, 2 encümen üyesinin l'imi ANAP'tan seçtir-
miştir. Eğer encümen üyelerini de görevden alırsa, 
ÂNAP'lı üyeyi de görevden alması gerekecek. İşte, 
'Sayın Bakan'ın yaptığı en büyük partizanlıklardan bir 
tanesi de Gündüzbey Belediye Başkanını 3#5 bin li
ralık usulsüz bir ödeme için görevden almış olma
sıdır; zimmet yok, rüşvet yok, sadece usulsüz Öde
medir. Takdirleriniize arz ediyorum. 

Gelelim üçüncü konuya. Malatya'nın, eskiden be
lediye şimdi ise Malatya'ya bağlı olan bir beldesi var
dır; Bahçebaşı nüfusu sekiz hin civarındadır. Bunlar, 
belediye olmak 'için, 15 Haziran 1986 günü halkoy-
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lamasına gidiyorlar. Bu oylamada 1 850 kişi «evet» 
diyor, 240 kişi «hayır» diyor. Netice, 1986 yılının 10 
uncu ayında il encümenine gidiyor. 30 kişiden kuru
lu il encümenine '29 kişi iştirak ediyor, 2'7'si «evet» 
diyor, birisi «çekinser» kalıyor, birisi «hayır» diyor 
ve konu bakanlığa geliyor. Ne zaman? 1986 yılının 
Aralık ayında. Nedir bakanlığın yapacağı? Tasdik, 
başka hiçbir şey yoktur. Bakanlık bunu uzatıyor, Ma
latya'ya yazı yazıyor ve «Mahallelerin merkeze mesa
felerini bildirin» diyor. Yazı yanımdadur. Yazı, bir 
kilometre içinde olarak geliyor. Artık yapacak hiç
bir şey yoktur. Fakat yazı ihiçbir cevap verilmeden 
altı aydır sayın bakanın sumeninin altında uyutulu
yor arkadaşlar. Bu üç. Peki, neden böyle yapılıyor? 

Arkadaşlar, burada iki bin civarında ANAP oyu 
dörtyüzelli civarında da SHP'nin (HP) oyu vardır. 
Eğer Malatya Belediyesinden ayrılır da ayrı bir be
lediye olursa, Malatya Belediye Başkanlığını ANAP' 
in kazanma ihtimali azalır. Bu korku ile, bu yöreyi ce
zalandırıp belediye yapmıyorlar. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Aynen Ulalar 
gibi. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İşte bu da, bu sa
yın bakanın, altı yedi aydır hiçbir gerekçe göster
meden ihasir altı ettiği Bahçebaşı beldesinin perişan 
durumudur. 

Diğer bir konuya geçiyorum : Dilek Belediyesi, 
Malatya'ya '8 kilometre mesafededir. Bunun yanında 
Gölpmar diye b'r köy vardır. Bu köyün hizmetlerimi 
bu belediye verir; otobüsünü, suyunu bu belediye ve
rir, yol hizmetlerini bu belediye yapar, elektriğini o 
belediyeden alır. Dolayısıyla koy ihtiyar heyeti ka
rar veriyor, hatta oylama yapılıyor ve belediye sı
nırları içline -zaten evler belediye ille bitişik duruma 
gelmiştir- girmek istiyorlar. Belediye Meclisi bu kö
yün belediye sınırları içine girmesine 1984 yılının 10 
uncu ayında karar veriyor. Konu daha sonra il ge
nel meclisine gidiyor ve il genel meclisi bunu redde
diyor. Neden reddediyor? İl gnel meclisinde 18 tane 
ANAP'lı üye var, -belki yanlış söyleyebilirim- 12, ta
ne SHP'li üye var. Buradaki belediye başkanlığını 
bir oy farkı ile SHP kazanmıştır. Gölpınar'ın oy du
rumu da aynen şöyle, arz ediyorum : 17 oy ANAP'a 
226 oy SHP'ye verilmiştir. Dolayısıyla:, Gölpmar Kö
yü eğer Dilek Belediyesinin sınırları içine girerse, bu 
belediye 'başkanlığını artık ISHP'den koparma im
kânı yoktur. Onun için, ne yapıp yapıp bunu aksat
mak lazım!.. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz doldu efendim. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Biraz önce belirttiğim gibi, belediye katılma kara
rı il genel meclisince reddediliyor. Muhtarın hemen 
valiliğe müracaat edip, valilik kanalıyla konunun İç
işleri Bakanlığına ve Danıştaya gönderilmesi gerekir
ken, muhtarın geç kalması nedeniyle ve daha sonra 
valiliğe müracaatı üzerine, valilik kanalıyla konu Da
nıştay 8 inci Daireye gönderiliyor. Danıştay 8 inci 
Dairesi konuyu Malatya İdarî Mahkemesine gönderi
yor ve «Konuyu tetkik et ve neticeyi bildir» diyor. 
Malatya idarî Mahkemesi, il genel meclisinin kara
rıyla birlikte vilayetin görüşünü de alarak karar ve
riyor ve Danıştaya göndererek, «Kararı verin, müspet 
olduğu takdirde Cumhurbaşkanının imzasını alarak 
köyü Dilek Belediyesine katın» diyor. Bütün bu bel
geler elimdedir arkadaşlar. Bakın, o zamanki valinin 
kanaati nedir: «Adı geçen köyün Dilek Belediyesi sı
nırları içine alınmasının faydalı ve zarurî olacağı dü
şüncesi ile dosya İçişleri Bakanlığına takdim edilmiş
tir» diyor. 

Şimdi, ne yapmak lazım? Bu valiyi görevden al
mak lazım. ANAP da, bu valiyi geçen sene sonunda 
görevden aldı. Ayrıca ne yaptı? Bu dosya Danıştaya 
gitmişken, «Tekrar itiraz var» diyerek, Danıştaydan 
dosyayı geri çektirdiler. Malatya'ya gönderdiler ve 
«Buna bir kılıf hazırlayın» dediler. O zaman, eski vali 
görevden alındığı için, yeni Malatya valisi zamanın
da, «Mesafe 4 800 metre» diyerek kılıf hazırlandı. Pe
ki arkadaşlar, valiliğin burada devlet adına yaptığı 
rapor var; buna ekli, altında koca proje var; projenin 
altında, vilayetin mühendislerinden İnşaat Mühendisi 
Yaşar Gelmez ile Harita Mühendisi Kadir Alkaya'nın 
imzaları vardır. Bu rapor, «1 800 metre» diye, Ma
latya vilayetinde çalışan bu insanlar tarafından tan
zim edilmiş harita var; elimde Malatya valiliğinin ra
poru var. Yani, bir İçişleri Bakanı vilayete emir vere
biliyor ve vilayetteki devlet memurlarına, hilafı haki
kat, kâğıt üzerinde belge tanzim ettirmeye zorluyor 
ve bunu yaptırıyor... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bitirelim efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Peki, bu geldikten 
sonra ne yapması lazım? Danıştaya göndermesi lazım. 
Ben, Sayın Bakana müracaat ederek, «Durum nedir?» 
diye sordum: Sayın Bakan da, «Mesafe uzaktır» de
diler. Bunun üzerine, «Danıştaya gönderin, karar mer
cii orasıdır; yedi aydır elinizde niye tutuyorsunuz?» 
dedim. «Göndermiyorlar» Neden? Çünkü, «Mesafe 
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1 800 metre» diyorlar. Burada hilafı hakikat iki tane 
rapor vardır... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bitirelim efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İçişleri Bakanlığı
nın derhal bu konuda harekete geçip, bu yalan yanlış 
rapor verdirdikleri adamlar hakkında gereğini yap
ması lazımdır. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, hemen sözlerimi bitiriyorum, çünkü sürem 
çok kısadır, sizlere de saygım vardır. Ben burada bir
çok şey daha söylemek istiyorum; ama şu anda bun
ları söylemeye vaktim yok. 

içişleri Bakanının belediye yaptığı, Karakaya Kö
yüne bağlı Galolar diye bir mevki vardır, tam 4,5 ki
lometre mesafededir, içişleri Bakanı, onu oraya bağ
layabiliyor; çünkü kendi yeridir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bitirelim efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Partimiz adına İç
işleri Bakanı hakkında bir Meclis araştırması hazırlı
ğı içindeyim; bunu kısa zamanda getireceğim. Ben şe
refli bir milletvekili olduğumu, bu kürsüden söyledik
lerimi ispat ederek gösterdim. Şimdi Sayın Bakanın da 
bu durumlar karşısında yapacağı tek şey vardır; o da, 
şerefli insanların müracaat ettiği bir çözüm yoludur; 
o da, istifa müessesesidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Anıtkabri ziyaret etmekten kaçınan İran 
Başbakanı Musavi'ye gösterilen tavır hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Sökmen-
oğlu, «Atatürk'ün mezarını ziyaret etmekten kaçınan 
Iran Başbakanı Sayın Musavi'ye gösterilen tavırlar» 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sökmenoğlu. (DYP sıralarından alkışlar). 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eşsiz Atatürk'e dil 
uzatanlar ve O'nun Anıtkabir'deki istirahatgâhını ziya
ret etmemeyi marifet sayanlar hakkında maruzatta 
bulunmak üzere gündem dışı söz almış bulunuyor ve 
yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, radyolarında, devletimizin 
banisi, cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz Atatürk'e de
vamlı saldıran, sözde dost İran devlet adamlarına, 
herhalde Cumhuriyet Hükümetimiz gereken etkili ce-

| vabı vermemiş olacak ki, İran, bu saldırgan tutumu 
ile, bizzat Türkiye'de, O'nun Anıtkabir'deki istirahat-

I gâhını ziyaret etmeyerek, eylem yapma cesaretini gös
termiştir. 

I Muhterem milletvekilleri, her ne kadar zorunluluk 
olmasa da, milletlerarası siyasî terbiyeye sığmayacak 

I bir girişimde bulunan Iran, Başbakanları Müsavi'nin 
j Türkiye'ye gelişlerinde, bağımsızlığımızın meşalesi, 
I devletimizin sembolü eşsiz Atatürk'ün mezarını ziya-
j ret etmemeyi şart koşmuş, marifet saymıştır. 
I Bu ne biçim devlet anlayışıdır? Sizlere soruyorum : 
I Bu harekete nasıl tahammül edilmektedir? Bu hareke

te tahammül etmek, Atatürk Türkiyesinde imkânsız
dır. 

I Ticarî ilişkiler, ekonomik çıkarlar, bize, millî po-
I litikamızı unutturamaz. Bunu kabul etmek, ne cum-
I huriyet hükümetine, ne de bağımsız Türk Devletine 
I yakışmaz. Biz, en kötü günlerimizde, yabancılara en 
I ufak taviz vermeyen bir milletin ahvadıyız. Onun için, 

1987 Türkiyesinde bu tutumu anlamak, bunu müsa-
j ınaha ile karşılamak mümkün değildir. 
I Muhterem milletvekilleri, çağdaş, büyüyen, gelişen 
I hür ve demokrat Türkiye'de, bu gibi hareketleri ka-
I bul etmediğimizi, olayı, yüksek huzurlarınızda pro-
I testo ederek ifade etmek isterim. Millî meselelerde mü

samaha, bugünkü Kızılay'da, çarşaflı İranlıların gös-
I terisi gibi olur ki, daha sonra da, olabilecek olayları 

beraberinde getirir. 
I Sayın milletvekilleri, Van Vilayetimizin bir ilçesi-
I ne kadar gelen İranlı silahlı milislerin hareketini, si

lahlı eylemlerini, sadece bir yazıyla protesto etmeyi 
I de anlamadığımızı bu vesileyle belirtmek istiyorum. 
I Bu nasıl iştir, bu nasıl dış politikadır, bu nasıl dev

let anlayışıdır? Irak'ta asimilasyona uğrayan soydaş-
| larımız, Kerkük Türkleri, İran'a karşı cepheye sürül-
I mekte, bir kısmı anlamsız bir harp için şehit olmakta, 
I binlercesi de, İran'daki esir kamplarında eziyet gör-
I mektedir. Biz ise, suskun dış politikamızla, bu masum 
I soydaşlarımızın seslerine kulak tıkayıp, olayı görme-
I mezliğe geliyoruz. Kaldı ki, İran, Humeynici akımıy-
I la, bizi mezheplere bölüp, içeride huzursuzluk çıkar-
I maya, Atatürk ilkelerini inkâr ettirmeye çalışmakta

dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum-
I huriyetinin, artık, etrafında dönen ve ciddî boyutlara 
I ulaşan bu oyunlara karşı, kalıcı ve daha etkin bir po-
I litika oluşturması gerekir diyor, dost geçinenlere ge-
I rekenin yapılmasını temenni ederek, muhterem heye

tinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkış-
I 1ar). 
178 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ-
lu. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, tebes
süm eden hükümet üyelerinin verecekleri cevapları 
merakla bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, (6/1040) 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/338) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, bazı sözlü so

ruların geri verilmesine dair önergeler vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet, Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 52 nci sırasındaki (6/1040ı) sözlü soru

mu geri alıyorum. 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Millet
vekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş"un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifinin görüşmeleri, alınan karar gereğince 
ertelenmiştir, 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, îpekböcekçiliği Kanunu teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 515 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, (6/960, 6/969, 6/1060) numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/339) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi Başkanlığına 

12.6.1987 günlü gündemin 46 nci sırasında yer 
alan ve yazılı cevap verilmesi kaydı ile sunduğum Top
rak Mahsulleri Ofisi hakkında 50 nci sırada yer alan, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 115 inci sırada 
yer alan Başbakan için düzenlenen karşılama törenle
rine ait önergelerimi, yenilemek hakkım baki kalmak 
kaydıyla, geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul 

Sıra numaraları : (6/960), (6/969), (6/1060). 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in «İpek Böcekçi

liği Kanun Teklifi» Komisyonumuza 1.9.1984 tarihin
de gelmiştir. 

3.12.1986 tarihinde Komisyonumuzun gündemine 
alınan teklif, Tarım, Orman ve Köyişle'ri Bakanı 
Hüsnü Doğan ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri
nin de iştirakiyle görüşülmüştür. 

Teklif sahibi İçel Milletvekili Edip Özgenç de 
toplantıya (katılmıştır. 

Kanun teklifinin tümü üzerimdeki görüşmeler sı
rasında genel gerekçe okunmuş ve teklif sahibi Edip 
özgenç de ek bilgiler sunmuştur. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan 
yurdumuzdaki ipek böcekçiliği çalışmaları ve ipek 
böcekçiliği ile ilgili mevcut kanunlar ve mevzuat 
hakkında etraflı izahat vermiş ve 859 sayılı (İpek Bö-
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ceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satıl
ması Hakkında Kanun) ile (Tarım, Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında-
kj) 3161 sayılı Kanunun yeterli olduğunu, tarımda 
her ürün için ayrı ayrı özel ikan un yapmanın da doğ
ru olmayacağını ifade etmiştir. 

Bilahara komisyon üyeleri mevcut kanunları, ipek 
böcekçiliği çalışmalarını ve gündemdeki kanun tekli
fini eleştirmişler ve görüşlerini, temennilerini dile 
getirmişlerdir. 

Yapılan görüşmeler sonunda : 
1. İpek böcekçiliği 'ile ilgili kanunların ve yet

kilenin yeterli olduğu, 
2. Tarımda üretim çeşidinin çokluğu dolayısıy

la her konu için ayrı ayrı özel kanun çıkarılmasının' 
taran politikasındaki bütünlüğü bozacağı, 

3. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin süratle uy-
guilanaibilmesi için özel kanunlar yerine, temel kanu
nî yetkiler içinde yönetmeliklerle çözüm ve gelişim 
getirmenin daha çok ülke ve üreticiler yararına uygun 
olacağı, 

Sonucuna varılmış ve kanun teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler ıtamamlandılktan sonra maddelere 
göçilmesi oylanmış ve (Maddelere geçilmesi) redde-

. dilimi ştir. 
Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Ahmet Altıntaş (Muğla) ve komisyon 

üyeleri. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde, SHP Grubu adı
na Sayın Muhittin Yıldırım. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
SHP GRUBU ADINA MUHİTTİN YILDIRIM 

('Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 515 sıra sayılı yasa teklifi üzerin
de SHP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına yüce he
yetinizle saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, lipekböcekçiliği sabır iste
yen bir uğraşıdır. Bugün ülkemizde 7'sinden 70'ine 
kadar herkesin uğraşabileceği, az masraflı bir gelir 
kaynağıdır. Ülkemize ekonomik yönden büyük kat
kılar sağlayacak olan ve hiçbir politik yanı bulun
mayan bu ipekböcekçiliği yasa teklifinin komisyon
da reddedilmesi cidden üzücü ve düşündürücü olmuş
tur., İpekböcekçiliğine gereken önem verildiği tak
dirde, ülkemizde önemli yer tutan işsizliğin hafifle
mesine de katkıda bulunulacaktır. Bunun yanında, 
tarımda çalışan üretici çiftçilerimizin yan ürünü ha- I 
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İme getMme'si hainde, bunların gelirlerine de bü
yük katkılar sağlanmış olacaktır. Ayrıca, sanayi ve 
ihraç ürünü olduğu için de büyük önem taşımakta
dır. Bu da, bu dalda çalışanlara ayrıca iş imkânları 
sağlamış olacaktır. 

İhracatı artırmak için dış ülkelere gidiliyor, bir
kaç kalem ihraç ürünü satabilmek için Uzakdoğu 
ülkelerine gidiliyor; oradan da bir şeyler almak zo
runluluğu doğmaktadır ve sonunda ne alıyoruz bili
yor musunuz?... Ülkemizde bol olan pirinç alıyo
ruz. Böylece de Türkiye'deki çeltik üreticisini öldü
rüp, boğazlamaktasınız. Bir şeyler satmak için mut
laka bir şeyler almak lazımdır. Pirinç yerine kalite
li ipekböceği yumurtası ve kaliteli dut fidanı ge
tirilmesi mümkündür; fakat bu yapılmadı. Böylece, 
ülkemizdeki üreticilerin yan ürünü olan ipekböcekçi
liğine gereken önemi vererek onları kalkındırmış olu
ruz. Ayrıca bunun, ıtarım kesiminde çalışanları, teks
til sanayiinde, fabrikalarda ve ihracatta da büyük 
faydası olacaktır. Geliniz ata yadigârı olan ipek
böcekçiliğini kanun teminatı altına alalım ve ülkemiz
de çığ gibi büyüyen işsizler ordusuna kolayca iş im
kânları bulalım. 

Bu düşünce ve duygularımla yüce Genel Kurula 
saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Efendim rapor üzerinde başka söz isteyen var 
mı?... Yok. 

Rapor üzerinddki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, komisyonun, teklifin reddine dair olan 
raporunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu 
kabul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacaktır. 
Komisyon raporu kabul edilmediği takdirde, teklif, 
İçtüzüğün 81 inci maddesine göre komisyona geri 
verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu ka
bili edenler... Kabul etmeyenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeterli sayı var mı 
efendim? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
101 var mı efendim? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, 101'e bakalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, baştan söyleseydiniz 101 "e 
bakardık. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) --
Olur mu Sayın Başkan, 101'i siz arayacaksınız; Ge
nel Kurula sormak olur mu? 
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BAŞKAN — Resen arama hakkımız, yok efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
arayacaksınız efendim. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim, istirham 
ederim. 

SALİM EREL (Konya) — Siz orada Anayasayı 
temsil edeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, rapor kabul edilmiştir; 
dolayısıyla teklif reddedilmiştir. 

ÖMER KÜŞHAN (Kars) — Kaç oyla kabul edil
miştir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim açıklamaya mecbur de
ğiliz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zabıtlara geçti; «Başta söyleseydiniz» di
yorsunuz; Anayasa bu görevi resen veriyor size. Bu, 
zabıtlara geçti. 

BAŞKAN — Alakası yok Sayın Bayezit. 
3. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 

13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü sırasındaki, 
İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 arka
daşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine Fık
ralar Eklenmesi vö Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi lile Adana Milletvekili Nuri 
Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet?... Burada. 

Komisyon raporunum okunup, okunmamasını oy
larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 

(1) 556 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca, Komisyonumuza; 3.3.1986 tari

hinde gönderilen İstanbul Milletvekili Doğan Kasar
oğlu ve 13 arkadaşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sa
yılı Türkiye Radyo ve Te'levizyon Kanununun Bazı 
Maddeleriınin Değiştirilmesi ve Bu Kanunun' Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 13.11.1986 tarihinde gönderilen Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 arkadaşının, 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 2.4.1987 tarihli toplantısında Dev
let Balkanı 'Hasan Celâl Güzel ve teklif sahiplerinden 
Kars Milletvekili Musa Ogün'ün de katılmasıyla in
celenmiştir. 

Komisyonumuz, iki teklifin de 11.11.1983 tarihli 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
değiştirmeye yönelik bulunduğunu göz önüne alarak, 
birleştirilerek görüşülmesini kabul etmiştir. 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 ar
kadaşının teklifi ile Türkiye1 Büyük Millet Meclisin
de grubu bulunan fakat hükümete dahil olmayan 
partilere Türkiye Radyo ve Televizyonunda cevap 
verme imkânının tanınması istenmektedir, Adana 
Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 arkadaşının tekli
finde ise bu hakkın seçime katılmak için öngörülmüş 
yasal koşulları yerine getirmiş olan siyasî partilere de 
tanınması 'istenmektedir. 

Bilindiği gibi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te'le
vizyon Kanununun «Hükümet uygulamalarının tanı
tılması» başlıklı 19 uncu maddenin vazedilmesindeki 
ana gaye; mevzuat ve idarî kararlarla yürürlüğe ko
nulan ve halkın da katılmasıyla başarıya ulaşabile
cek hükümet uygulamalarının, gerekçelerinin, yararla
rının yükümlülüklerinin, esas ve usullerinin komuoyu-
na benimsetilmesi ve tanıtılmasıdır, 

Bu durumun açıkça belirtildiği maddede ayrıca, 
hükümet uygulamalarının Türkiye" Radyo ve Televiz
yonundan yayımlanmasında uyulacak esaslar ve ta
nıtma programının kapsamının ve niteliğinin nasıl 
olacağı da açıkça gösterilmiştir. 

Söz konusu sınırlamanın dışına çıkılması halin
de ise, «Düzeltme ve cevap hakkı» başlıklı 27 mci 
maddenin (i) bendinde kanun yollarına başvurma 
esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu hüküm ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan ancak hü
kümete dahil olmayan siyasî partilerin hukukî çıkar
ları korunmuştur. 

Ayrıca, söz konusu madde, herhangi bir siyasî 
partinin propagandasına ve geçmiş uygulamaları ten-
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kide de imkân vermemekte, sadece Devletin yürüt
me organının çalışmalarının tanıtılmasını ve açık
lanmasını öngörmektedir. 

Bu nedenle teklifler Komisyonumuzca benimsen
miş ve tümünün görüşmeleri tamamlandıktan sonra, 
maddelerine geçilmesi kabul edilmeyerek, teklifler 
reddedilmiştik,. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Rapor üzerinde, grupları adına 
Sayın Oktay, Sayın Kasar oğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Oktay. 
SHP GRUBU ADINA M. SEYF1 OKTAY (An

kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; radyo, 
televizyon, özellikle televizyon, •kişileri toplumsallaş-
tıran, toplumlara âdeta çağ değiştikten dev bir kitle 
iletişim aracıdır. Haberleri, düşünceleri, duyguları, 
politikaları, eylemleri görüntülerle bir anda milyon
ların bilincine ulaştıran, onları birlikte düşündüren, 
birlikte ağlatıp birlikte güldüren bir araçtır. Bu et
kileriyle, toplumlarda artık çok yönlü ve büyüık bir 
işleve sahip olan radyo - televizyon müessesesi, bir 
anayasal müessese niteliğini kolayca kazanarak ana-
yasalarca düzenlenmeye başlanmıştır. 

Bizde de, bilindiği gibi, ilk kez 1961 Anayasasın
da yer almış ve daha sonra da 1982 Anayasasında 
yeniden düzenlenmiştir. Anayasamız, radyo ve tele
vizyonun bu önemi nedeniyle konuyu devletin te
keline vermiştir. Anayasanın 133 üncü maddesinin 
ilk fıkrası, «Radyo ve televizyon istasyonları, ancak 
devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu 
tüzelkişiliği halinde düzenlenir» dernektetdir. Buna gö
re, radyo - televizyon istasyonlarını devlet kura
caktır; bunların idareleri de tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği halinde düzenlenecektir. 

Bakınız, bu maddenin (yani Anayasanın 133 ün
cü maddesinin) gerekçesinde ne diyor; aynen sunu
yorum: 

«Maddede radyo ve televizyon istasyonlarının 
Devlet eliyle kurulacağı ve idarelerinin kamu tüzel
kişiliği halinde düzenleneceği öngörülmektedir. An
cak, radyo ve televizyon kamuoyunun oluşumunda 
oynadığı önemli rol dikkate alınarak organlarının ku
ruluş biçimi ve işleyişinin tarafsızlık ilkesine uygun 
olarak düzenleneceği ilkesi getirilmiştir» denmektedk. 

Anayasa, bir taraftan radyo ve televizyonu dev
let tekeline verirken, hemen arkasından da TRT ida
resinin yansız alacağını vurgulamaktadır. Bu yansız
lık kimlere karşı olacaktır? Herkese karşı; iktidara 
karşı, siyasal partilere karşı, tüm insanlara karşı, hat
ta maddenin koyduğu kayıtlar dışında politikalara ve 
düşüncelere karşı yansız olacaktır. TRT yansız ol
mazsa düşüncelerin özgürce oluşmasına katkı sağla
yacak tartışmalar, eleştiriler, karşıt görüşler, seçenek
ler ortaya konulamaz ve kitlelere ulaştırılamaz. Böy
le bk durumda, özgürlüklerden, çağdaşlaşmadan, de
mokrasiden söz etmek bir anlam taşımaz. Yansızlı
ğın 'bittiği yerde, toplum, devlet yönetimine egemen 
olan siyasal iktidarın görüş ve politikalarının tutsağı 
olur. Yansız olmayan bir TRT yönetimiyle topluma 
hizmet sunmak kadar, toplum için daiha büyük bir 
kötülük düşünülemez. 

Anayasa, bir başka önemli ilke daha getirmiştir. 
Buna göre, kitle haberleşme ve yayın araçlarından 
yararlanma, kişiler ve siyası partiler için bir hak ola
rak belkienmiştk. Bakınız, Anayasanın 31 inci mad
desinin birinci fıkrası, «Kişiler ve siyasî partiler, ka
mu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleş
me ve yayıma araçlarından yararlanma hakkına sa
hiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla 
düzenlenir» demektedir. Maddenin bundan sonraki 
fıkrasında da, «Kanun, 13 üncü maddede yer alan 
genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak, hal
kın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaat
lere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını 
engelleyici kayıtlar koyamaz» denmektedir. Bakınız, 
bu maddenin gerekçesinde konuya nasıl yaklaşılmak
tadır : «Özellikle radyo-televizyon işletmelerinim dev
let tekelinde bulunduğu ülkelerde (ülkemizde olduğu 
gibi) bu «yararlanma» daiha büyük bir önem kazan
maktadır. Radyo-televizyon hukukunda «anten hak
kı» olarak adlandırılan bu yararlanma imkânı saye
sinde, kişiler ve siyasî partiler büyük kitlelere hitap 
edebileceklerdir. Yine bu imkân sayesindedir ki, dev
let aracı, farklı düşünce ve kanaatlerin ifadesine yer 
veren, farklı fikir ve kanaatler önünde tarafsız bir 
organ1 haline gelecektir. Devlet 'hizmetinden eşit ya
rarlanma 'hakkının gereği de budur. Bu yararlanma
nın şartları ve usulleri kanunla düzenlenecektir. Bu 
düzenlemede göz önünde tutulacak kriterler de mad
denin birinci1 fıkrasında gösterilmiştir. Yararlanma
nın usul ve şartlarının «demokratik esaslara» uygun 
olması, çoğulculuğa yer vermek, farklı fikir ve ka
naatler karşısında organın tarafsız davranması de
mektir; «nakfcaniyet ölçülerine» uygun olmak ise, im-

— 182 — 



T. B. M. M. B: 116 15 . 6 .1987 O : 1 
N 

kândan yararlanmada «makul ve-meşru menfaat de
ğeri endirmesin i» ifade eder. 

Devlet elindeki basın dışı haberleşme araçlarının 
fonksiyonu, maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği 
gibi, kamuoyunun serbestçe oluşmasıdır. Bu fonksi
yonun gerçekleşebilmesi için halk, bu araçlarla ha
ber alacak, düşünce ve kanaatlere ulaşacaktır. Kamu 
tüzelkişileri elindeki basın dışı kitle haberleşme araç
ları, yukarıda belirtilen fonksiyonu görürken, yani 
haber yayarken, bu tasarının 13 üncü maddesinde 
yer alan genel sınırlama nedenleriyle bağlıdırlar.» 
Böylece Anayasada TRT yönetimine egemen olması 
gereken ilkeler, gerek ilgili maddeler ve gerekse bu 
maddelerin gerekçelerinde açık ve net olarak belir
lenmiştir. 

Özetle belirtecek olursak, Anayasamız, TRT'nin 
yansız olmasını, eşitlik ilkesine uymasını, 'kamuoyu
nun serbestçe oluşmasına olanak sağlamasını,, kişile
rin ve siyasî partilerin TRT'den yararlanmasını em
retmiştir. (Bu demektir ki, hiçbir yasal düzenleme ve 
hiçbir uygulama anlayışı, bu ilkelere aykırı olama
yacaktır. 

Şimdi, elinizi vicdanınıza koyunuz ve söyleyiniz; 
bugün TRT'nin uygulamaları, Anayasada öngörülen 
ilkelere uygun mudur? Bu ilkeleri gerçekleştirecek öz 
ve esaslarla bağdaşmakta mıdır? Bugün Başbakan, 
bakanlar, hükümetin emrinde ve onun politikalarını 
uygulayan ve gerçekleştirmeye çalışan kamu yönetici
leri, hiçbir kayıt ve koşula bağlı olmaksızın, hükü
met politikalarını ve bütün uygulamalarını topluma 
sunmakta, bu politikaların seçeneksizliğini ve üstün
lüğünü beyinlere zerk etmeye çalışmaktadırlar. İnsan
ların zihinlerini ve vicdanlarını ANAP politikaları
nın tutsağı haline getirmek için tüm koşullar TRT 
yönetimince gerçekleştirilmektedir. 

'Başbakanın cevaplandırması isteği ile bir soru 
önergesi verdim. Bu, yazılı soru önergesi idi; fakat 
süresi içerisinde cevaplandırılmadı, sözlü soru öner
gesi haline dönüştürüldü ve gündemde yer almakta
dır. Şunları sordum : 

«L 16 Kasım 1983 seçimlerinden bugüne kadar 
icraatın içinden programları, törenler, açık oturum
lar, ziyaret ve seyahatler, Meclis çalışmaları, her 
türlü konuşmalar ve görüntüler veya bunlar dışın
daki tüm diğer hususlar nedeniyle iktidar kanadına; 
Bakanlar Kuruluna, Başbakana, bakanlara, tüm ka
mu görevlilerime, her kademedeki» Anavatan Partisi 
yönetici ve görevlilerine televizyon ve radyo yayın

larında toplam olarak kaç saat süre ile yer veril
miştir?! 

2. iktidar kanadına ayrılan bu süre, tiyatro ve 
sinema filmlerine ayrılan süre çıkarıldıktan sonra ka
lan tüm yayın süresinin oran olarak kaçta kaçını teş
kil etmektedir? 

3. Yine aynı süre içerisinde her muhalefet par
tisi için ayrı ayrı ne kadar yer verilmiştir?» 

Henüz cevap verilmedi ve verilmiyor, uzun süre 
de, verileceğinin mümkün olmayacağını sanıyorum. 
Eminim ki, cevabı aldığımızda TRT'nin uygulamala
rındaki dengesizlik kendiliğinden ortaya çıkmış ola
caktır. 

TRıT, ANAP iktidarını halen 12 Eylül yönetimi 
gibi partiler dışı yönetim olarak görmekte ve bu gö
rüşe uygun tarzda uygulama yapmaktadır. Soruyorum: 
Başbakan ve bakanları ANAP'tan soyutlamak müm
kün müdür? ANAP politikalarından soyutlamak 
mümkün müdür? Başbakanın ve bakanların beyanları, 
konuşmaları ANAP'ın politikalarını yansıtmıyor mu? 
Hükümete tanınan ayrıcalıklarla, kamuoyunun serbest
çe oluşması mümkün müdür? 12 Eylül yönetimince 
yapılan, yasal ve anayasal düzenlemeler, üzüntü ile be
lirtelim ki, bir çelişkiler dizisi oluşturmaktadır. 

2954 sayılı TRT Yasasının özellikle 19 ve 20 nci 
maddeleri, gerçek bir demokrasinin ülkede oluşması 
özlemini taşımayanlara Anayasanın, yukarıda arz et
tiğim ilkelerini bertaraf edebilme kapılarını açacak ni
teliktedir. Bu yasa, özellikle anılan maddeler, yansız
lığı eşitliği, serbestçe kamuoyu oluşturma koşullarını 
iktidara karşı güvence altına alamamıştır. Gerek iktidar 
ve gerekse TRT yöneticileri bu güvencesizlikten ya
rarlanarak, anayasal ilkeleri rahatlıkla çiğneyebilmek -
tedirler. 

Sayın Kasaroğlu ve Sayın Korkmaz ve arkadaşla
rınca hazırlanan yasa önerileri iktidar ve TRT uygula
malarının olumsuz sonuçlar karşısında az da olsa bir 
iyileştirme getirmeyi amaçlamıştır. Bu önerilerde, özet
le belirtecek olursak, Mecliste grubu bulunan ve hü
kümete dahil olmayan siyasî partilere, hükümet konuş
malarında, hükümet ile kendi partileri arasında tartış
malı olan bir konuda kendi görüşünün münakaşa ve 
tenkit edildiğini veya programın siyasî çıkar amacı 
taşıdığını ileri sürerek, konuşmaya cevap vermek su
retiyle bu konudaki kendi görüşlerinin açıklanması 
isteniyor. Komisyon işte buna «hayır» diyor. Anayasa, 
TRT'den yararlanmayı siyasî partilere bir hak olarak 
tanıdığına göre, bu hakkın yalnızca Mecliste grubu 
bulunan siyasî partilere tanınması bizce hakkaniyet-
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le, eşitlikle, Anayasa hükümleri ile bağdaşmaz. Ge
lin görünki ANAP, bu hakkı Mecliste grubu bulunan 
siyasî partlere dahi tanımak istememektedir. 

Önerilerde getirilen bir 'başka husus da, siyasî par
tilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması yal
nızca Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilere bırakılmasın, bundan tüm siyasî 
partiler yararlansın, deniyor. Anayasa da böyle emret
miyor mu? ANAP, buna da «Hayır» diyor. 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Genel Kurul çalış
maları radyodan veriliyor; Meclis çalışmaları televiz
yondan da baftada bir defa 30 dakikalık bir program
la verilsin, deniyor. ANAP, buna da «hayır» diyor. 

Arkadaşlarım, işin gerçeği odur ki, ANAP (halk
tan korkuyor, halkımızın bilincinden kaçıyor; ulusal 
çıkarlarımıza ters düşen, balkımızın çıkarlarıyla çeli
şen politikalarının gerçek yüzünün Türk halkına an
latılmasından korkuyor. Hatırlayacaksınız, bir yerel 
yönetim seçimleri yapıldı. Başbakan, hâlâ, tüm par
tileri bu seçime soktuğunu ve bunun demokratik bü
yük bir davranış olduğunu söyleyip durur; ama o se
çimlere kış mevsiminde, 25 mart tarihinde gidildi; ül
kemizin birçok yerinde ulaşım zorluklarının bulun
duğu bir mevsim, kış mevsiminden henüz' çıkılmakta 
olduğu bir an. Üstelik, partilerin radyo ve televizyon
dan yararlanma hakkını kaldırarak ve hükümet olarak 
durmadan kendisi konuşarak o seçimlere gidildi. Baş
bakan buna, «Demokratik bir davranış» diyebiliyor. 
Cumhuriyetin Başbakanı için gerçekten çok acı bir 
olgu değil mi? 

Daha sonra ara seçimler oldu; bu seçimlerde de 
radyo ve televizyondan siyasî partiler konuşturulma
dı. Birer dakikalık süre içerisinde sunulan yarım 
sayfalık bildirilerle o seçimler de geçiştirildi; ama o 
seçimlerde hükümet yine durmadan konuştu. Ayrıca 
para ile TRT'den propaganda yapma gibi, parası ola
na ayrıcalık getiren Seçim Yasası çıkarıldı. Değerli 
arkadaşımızın, ne pahasına olursa olsun, (TRT üzerin
de tekel kurma arzusunda olan bir iktidarın bu yasa 
önerilerini reddetmesinden daha doğal bir şey ola
maz. Ancak, TRT yöneticilerinden, bir ANAP görev
lisi değil, bir kamu görevlisi gibi davranmalarını 
istemek, her zaman hakkımız ve hatta görevimizdir. 

Bakınız, TRT'nin son bir uygulamasını sizlere 
anımsatmak istiyorum: Genel Başkanımız ve diğer 
sözcülerimiz Anayasa değişikliği konusunda verdiği
miz önergeler münasebetiyle çok doyurucu ve konuyu 
tüm boyutlarıyla analiz eden konuşmalar yapmış
lardı. TRT bu konuşmaların hiçbirisine ilgi duymamış 

ve ekrana yansıtacak hazırlığı dahi yapmamıştı; ama 
TRT, Başbakanın, İçtüzükte yeri bulunmayan konuş
masını ekranlara nakletmek için ve yalnızca bu konuş
mayı saptamak için kamerasını kullandı. TRT, Baş
bakanın böyle bir konuşma yapacağını nereden ve 
nasıl öğrendi de, yalnızca bu konuşma için kamerası
nı getirdi? Bu açıkça, hükümetle TRT'nin bir anlaş
ması ve tertibidir. 

Böylesine, tüm ülke halkını ilgilendiren bir Anaya
sa değişikliği teklifi görüşmelerinde, muhalefetin dü
şüncelerini kamuoyuna sunmamak için elinden geleni 
yapan (TRT/ Başbakanın, keyfince ve tek yanlı ola
rak kamuoyu oluşturma amacına bir kez daha aracı
lık etmiş ve alet olmuş bulunmuyor mu? 

Bir süre önceki bir uygulamayı daha anımsatmak 
isterim: Anamuhalefet partisi olarak TRT ve basına 
açık olarak yaptığımız bir grup genel" kurul toplantı
sında, SEIA Anlaşması, Amerika Birleşik Devletle
riyle ilişkiler, Ege sorunu, Güneydoğu Anadolu soru
nu, enflasyona ve ekonomik gelişmelere ilişkin ko
nuşmalarımız TRT'den verilmedi. Sayıları burada 
ifade edemeyeceğim kadar kabarmış bulunan 
birçok basın toplantılarımız TRT'den verilme
di. Bütün bunlar hangi anlayışın ürünüdür ve 
hangi anayasal ilkenin gereğidir? Ama, buna karşın, 
bir ameliyat dönüşünde düzenlenen bir politik gösteri, 
sanki Başbakan zaferden dönüyormuş gibi TRT tara
fından Türk halkına sunuldu. 

Başbakan gerçekte, Savunma ve Ekonomik İşbir
liği Anlaşması gibi ulusal onurumuzu rencide eden 
hezimetin mimarı olarak dönmüştür. Aslınlda sessiz 
sedasız şekilde bir arka kapıdan yurda girmesi ge
reken bir insanın gelişini, bir kahraman gelişi olarak 
yaldızlayan bu gösteriye TRT'nin alet olması, Türk 
halkına saygıyla, TRT'nin gerçek işleviyle bağdaşa
maz. 

Bütün bu zihniyete ve antidemokratik uygulama
lara sosyaldemokrat iktidar, bir çıkar hesabına teslim 
olmadan son verecektir. 

Yüce Meclise şahsım ve grubum adına saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
DYP Grubu adına Sayın Doğan Kasaroğlu; bu

yurun. 
DYP GRUBU ADİNA DOĞAN KASAROĞLU 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimi
zi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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Yüksek malumları olduğu gibi, kanun teklifini 
daha önce de vermiştik; ancak yüce Meclisimizin 
iltifatına mazhar olmadığı için, Genel Kurulda red
dedilmişti. Biz, İçtüzüğün verdiği imkânı kullanarak 
kanunda aksayan diğer hususları da içine alıp, tekli
fimizi tekrarladık, yeniledik huzurunuza getirdik. 

Bugün huzurunuza getirdiğimiz teklifimiz dört 
ana esası içine alıyor. Birincisi : Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan, 
hükümet faaliyetinin tanıtılmasıyla ilgili program 
için, muhalefet partilerinin cevap hakkının tanınma
sı. 

İkincisi : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
haberciliğini kısıtlayan kayıtların kaldırılması ve böy
lece demokrasinin gerçek şartlarının da uygulanma
sını sağlayacak, Parlamento içi - Parlamento dışı par
ti ayrımına son verilmesi. 

Üçüncüsü : Yüce Parlamentonun faaliyetlerinden 
kamuoyunun haberdar edilmesini sağlayacak tedbir
lerin alınması. 

Dördüncüsü ise, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununda, Anayasanın amir hükmüne rağmen yer 
alan hükümetin direkt müdahalelerinin bir ölçüde 
kaldırılmasını öngörüyordu. 

Ancak, bugün görüşmeye başladığımız, değerli 
Anayasa Komisyonumuzun getirdiği raporda, bizim 
bu özetlediğim görüşlerimizden yalnız bir tanesi yer 
almış; sanki biz kanun teklifimizi münhasıran 19 un
cu madde için vermişiz gibi mütalaa edilerek huzuru
nuza getirilen raporda, öbür taleplerimizin hiçbirisine 
yer verilmemiştir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, kişiliğine büyük saygı 
duyduğumuz Anayasa Komisyonu Başkanımızın, zan
nederim dalgınlığına gelmiş olacak, rapor, yüce Mec
lisimiz için hiç de yüz ağartıcı bir rapor olmamıştır. 
Bir Anayasa Komisyonu kendisine gelen teklifi bu 
şekilde özetleme hakkına sahip değildir; bu kadar 
baştan savma bir raporu yüce heyetin önüne getirme 
hakkına sahip değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim üzerinde durduğumuz 
ana nokta, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu, 
hangi dönemde olursa olsun, hükümetlerin müdaha
lelerinden âri kılmak, hükümetlerin müdahalelerin
den uzak tutmaktır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun perso
nel ile iligli hükümlerini, zannederim hiçbir arkada
şım, kendi konusu olmadığı için incelemek imkânını 
bulamamıştır. 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, hükümet 
baskısından uzak, kamuoyunun serbestçe oluşumunu 
sağlamakla mükellef bir yayın organıdır. Anayasa
mız bunu bu şekilde tanımlamış ve idaresinin bu şe
kilde düzenlenmesini emretmiştir. Buna rağmen, Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu personelinin ücret
lerinin ve tazminatlarının tespit yetkisi hükümetlere 
verilmiştir. Malî hakları hükümete bağlı olan bir ida
reden beklenebilecek tarafsızlığın derecesini takdirle
rinize arz etmeden evvel yüksek Anayasa Mahkeme
mizin bundan evvel aynı konuda verilmiş üç kararı
na da dikkatinizi çekmek isterim. 

Anayasa Mahkememizin, geçen dönemlerde huzu
runuza gelen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile 
ilgili konularda en çok üzerinde durduğu nokta bu 
olmuş; hükümetlerin, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu personelinin özlük işlerine karışmasını, taraf
sızlığın en büyük tehlikesi sayarak, iptal kararı ver
mişti. Bu kadar açık bir Anayasa meselesini Anaya
sa Komisyonumuzun görmezlikten gelmesini ve ra
poruna hiç dere etmemesini üzüntüyle karşıladığımı 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarlar gelip geçicidir; 
ama müesseseler devamlı kalacaktır. Hepimizin gay
reti, ülkemizde, demokratik hukuk devletini, bütün 
şartlarıyla ilelebet yaşatmaktır. Bunu sağlayacak, ger
çekleştirecek unsurlar da, yalnızca, fırsat bulduğumuz 
yerlerde çekilecek nutuklar değildir. Demokratik re
jimin temel şartı, hoşgörü müessesesinin yerleşmesi-
dir; demokrasi rejiminin temel şartı, hükümet eden
lerin fedakârlık duygusunu kendi içinde yaşayabil-
mesidir; demokratik düzenin ana şartlarından bir ta
nesi, müesseselerin bütünüyle tam ve salim olarak ça-
lışabilmesidir. 

Bu müesseselerden bir tanesi de, Türkiye'deki in
san hak ve hürriyetlerinden haber alma hürriyetinin 
temel müessesesi olan Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumudur. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sağlam 
işlediği sürece, Türkiye'de demokrasinin ayağı sağlam 
basacaktır. Radyo Televizyon Kurumunun ayağını 
köstekleyecek unsurları kanun vazıı olarak mevzuat 
içinde tuttuğumuz sürece, Türkiye'de demokrasiyi 
tam manasıyla gerçekleştireceğimizden bahsetmemiz 
mümkün olamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, üstelik de biz bir taraftan 
Ortak Pazara üye olmak için başvurmuş bir ülkeyiz. 
Ortak Pazara başvurumuzdaki amaç yalnız sanayimi
zi, yalnız tarımımızı, yalnız ticaretimizi ve turizmi
mizi; yani topyekûn ekonomimizi, bunların istediği 
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sisteme, medenî ülkelerin geliştirdiği sisteme uydur
mak değildir. Her şeyden evvel ülkemizin sosyal ya
pısını, ülkemizin idarî yapısını bu anlayışa uydurmak 
zorundayız. AET ülkelerinin radyo televizyon idare
leri nasıl ise, Türkiye'deki radyo televizyon idaresini 
de buna paralel hale getirmek zorundayız, şayet AET' 
ye girmeyi samimî olarak aklımıza koyduysak. 

Değerli arkadaşlarım, insan hak ve hürriyetlerine 
samimî olarak inanıyorsak, o ülkelerdeki şartları 
kendi memleketimizden esirgememek durumundayız. 
Radyo Televizyon İdaresini hiçbir iktidarın eline tes
lim etmemek zorundayız. Geçmiş dönemlerde (şimdi 
hüsranla andığımız dönemlerde) radyo - televizyonun 
hükümetlerin emrine verilmesinin acısını fazlasıyla 
çektik. Türk Devleti, o kara günlerin birinde bir rad
yo davası yaşadı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu ben 
yaşadım. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Hiçbiri
mizin gönlü, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti hudutları içerisinde, bir radyo - televizyon 
davası görmeyi arzu etmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, demin de söylediğim gibi, 
iktidarlar gelip geçicidir, müesseseleri ayakta tutmak 
zorundayız. Müesseseleri ayakta tutarken de, her şey
den evvel, bizde demokrasinin gereği olarak temsilî 
görev yapmakta olan yüce Parlamentonun faaliyetini 
vatandaşa iyi aksettirmek durumundayız. Vatandaş, 
temsil yetkisi verdiği kimselerin neler yaptığını çok 
iyi bilmek zorundadır. Yıllardan beri radyolarımızda 
devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi programı
nın kurulmasının esası budur. 

Televizyon idaresi kurulduktan sonra, ne yazık ki, 
geçen yıllarda bunu gerçekleştiremedik. Parlamento 
ile halk arasındaki kopukluğu kapatmamız için tele
vizyonun, mutlak ve mutlak surette parlamento için, 
yayınlarında özel bir program ayırması şarttır muh
terem arkadaşlarım. İşte biz, getirdiğimiz tekliflerden 
bir tanesiyle bu hususu huzurunuza getirdik ve bunun 
gerçekleşmesini istedik. 

Değerli arkadaşlarım, İcraatın İçinden Programı
na, defaatle söylediğim gibi, sistem olarak karşı de
ğiliz. Bütün ileri ülkelerde bulunan bir program tü
rüdür; zma biz bunun uygulama şekline ve biz bu
nun boşlukta kalıp, cevaptan yoksun olmasına karşı
yız. Nitekim, bu kanun tasarısını hazırlayan zama
nın Ulusu hükümeti, ilk getirdiği taslakta bu hususa 
yer veriyor ve 18 inci madde içine cevap hakkını alı
yor; ama Konsey görüşmeleri sırasında, ne hikmet

se, çıkarılıyor; tutanaklarda olmadığı için, neden çık
tığını görmek mümkün olamıyor. 

Gene Sayın Ulusu Hükümetinin getirdiği bu tasa
rıda, 19 uncu maddenin ne için getirildiğini gerek
çede de açık olarak görmek mümkün olmuyor. Ge
rekçe çok kısa yazıldığı için burada açıkça göremi
yoruz; fakat o zamanın bu işlerle uğraşan ve Konsey 
toplantılarına da katılan bir değerli ilim adamı dev
let bakanı arkadaşımız, sonradan yaptığı açıklamalar
da bu maddeye açıklık getiriyor ve bu maddenin ge
rekçesini ortaya koyuyor. Bakın, o zamanın Devlet 
Bakanı Sayın İlhan öztrak ne diyor : 

«19 uncu maddeye göre hükümet tarafından ha
zırlanan programların bazı şartlara uygun olması ge
rekir. Bu şartlar, 19 ve 5 inci maddede ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir. Bu iki madde hükümlerini 
göz önünde tutarsak, bu programlarda : 

1. Program, siyasî çıkar amacı taşımamalı, 
2. Program, TRT yayınlarının tarafsızlığına göl

ge düşürebilecek nitelikte olmamalı, 
3. TRT'nin yayın esaslarına uygun olmalı, 
4. Program, hükümeti kuran parti veya partile

rin çıkar ve menfaatlerine alet olacak şekilde hazır
lanmamak, 

5. Tek yönlü olarak hazırlanmamalı, 

6. Hükümetin dışındaki partilere veya diğer ki
şi veya kurumlara cevap hakkı vermeyi gerektirecek 
nitelikte olmama şartları bulunmalıdır. 

Bu şartlar doğrultusunda, mesela Boğaziçi Köp
rüsü tahvillerini satın alanlara bu tahvillerin ne ka
zandıracağı, köprünün ne gelir getireceği veya KDV 
nin nasıl uygulanacağı gibi konularda programlar ya
pılabilir. Yani 19 uncu madde de, her derde deva bir 
madde değildir; hele hükümet propagandasına dönük 
bir yayının TRT'den yapılması mümkün değildir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, madde bu kadar açık 
olduğu halde, şu üç yıllık icraatımıza baktığımız za
man, TRT'de yayınlanan programlarımıza baktığı
mız zaman buna ne derece uyulduğunu sizin vicdan
larınıza terk ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yarın bu iktidar değişir, bu
raya başka bir iktidar gelir ve sizin açtığınız yoldan 
devam ederse, o zaman bunu şekvacısı olma hakkını 
kaybediyorsunuz. Bunun davacısı olma hakkını yal
nız siz kaybetmiyorsunuz; bunun davacısı olma hak
kını, demokrasiye yürekten inanmış insanlar da kay
bediyor. Bunu yapmaya hakkınız yoktur; bunu, bu 
memlekete reva görmeye kimsenin hakkı yoktur de
ğerli arkadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, bir örnekle hemen dikkati
nizi çekeyim : 28 Şubat 1987. İcraatın İçinden Prog
ramında çok değerli belediye başkanlarımız sırasıyla 
çıktılar ve faaliyetlerini anlattılar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, hükümet 
faaliyetinin ne olduğunu açıkça belirlemiş, Anayasa
mız mahallî idarelerin ne olduğunu da açıkça belir
lemiş. Bunların ikisi birbirinden apayrı unsurlardır. 
Bir belediye faaliyetini, nasıl, hükümet icraatı olarak 
sayarsınız? Bir Anayasayı bu kadar birbirine katma
ya, karıştırmaya ne hakkımız vardır değerli arkadaş
larım?. 
. YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ca
hillikten... 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bunun sonunu getirmek lazım, demok
rasiye hepimizin acıması lazım; bir noktada burada 
buna «dur» demek zorundayız. 

Yüksek komisyon raporunda, «Cevap hakkına lü
zum yoktur. Kanunun 27 nci maddesi cevap hakkını 
düzenlemiştir, bunu kullanacaktır» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, hasbelkader mektebi hukuk
ta okuyanlarımız büyük bir çoğunlukta. 27 nci mad
dedeki cevap hakkıyla, bu siyasî faaliyetin nasıl bağ
daştığını anlamak kabil değildir; hukuk fakültesini 
bitirmiş insanların bunu anlaması mümkün değildir 
arkadaşlarım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Mühendisler anlar, mühendisler... 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Apayrı 
müesseselerdir; basındaki cevap hakkının kullanılma
sı ayrı bir müessesedir, radyo ve televizyondaki cevap 
hakkının kullanılması apayrı bir meseledir. 

Anayasa Komisyonumuz, bu meseleyi ceffelka
lem, iki satırlık bir yazı ile reddetmeden evvel, çok 
isterdim ki, dünyadaki mevzuatı inceleseydi; lütfet
seydi, ingiltere'de, Amerika'da, Sovyetler Birliği'nde, 
Çin'de, Fransa'da, İtalya'da radyo - televizyon idare
leri nasıl oluyor, ona bir baksaydı. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada iki tür radyo - te
levizyon yönetimi vardır; bir tanesi, demokratik hu
kuk devletini benimsemiş ülkelerde radyo - televiz
yon, kamuoyunun serbestçe oluşumuna yardımcılıkla 
görevi sndirilmiştir. Bu idarelerin propaganda hakları 
yoktur. Bir başka tür ülkelerde ise (totaliter ve otori
ter ülkelerde ise) radyo - televizyonun, kamuoyunun 
serbestçe oluşmasına yardım etmek görevi yoktur; 
doğrudan doğruya kamuoyu oluşturmak görevi var
dır, propaganda görevi vardır; Sovyetler Birliğinde 

böyledir, Suudi Arabistan'da böyledir, İran'dı böyle
dir, Irak'ta böyledir... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bizimki onları geçti! 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Bizim 
radyo - televizyonumuzu, siz, bu saydığım ülkelerin 
radyo televizyonu mesabesine getirme hakkına sahip 
değilsiniz değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size bir örnek vere
yim. Çok kıymetli Anavatan iktidarımıza sempati ile 
bakan bir gazeteci arkadaşımın bir yazısından sizlere 
bir cümle okuyacağım; Sayın Mehmet Barlas'ın 26 
Mayıs günkü yazısından bir paragraf okuyorum : 

«Türk halkı eğlence, bilgi ve inançlarının tatmini 
çerçevesinde bu televizyonla mı çağa atlayacak ve 
Avrupa ile entegrasyona girecektir?» 

Değerli arkadaşlarım, fevkalade yazık ediyoruz. 
Siyasî çekişmelerimizi elbet devam ettireceğiz; ama 
onlara, o siyasî çekişmelerimiz içinde birtakım art ni
yetlerimize, Türkiye'nin bu ana kitle haberleşme or
ganını alet etmeye hakkımız yoktur. Bu televizyonu 
medenî bir ülkenin medenî' bir aracı olarak tutmak 
zorundayız. Bu, ancak, Atatürk Türkiye'sinin bir ara
cıdır. Bu, Humeyni rejiminin aracı olamaz, ona öze
nenlerin aracı olamaz arkadaşlarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunda siyasî yayınlarda fevkalade hassas dav
ranmak durumundayız. Bu idareyi biz, günlük tar
tışmalarımızın dışına çıkarmak zorundayız; bunun 
için de yapacağımız şey, bize düşen görev, kanunda 
bunu zorlayan hükümleri kaldırmak, bu idareyi ra
hat çalıştıracak mevzuatı getirmektir. Bu rahatlığı 
getirdikten sonra, işte, o idarede yapılan yanlışlıklara 
dikkat çekip, o idarede çalışanları daha dikkatli ol
maya ve bu mevzuat içinde kalmaya çağırmak duru
mundayız. 

Değerli arkadaşlarım, radyo - televizyonun yaptı
ğı yayınların ayrıntısına girecek değilim; ama bir ta
ne canlı örneğine hemen dikkatinizi çekeceğim : Cu
martesi akşamı «Vizyon» diye bir eğlence programı 
vardı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu 
kurulalı, hatta radyonun kurulduğu 1927'den bu ya
na, bir eğlence programında ilk defa politika yapıl
dı, Allah'a çok şükür! 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aynen... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bir zamanlar her haber bülteninde ken-
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dişinden 3 defa bahsedilen bir sayın bakanımız - ta
bir dışarının tabiri - gözden düştüğü bir zamanda ha
ber bültenlerinde yer bulamayınca, TRT program
cıları kendisini programlarına çıkarıp, burada ken
disine yer verdiler; ama yazık oldu; TRT'nin ilke
lerine de yazık oldu, bu kabiliyetli ve şerefli arkada
şımıza da çok yazık oldu. 

Lütfen Radyo Televizyon Kurumundan hepimiz 
elimizi çekelim ve bu kurumu karanlık Türkiye'nin 
değil, aydınlık Türkiye'nin aracı olarak görmeye gay
ret edelim. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Sayın Kuşhan, buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Şahsım adına söz 

istiyorum Saym Başkan. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; görüşmekte olduğumuz, daha doğ
rusu, görüntüden algılayabildiğimiz kadarıyla reddet
meniz için görüşmekte olduğumuz 556 sıra sayılı, İs
tanbul Milletvekili Sayın Doğan Kasaroğlu ve 13 ar
kadaşı ile Adana Milletvekili Sayın Nuri Korkmaz ve 
iki arkadaşının vermiş olduğu, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununda değişiklik yapılma maksadına 
yönelik yasa teklifi üzerinde Demokratik Sol Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda
yım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri1, biraz önce, yıllarını bu mes
leğe vermiş ve üst düzey yöneticisi olarak bulunduğu 
o kurumda büyük boyutlarda hizmet ettiğini hepi
mizin beraber gördüğü bir değerli arkadaşımızın, ken
di verdiği teklif üzerindeki görüşlerini dinledikten 
sonra bir parçacık billurlaşan ve diğer sözcü arkada
şımızın özellikle vurguladığı bazı noktaları da değer
lendirerek, iki veya üç gündür çekmekte olduğumuz 
büyük sıkıntı bir parçacık azaldı. 

Sayın milletvekilleri, sıkıntımız birazcık azaldı 
diyorum; çünkü, ufukta, bazı şeyleri görür hale gel
dik. Yasa teklifini tetkik ettikten sonra, bu çok önem
li olan; ama, Türkiye'de, bu kadar önemli olmasına 
rağmen, uygulanma fırsatını kendisine vermeyeceği
nizden emin olduğumuz ve biraz sonra ret oyları
nıza mazhar olacak bu çok önemli yasa teklifinin 
görüşülmesi esnasında... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Kabul edece
ğiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumunun, tarafsız olması gereken 

bu kuruluşun kamuoyunu oluşturmada bu kadar bü
yük bir önem taşıyan, demokrasinin temel taşların
dan bir tanesi olduğuna herkesin inandığı, inanma
yanların da bunu terennüm ettiği bu yasa teklifi üze
rinde veya Radyo - Televizyon Kurumunun uygula
maları üzerinde acaba hangisinden başlasak, hangisi
ni söylesek, hangisinde bitirsek diye düşünür idik. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de arz etmeye 
çalışmıştım; bu yasa teklifi de, uyguladığınız prose
dürden anladığımız kadarıyla, biraz sonra, iktidar par
tisi milletvekillerinin oyları ile reddedilecektir. Yalnız, 
bu teklifi reddederken elleriniz, yine büyük bir vebal 
altına girecek. 

Şunu çok açık ve net bir şekilde hatırlatmak ve 
bir defa daha belirtmek istiyorum: İktidarlar, poli
tikada, eğer kısa vadede kârlı olma gayretleri içerisi
ne düşerlerse, uzun vadede çok şey kaybederler. Ya
kın tarihimiz bunun çok miktarda açık örnekleriyle 
doludur. 

Daha evvel de birkaç defa arz etmiştik. Politi
kacı, geçmişteki bazı olayların kendisine bırakmış 
olduğu ürünü; yani deneyim ürününü, başarılı ola
bilmesi için, kesinlikle, çantasından veya hafızasın
dan eksik etmemesi gerekir. Fakat, ne hikmettir bi
linmez, iktidarın bütün mensupları için üzülerek söy
lemek mecburiyetini duyuyorum, (Ki, bakanlar da 
dahil) hafızaî beşer - sizde biraz değişik şekilde - nis-
yan ile malul. Dün o kadar çok önemli olan olayları, 
bugün çok rahatlıkla unutmuş gibi davranabiliyorsu-
nuz. Bütün ikazlara, bütün samimî uyarılara çok ra
hatlıkla kulaklarınızı kapatabiliyorsunuz ve daha 

| başında verdiğiniz görüntüyü sonunda çok rahatlık-
; la uyguluyorsunuz. 

Yalnız biz, teşriî görevini yapan muhalefet mil
letvekilleri olarak, sizi, bir defa daha uyarmak, bir 
defa daha ikaz etmek istiyoruz : T>ün sizin gibi ya
panlar başarılı çıkmadı, kârlı çıkmadı. Çok yakın bir 
gelecekte siz de «eyvah» diyeceksiniz; siz de zararda 
olduğunuzu anlayacaksınız. Bugün sizi yönlendirenler 
yarın size destek olmayacak. Kendi hayatınızda, ken
di iç dünyanızda vicdanınızla, toplumunuzun içerisin
de yaşamak mecburiyetinde kaldığınız günlerde şöyle 
dönüp de kendi derununuza, kendi iç dünyanıza bak
tığınızda, bugünkü davranışlarınızdan ötürü büyük 
bir vicdan azabı duyacaksınız. Yarınlarda Türkiye* 
de alınacak çok kötü sonuçların temellerini atmakta
sınız bu hareketlerinizle ve dolayısıyla yarınlarda, bu
günkü hareketlerinizle temelini attığınız kötü sonuç-
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lan aldığınızda, çok büyük boyutlarda üzüleceksi
niz. 

Bütün bunları şunun için söylüyoruz sayın millet
vekilleri : Geliniz, bu sefer otomatiğe bağlamayınız 
ellerinizi, bu sefer bu yasa teklifini reddetmeyelim, 
bu sefer bu yasa teklifini mutlaka yasalaştıralım ve 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunu olması ge
rektiği hale getirelim, tarafsız olarak milletin hizme
tine sunalım, kamuoyunun oluşması için kendisine ve
rilmiş anayasal ve yasal görevleri yapacak kuruluş 
haline getirelim; geliniz, orada çalışan kamu görev
lilerini büyük vebal altına sokmayalım, onları bazı 
noktalarda politikacıların aleti haline getirmeyelim, 
iktidara hizmet eden, belirli zihniyetin sahibi olan in
sanlar haline getirme fırsatını kimseye vermeyelim. 
Bunu mutlaka yapalım ki, yarınlarda vicdanımız ra
hat olsun, yarınlarda «Memleketimize ve milletimize 
hizmetimizi yaptık, büyük boyutlarda hizmet ettik, 
görevimiz neyi emrediyorduysa onu yaptık» diyebile
cek gücü kendimizde bulalım. 

Sayın milletvekilleri, kısa sürede kârlı olduğunu 
zanneden iktidarların, uzun sürede ne kadar büyük 
şeyler kaybettiklerinin örnekleriyle doludur tarih. Şu 
anda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna Ana
yasa ve yasalarında verilmiş olan tarafsızlık görevi
ni tam manasıyla yerine getirme, tarafsızlığını mu
hafaza etme imkânını vermeyen iktidarlar da, çok 
yakın bir gelecekte bugünkü davranışlarının pişman
lığını duyacaklardır; ama o gün iş işten geçmiş ola
caktır. 

Anayasanın getirdiği tarafsızlık rafa kaldırıldığı 
takdirde Türkiye'de birçok şeyler tartışılır olur ve" 
bugüne kadar gördük bu tartışmalardan güzel so
nuçlar istihsal edilmedi, güzel neticeler alınmadı; mil
let güzel neticeler almadı, bu tartışmalara vesile olan
lar güzel netice almadı ve 50 senedir tartışmakta ol
duğumuz demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıy
la bir türlü işleyecek hale getiremedik; ikide bir in-
kıtalar, Akide bir kesintiler, ikide bir demokrasiye 
paydos demeler, ikide bir ara vermeler... Geliniz, biz, 
hiç olmazsa bu vesilelerle bunlara bir daha fırsat ver
meyecek bir temeli hep beraber atalım ve bu fırsatı 
bir daha kimseye vermeyelim. 

Sayın milletvekilleri, şunu hiç unutmayınız: Ken
dilerini, bu yasadaki bağlayıcı hükümlerle, yani is
tismara çok müsait hükümlerle iktidarın yasadaki 
açıklıklardan istifade ederek tarafsızlığım bozmaya 
mahkûm ettiği devlet memurlarını; yani Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumunun yöneticilerini de bu 
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sıkıntıdan, sizin biraz sonra vereceğiniz kararla hep 
beraber kurtaralım. Onlar da, yasaların kendilerine 
vermiş olduğu tarafsız görevlerini ifa etme imkânına: 
kavuşsunlar, onlar da vicdanî ve yasal sorumluluk
tan kurtulsunlar. Bunları daha fazla, daha büyük bo
yutlarda sorumluluk altında tutmanın, bunun kendi
nize bir hak olarak verilmediğini, geliniz idrak edi
niz, kabul ediniz ve bunu uygulayınız. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, tarafsız oluşan, 
tarafsız kurumların oluşturduğu kamuoyu üzerine 
kurulduğu takdirde uzun ömürlü olur. Eğer şartlan
dırmalarla, eğer belirli müesseseleri suiistimal ederek, 
istismar ederek, yasaların açıklıklarından istifade 
ederek müesseseleri kendi siyasî emellerine hizmet et
tirmek suretiyle oluşturulan demokrasilerle, sözde 
demokrasilerle bir yere varmak diye bir düşünce var
sa, kesinlikle şu kabul edilsin ki, bu mümkün değildir, 
tarihte olmamıştır, bugün de olmayacaktır, yarınlar
da da bu görülmeyecektir. Onun için, demokrasinin 
temel taşlarından bir tanesi olan ve tarafsız kamu
oyu oluşturmak üzere kurulmuş olan bu tarafsız mü
esseselerin tarafsızlîğını ihlal etmeyecek şekilde ya
salarının tadilatına imkân veriniz, tşte, bugün görüş
mekte olduğumuz yasa teklifi böyle bir imkânı ver
mek için getirilmiştir, o maksatla getirilmiştir. Bunu, 
biraz sonra vereceğiniz ret oylarınızla reddetmeyiniz; 
burada görüşülsün, kanunlaşsın ve dediğimiz bu çok 
önemli gerçekler Türkiye'de uygulanır hale gelsin. 

Sayın milletvekilleri, özellikle iktidar kanadına 
söylüyorum: Milliyetçi ve muhafazakâr olduğunu 
söyleyen siyasî görüşün temsilcileri; Islamiyette «eşit
lik» diye bir şey vardır. Mademki yasal eşitlikleri 
falan bir tarafa bıraktınız, hiç olmazsa îslamiyetteki 
eşitliği uygulayarak, karşınızdaki muhaliflerinizle, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun gerek mik
rofonlarından, gerekse ekranlarından, topluma eşit 
şekilde gitme ve dolayısıyla eşit şekilde toplumun 
karşısında tartışma imkânını sağlayınız ki, inanarak 
savunduğunuzu iddia ettiğiniz milliyetçi ve muhafa
zakâr görüşün bir gereğini yerine getirmiş olasınız; 
yani o görüşünüz, bugüne kadar olduğu gibi, sallan
tıda ve muallakta kalmamış olsun, ona bir müsteni-
dat, bir destek bulmaya imkân bulaşınız. 

Sayın milletvekilleri, yalnız, bütün bunları söyler
ken, bir şeyi galiba biz de gözümüzden kaçırıyoruz. 
Bütün bunları yapabilmesi için iktidarın, çok cesur 
olması lazım. Anavatan Partisi iktidarı, halka doğru
ları söylediği takdirde, ipliğinin nasıl pazara çıka
cağını ve kendisinin, şu anda düşündüğünde büyük 
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tedirginlikle görmeye çalıştığı sonunun ne kadar ça- j 
buklaşacağını bildiği için, buna müsaade edemez, bu- } 
na fırsat veremez; bunu biliyoruz. Doğruların söy
lenmesine tahammülünüz yok; bunu da biliyoruz. Ta,-
nafsız bir kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon 
Kurumu, her şeyi, olduğu gibi topluma yansıttığın
da, toplumda size karşı nasıl büyük bir tepkinin ola
cağını da biliyoruz. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Olması 
gereken demek istediniz? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet sayın mil
letvekili; olması gereken tabiî. 

Fakat, bu cesareti bugünden göstermezseniz, ya
rın, öyle zannediyorum ki, çok geç kalmış olursu
nuz; ay bacayı savuşmuş olur, son pişmanlık para 
etmez. 

Doğruların, Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumundan topluma yansımasından korkmayınız. Eğer 
söylediğiniz, inandığınızsa; eğer, gerçekten, söyledik
leriniz, inandığınız doğrularsa, korkmadan onu savu
nunuz; o zaman daha güvenilir olursunuz; ama biz 
biliyoruz; siz, inanmadıklarınızı savunuyorsunuz. O 
yüzden de, Türkiye Radyo ve Televizyon Yasasının 
boşluklarından istifade etmek suretiyle, tarafsız ol
ması gereken bu kuruluşu alabildiğine, siyasî ikbalini
ze hizmet eder hale getiriyorsunuz ve o yüzden de 
bu yasayı - biraz önce dediğim gibi - biraz sonra oy
larınızla reddedeceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu elbette ki, yaptığı bu hizmetler içerisin
de toplumu eğlendirecektir, dinlendirecektir ve yönlen
direcektir. Yalnız, Türk halkı son zamanlarda Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ekranlarında 
çok ilginç görüntüler yakalamaya başladı. Televiz
yonda, zannediyorum iki gün evvel yayınlanan «Viz
yon» programında, Türk tarihimde ilk defa bir sayın 
bakanın, çocukluğunu dahi geçirmediği, fakat tem
silcisi olduğu, kendi mensupları olduğunu büyük bir 
iftiharla söylediği bir beldede hangi yemekleri sevdi
ğini, yemeklerin kendisine nasıl ikram edildiğini ve 
orada nasıl futbol oynadığını gördük, geçen sene ba
cağını nasıl kırdığını dinledik. Çünkü, bunlar çok 
önemli şeyler, kamuoyuna mutlaka intikal ettirilmesi 
gereken... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Güzel ke
mence çalıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — ... tarafsız Rad
yo ve Televizyon Kurumunun mutlaka, topluma du
yurması gereken hususlar ki, «Tarafsız haber verme, 

toplumu oluşturma görevini yapıyorum» diyen Radyo 
ve Televizyon Kurumunun ekranlarında bu sayın hü
kümet üyesine yaklaşık 20 - 25 dakikamızı ayırdık! 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, insanların yete
nekleri insanlara saygı kazandırır; ama belirli nokta
larda olan kimseler, belirli yeteneklerini ortaya koyar
ken çok düşünmek mecburiyetindedirler. 

Sizi, tarihte bir şeyi hatırlamaya davet edeyim: 
Çok saygı duyulan bir eski politikacı bir gün bir yer
de, kendisine çok ısrar edildiği için zuma çalmıştı da, 
ömrü olduğu sürece o gün yapmış olduğu hatanın 
üzerinde bıraktığı izi silememişti. Temenni edelim ki, 
o günkü sayın hükümet üyesinin de sırtında böylesi
ne bir iz kalmasın; ama, öyle zannediyorum ki, tarih 
tekerrürden ibarettir, o da tekrarlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kamuoyu oluştu; 
çünkü sayın bakanın nerede doğduğunu, nerede bü
yüdüğünü, nerede tahsil gördüğünü, mıhlamayı çok 
sevip sevmediğini, kaç türlü mıhlamanır. yapıldığını 
ve mıhlamayı yemenin sisteminin ne olduğunu o gün 
tarafsız televizyonumuzdan dinledik, izledik. Dolayı
sıyla, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da, ekran
larını, görevini yapmış insanların huzuru içerisinde, 
yayınının sonunda millete kapadı. 

Televizyon yayını bittikten sonra oturdum, şöyle 
bir düşündüm; acaba ne yapılmak istendi, bu işten kim 
kârlı çıktı, kim zararlı çıktı?.. Açık söylüyorum, sa
mimiyetle söylüyorum; Türk insanı, Türk toplumu 
zararlı çıktı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da 
zararlı çıktı, sayın balkan da zararlı çıktı. Peki bu 
işte kâr eden kimdi?., inanır mısınız, bulamadım. 
Geliniz, hep beraber bulalım sayın iktidar milletve
killeri. Bunu yapabilmek için de, bu yasaya «evet» 
demeniz lazım; beraber bulmanın kapısı ancak o za
man açılır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Yasasının 1? uncu 
maddesi, hükümet faaliyetlerini topluma anlatmak 
için bir açık kapı bırakmış; ama bu yasayı hazırla
yanlar olaya öylesine hüsnüniyetle bakmışlar ki - şim
di görüyoruz onun örneğini - düşünememişler bir gün 
Anavatan Partisi zihniyetinde bir partinin iktidar ola
cağını; düşünememişler, yasada bu küçücük açığın 
böylesine büyük boyutlarda suiistimal edilebileceği
ni. 

Şimdi, öyle zannediyorum ki, o yasayı hazırla
yanlar büyük boyutta rahatsızlık duyuyorlar; ama iş 
işten geçti, onlar için de ay bacayı savuştu; istismar 
devam ediyor. 

Geliniz sayın milletvekilleri, onların bugün duy
duğu pişmanlığı, siz de yarın duymayasınız diye, bu 
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teklifi yasalaştıralım ve Radyo Televizyon Kuru
munu, olması gerektiği noktaya oturtalım. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda tarafsız 
çalışması gereken, tarafsız olması gereken kamu gö
revlileri var ve eminiz, bunlar, kendi bulundukları 
noktadaki durumlarının idrakindedirler; ama yasada
ki bazı boşluklardan istifade eden, onlara hükümet 
eden hükümet mensupları - Başbakan başta olmak üze
re - onlara bu fırsatı vermeyip, onlara, görevlerini sui
istimal ettiriyorlar. 

Onlara daha fazla eziyet etmeye hakkinizin ol
madığını da hatırlatmak istiyoruz. Bu insanlara yapıl
mış en büyük kötülük, biraz önce Sayın Kasaroğlu' 
nun da büyük bir açıklıkla ifade ettiği gibi, onların 
bütün özlük halklarını hükümetin emrine bırakmış ol
mak, onların tarafsızlığını bir noktada bu yasa hük
müyle ortadan kaldırmak mecburiyetinde bırakmak... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bitirelim efen-
fdim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, eminim, iktidar milletvekilleri 
de, televizyon kameralarının, kendilerini, ekranda 
sessiz görüntü olarak - tabirimi mazur görünüz ama -
görüntü malzemesi olarak kullandıklarında, belki ilk 
anda, bir parçacık mutluluk duyuyorlar; ama, Tür-
ye merak ediyor sayın milletvekilleri: Her akşam 
yüzlerini göre göre kaşlarının rengini dahi tespit et
tiğimiz, iyiden iyiye bellediğimiz bu milletvekillerimiz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, yalnız görüntü ver
mek için mi gittiler; görüntü malzemesi mi bunlar? 
Acaba kürsüde neler söylüyorlar? Acaba kendilerinin 
yapması gereken görevlerden hangilerini hangi boyut
larda yapabiliyorlar?.. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Onu millet bi
liyor, sen bilmiyorsun. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Milletin, sizin. 
yaptıklarınızı bilebilmesi için, Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun, bazı şeyleri, olması gerektiği şe
kilde vermesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bitirelim efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Onu da sağla
mak, sizin bu yasaya «Evet» demenize bağlıdır sayın 
milletvekilleri. Kendinizi görüntü> malzemesi olmak
tan kurtarmak ihtiyacını duyuyorsan^?, bu yasaya 
«Evet» demek mecburiyetindesiniz. (ANAP sıraların
dan «Sayın Başkan, süresi geçti» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bitirelim efen
dim. 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen; sürenizi aştınız, lütfen efen
dim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Geçenlerde de 
bir başka yasa ile ilgili olarak söylemiş idim, ondan 
evvel de birkaç defa söyledim, bu sefer de söylemek 
istiyorum ve özellikle de komisyon başkanlığına ser
zeniş olarak iletiyorum: Böylesine bir gerekçe ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısına çıkmanın, 
evvela kendinize saygısızlık olduğunu, arkasından da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna say
gısızlık olduğunu ne zaman anlayacak, ne zaman 
öğreneceksiniz? Tabirimi mazur görünüz... 

HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Başba
kan izin vermemiş. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bir yasanın ge
rekçesi, onun aynasıdır. Böyle gerekçelerle, bu Parla
mentonun karşısına çıkmakla hem kendinizi çok cid
diye aldırmıyor, hem de Parlamentoya; yani top
luma, yani Parlamentonun temsilcisi olduğu millete 
karşı büyük saygısızlık görüntüsü verdiğinizi bir de
fa daha hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sözünüzü kesmeden 
lütfen tamamlayın, 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, İçtüzük ancak bu kadar müsaade ediyor. Al
lah nasip eder de, İçtüzüğü değiştirir, milletvekille
rine, söylemeleri gerekeni olabildiğince söyleyebile
cekleri ortamı hazırlarsak; o zaman burada olur mu
yuz, olmaz mıyız bEmiyorum; ama o günlere intiza-
ren şimdilik bu kadarla yetiniyor, mutlaka, biraz ön
ce dediğim doğrultuda düşünmenizi ve oylarınızın bu 
yasanın lehinde olmasını diliyor, engin saygılar su
nuyorum efendim. (DSP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, arkadaşı
mızın mevzuubahis ettiği hususlar, kanun teklifinin 
mevzuu ile ilgili değil. Arkadaşımız, teşkilatla İlgili 
bir sürü teklifler yahut bir sürü nazariyeler ileri sür
dü. Bizim gerekçemiz kanun teklifinin ruhuna, uygun
dur. Bu hususu arz etmek istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hâlâ 

anlamamış konuşulanları. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
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Sayın Sarıoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; geçmişte (O zaman radyo vardı, 
televizyon yoktu) Türkiye'nin kamplaşmasında, in
sanların kamplara ayrılmasında, birbirlerine karşı gel
mesinde devletin haber alma, haber verme araçları
nın ne kadar büyük önemi ve fonksiyonu olduğunu 
biliyorsunuz. 1950'lerde bunu bütün memleket sat
hında yaşadık. Biliyorsunuz, ondan sonra Türkiye' 

' de ihtilaller oldu, değişiklikler oldu. Devleti idare 
edenler, hükümeti idare edenler, yalnız kanunlarda 
değil, geriye döıuip bakmalılar, Türkiye'de hangi 
yanlışlıklar yapıldı ve bunlardan dolayı vatandaş ne 
zarar gördü?.. 

Zarar gören kurumların başında Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu gelmektedir. Bu kurum bugün 
yine tartışmalarımızın (muhalefet - iktidar tartışma
larının) odak noktası haline gelmiştir. Niçin gelmiş
tir? Sebebi malum; çünkü Türkiye'de artık, dev
letin, milletin bir radyo - televizyonu yoktur; iktida
rın bir radyo - televizyonu vardır ve bu da sadece, 
vatandaşları, içi boş programlarla oyalamak için bir
takım şeyleri vizyona getirmektedir, bununla da va
kit öldürmektedir. Vatandaşlarımızı aydınlatmak, bi
linçlendirmek, yönlendirmek, daha çağdaş bir demok
rasinin gereklerinden olmasına rağmen biz, Türk va
tandaşını ilgilendi ren konuları bırakıp ta Güney Ame-
rika'daıki konuları ekrana getiriyoruz da, Türkiye'nin 
ve Türk vatandaşının yakından ilgilendiği konuların 
hiçbirisini ekrana getirmiyoruz. Amerika 'ûe olan 
SEÎA Anlaşması gelmedi. Biliyorsunuz bugün Kıb
rıs konusunda baskılar yapılmaktadır, Türkiye'de, 
vatandaş, neler olduğunu bilmemektedir; ancak ga
zete alıp okuması lazım. Bu konuda da maalesef ay
dınlanmış değiliz. 

Türkiye'de şimdi, Seçim Kanununda yapılan son 
değişiklikle yeni bir uygulama getirildi; Seçim Ka
nununda bütün muhalefete tanınan propaganda sü
resi, yanılmıyorsam 50 dakikaydı, o da 40 dakikaya 
indirildi; koskoca bir seçim boyunca muhalefet par
tilerine tanınan propaganda hakkı 40 dakikaya indi
rildi. 

Şimdi, hepinizin vicdanına sesleniyorum: Böyle 
bir Radyo - Televizyon Kurumuyla, muhalefetin, iste
diğini söylemesi mümkün müdür? 5 yılda bir gelen 
bir seiçm için, bir programlık bir zaman bırakıyorsu
nuz arkadaşlar. Bu kadar insafsızca., bu kadar mer
hametsizce ve bu kadar taraflıca, devletin bir aracı 
olan radyo ve televizyon, bir iktidar tarafından kul-
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tanılamaz. Bunun adı kullanma değil, istismardır ar-
kadaşlar, istismar. 

Dikkat ediyorum, Genel Başkanımız beyanat ve
riyor, arkasında bir grup kalabalık var. Ne yapılı
yor Sadece Genel Başkan çerçevenin içine oturtu
luyor, arkasında sanki hiç kimse ve kalabalık yok. 
Arkadaşlar, bu yapılmasın, bunlar küçük şeyler. 

ikincisi: Meclisi gösterdiği zaman, ilâmaşaallah 
Anavatan grubunu alabildiğine çekiyor, çekiyor, so
nuçta biraz da oradan çekiyor, ondan sonra ne ya
pıyor? Dikkat ediyorum, bizi çok defa gösterme
miştir, sadece sizi gösteriyor. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Bunun if
tirasını yapmayın bari; sizi daha fazla gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Topkaya, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sizi gösterir
ken de ne yapıyor? Otururken gösteriyor. 

RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — Mecliste 
iki sırasınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşım bu
nu beraber görüyoruz. Her gün yapıyor bunu, o za
man saniye tutalım. 

BAŞKAN — Sayın Çakan, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarım, 

geçen gün burada, bir konuşma yaptım. Akşam rad
yoyu dinledim, - şerefim üzerine yemin de ederim -
bana saat 22.00'de verilen süre 33 saniyedir, iki ar
kadaşımıza verilen süre 66 saniye, öbür arkadaşımıza 
verilen ise 89 saniyedir. Üstelik ben grup adına ko
nuşuyorum. Aynı konularda konuşuyoruz... Nasıl olu
yor bu? Buna, «tarafsızlık» diyecek misiniz? Diye
cek misiniz? Diyemezsiniz! 

Biliyorsunuz, Türkiye'de derneklerin siyasî faa
liyette bulunması yasaklanmıştır; ama dernekler ek
rana gelmiyor mu arkadaşlar? Aydınlar Ocağı iki de
fa ekrana gelmedi mi? Onların felsefesi ne olursa, 
olsun, ben karşı olabilirim; ama eğer bir muamele 
eşitlik içerisinde yapılacaksa, nasıl o ekrana geliyor 
da, meslek odaları, meslek kuruluşları yılda bir de
fa kongrelerini yaptıkları halde ekrana gelemiyorlar? 
Bunlardan bir tanesi ekrana getirilmiyor. Sonra, iş 
Adamları Derneği bir dernek değil midir? İş Adam
ları Derneği ekrana geliyor; Sakıp' Ağa çıkıp söylü
yor... Ticaret Odası bir dernek değil midir arkadaş
lar? Ticaret Odası da bir dernektir; o da istediğini 
söylüyor... Demek ki, ekran milletin büyük çoğun
luğuna kapalı; imtiyazlı bazı derneklere, bazı kişi
lere, bazı kuruluşlara ve sizlere açık. Bunun adına, 
nasıl, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu diye-
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eeğiz? Tarafsız olmadıktan sonra, ben onu nasıl içi
me sindireyim? Eğer bir kamuoyu araştırması yapsa
nız veya bir referanduma gitseniz, halk herhalde bu 
şikâyetlerini dile getirecektir. Bizim de söz söyleme 
hakkımız olacak; ama bu kadar insafsızca bir rad
yo ve televizyon aracı kullanılamaz. 

Yakında İngiltere'de seçim oldu, ben kütüphane
deki gazetelerden takip ediyorum, muhalefete eşit 
şekilde hak tanımış. Muhalefet de övüyor ve «Bugü
ne kadar radyo televizyon kurumunu en güzel şekil
de muhalefet partisi kullanmıştır» diyor; ama eşit şe
kilde hak verilmiştir. 

Siz şimdiden, maşallah, seçime gitmeden, televiz
yonun yarım saatlik programının 15 dakikasını ya 
Başbakanımız yahut da. bakanlar kullanıyor. Bir eski 
otelin açılışında Sayın Başbakanımız bayağı nutuk 
çekti; propaganda yaptı; icraatta değil bu. Çünkü 
orada yapılan nihayet küçük bir şey. Vatandaşın baş
ka görüşleri ve başka düşünceleri de alabilmesi ve 
öğrenmesi, onun hakkı değil mi? 

SALİM EREL (Konya) —Bugün akşam, Meclis
ten çok, Müsavi ekrana gelecek... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ara seçimler
de gazetenin birisinin verdiği gibi, TRT iki günde 55 
defa bakanlarımızı ekrana çıkardı. Unuttunuz mu ar
kadaşlar? Unutmadınız. 

Değerli arkadaşlarım, bizim, televizyondan büyük 
şikâyetimiz var. Milletvekilleri burada ne konuşur
sa konuşsun, akşam, televizyonda bu konuşması sa
niyelere sığdırıldığı için halk arasında Millet Mecli
sinin çalışmadığı kanaati var. Bizler boğazımızı da 
yırtsak, bu dört duvarı aşamıyoruz. Bunlar birer ger
çek. Niye? Saniyelere bindirilmiş bir yayın sistemi 
var. Araştırma önergeleri geldi buraya. Bunlar önemli 
müesseselerdir, anayasal müesseselerdir; milletvekilleri 
bu haklarını kullanıyor; ama ne oluyor? Şimdi de 
yaptıkları gibi, bir zaman da şunu çıkarmışlardı: Ka
bul edilirse, lütfen, Radyo Televizyon Kurumu bunu 
ekrana getirecekmiş; kabul edilmezse, ismini dahi 
söylemiyor: Sadece, «Geldi ve kabul edilmedi.» Ne 
geldi, niçin geldi, olay ne? Hiçbir olayın yorumu 
yok. Muhalefet partileri millete sesini nasıl duyura
cak? Bu tek parti sistemi değil midir? Demokrasi 
içinde tek parti değil midir? Doğrudan doğruya bir 
zorbalık değil midir? Lütfen bunu böyle kabul edin. 
Eğer bizlerin sesi duyulmuyorsa, sadece burada sağ
da ve solda oturmak, Türkiye'de demokrasinin oldu
ğunu gösteremez. Göstermez, çünkü çağdaş demok
rasilerde basın ne kadar hür ise yayın araçları da o 

kadar tarafsızdır; ama bizde nerede tarafsızlık ar
kadaşlar? Geçmiş yıllarda bu hastalıkları yaşamadık 
mı? Bundan dolayı Türk insanı kamplara ayrılmadı 
mı? Birbirlerine karşı getirilmedi mi? Lütfen artık 
insaf ediniz. TRT Genel Müdürü hükümetin emrin
de değildir, devletin memurudur; hükümet tayinini 
yapıyor, ama milletin memurudur. Bunu unutuyor, 
kendisine verilen imkânları alabildiğine kullanıyor. 

Türkiye'de, biliyorsunuz, bir irtica faciası var. 
İran'ın bize yaptıkları utanç vericidir. O başbakan 
Moskova'ya gittiğinde Lenin'in mezarı önünde eğil
miyor mu? Türk Başbakanı, Türk hükümeti bunu ka
bul etmemelidir ve bunu da kamuoyu bilmelidir. Biz 
bunlardan şikâyetçiyiz; çünkü, bunları Türk Devleti
nin kişiliği adına, Türk Milleti adına, vatandaş adına 
istiyoruz. Sizler de geçicisiniz, yarın başka iktidar ge
lecek. Her gelen iktidar sizi bir mesafe geçtiği takdir
de Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi de mümkün 
değil; demokrasi bu kaidelerle yerleşmez; demokrasi 
yerleşmediği sürece de, aramızdaki ihtilaf büyüyecek
tir. Biz temel konularda birleşmiyoruz, tabiatıyla va
tandaşlar da birleşmeyince, kamplara ayrılmış olacak
tır. 

Bu nedenlerle, getirilen bu teklifin arkadaşlarımız 
tarafından kabul edilmesi lazım; hiç olmazsa bizlere 
de birtakım hakkın tanınması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Türkiye'de işsizlik almış yürümüştür, pahalılık öy
le; eğitimde büyük sorunlarımız vardır, eğitime mil
yonlar veriyoruz, bir özel dershaneye ve özel okula 
gitmek için bir milyon lira gerekiyor. Ayrıca, vatan
daşın eline masraf listeleri veriliyor. Vatandaş çare
siz; her şart altında evladını okula göndermek istiyor. 
Bu kadar bozuk bir eğitim sistemimiz var. 

Biraz evvel hastaneden geldim; sağlık sisteminde
ki durum belli... Bunların hangisine program yaptı? 
Hiçbirisine yapmadı. 

Bu kadar büyük sorunları olan Türkiye'de, TRT, 
vatandaşa karşı görevini yapmıyorsa, o zaman taraf
sız olmaktan çıkmıştır, bir siyasî partinin, hüküme
tin emrine girmiştir. Bu söylediklerimizin yalan tara
fı yok, çünkü ekranları görüyorsunuz. Arkadaşlarım 
bana ne kadar itiraz ederlerse etsinler, saygıyla karşı
lıyorum; ama bunların hepsi Türkiye'nin gerçekleri
dir. Türkiye'nin birçok bölgelerinde daha doğru dü
rüst yayın yok, vatandaş radyoyu dinleyemiyor. Onun 
için, bundan muhalefet olarak, bir milletvekili olarak; 
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ve vatandaş olarak fevkalade şikâyetçiyiz, Hükümet, 
bunun düzeltilmesi için kendisine düşen görevi lütfen 
yerine getirsin. Artık bu kullandığınız yeter, bundan 
sonra bari eşit kullanılsın. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. • 
Rapor üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oy

larınıza sunacağım. 
SALİM EREL, (Konya) — Sayın Başkan, Ana

yasanın 96 ncı maddesini lütfen uygulayınız. 

BAŞKAN — 101 oyu arayacağım. 
Komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif 

reddedilmiş olacaktır; komisyon raporu kabul edil
mediği takdirde teklif içtüzüğün 81 inci maddesine 
göre komisyona geri verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... . 

Efendim tekrar sayacağım; arkadaşlar arasında 
bir tereddüt hasıl oldu. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Rapor kabul 
edilmiş ve teklif reddedilmiştir. (Alkışlar) 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek DSP Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Si
yasî Uartiden Kesin İhraç Edildikten Sonra DSP'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı ; 546) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Oyduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında, Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş-

— 194 

15 . 6 . 1987 0 : 1 

kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 4, 5 ve 6 ncı 
sırasındaki raporlar, alınan karar gereğince ertelen
miştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı: 566) (1) 

'BAŞKAN — 7 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, 9 Haziran 1934 Tarihli ve 
25Ö2 Sayılı Kanuna IBir Ek Madde Eklenmesi Hak: 

kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raprun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük IMıillet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun; 9 

Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, 5.6.1985 
tarihimde İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve 25!0!2 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sözü edilen Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu, 1617 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler Kanunu ile yürürlükten kal
dırıldığı, 6 ncı maddenin işlerliğini kaybetmesi nede
niyle içişleri Komisyonunca reddedilmiş ve 10.6.1985 
tarihinde 'Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Adı geçen teklif Komisyonumuzun 1.4.1987 ta
rihli toplantısında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Doğan ile Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle görüşüldü, teklif sahibi, Başkanlığımızın dave
tine rağmen toplantıya katılmamışlardır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Do
ğan, 2502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde geçen 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 1973 
tarihinde yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığını ifade 
etmiştir. 

Ayrıca, mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili mese
lelerin çözümlenebilmesi; idarî, hukukî ve teknik bir 

(1) 566 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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dizi tedbirlerin uygulanmaya konulması ile müm
kündür. 

Esasen mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili tespit, 
tahsis ve diğer görevler 3083 sayılı Tarım Reformu 
Kanunu ile 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü Teşkilat Kanununda da belirtilmiştir. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle «2502 sayılı Ka
nuna 'Bir Ek Madde Eklenmesi» suretiyle yapılmak 
istenen değişiklik, Komisyonumuzca uygun görülme
miş ve teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landıktan sonra maddelere geçilmesi oylanmış, oy 
çokluğu ile (maddelere geçilmesi) reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Ahmeti Altıntaşl (Muğla) 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın iNalbantoğlu, buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞiLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Doğu Anadolumuzun Rus işgaline uğramış il ve 
ilçelerinde, imparatorluk dönemine dayanan tapu 
kuyudatının bulunmaması ve halkımızın 93 Harbi ile 
Birinci Dünya Savaşında muhaceretle başka yerlere 
göç etmesi ve sonradan muhaceret dönüşünde, tahrir 
tapularının iskân idaresince rastgele dağıtılması, o 
tarihten beri mülkiyet ihtilaflarına neden olmaya 
devam etmiştir. Tahrir tapularındaki hudutların, be
lirli ve kesin olmaması nedeniyle, bugün bile, ka
dastro gören yerlerde, kadastro idaresince bir sürü 
ihtilaflara neden olmaktadır. Bu ihtilaflar daha zi
yade, yaylak, kışlak ve meralarda olmaktadır. Bu yüz
den köyler karşılıklı olarak mahkemeye düşmekte ve 
açılan davalar, bazan politik nedenlerle bir köy lehi
ne haksız olarak sonuçlanmaktadır. Cinayetler, kar
şılıklı arbedeler bile vuku bulmaktadır. Bendeniz, bu 
nedenle, ilçemdeki avukatların önerileri doğrultusun
da bu Yasa teklifimi 23.'5.1985 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştum. 

Yasa teklifimin gerekçesinde; arz ettiğim üzere, 
474 ve 2502 sayılı Kanunlar, uygulama alanlarında
ki mahallî hükümetlere tüm ilçe, kasaba ve köyler
deki yaylak ve meraların sınırlandırılarak bir harita
ya bağlanmasını ve tahsis yapma görevini vermiştir. 

Bu yerlerde mera ve kışlaklara tecavüz halinde 
davacı olabilmek için, tahsis kararının olması şart
tır Bu tahsis kararı olmadan açılan davalar, haklı 

bile olsa, reddedilmeye mahkûm olmaktadır. Yukarı
da sözü edilen kanunlarda adı geçen mahallî ilgili 
idareler,, her nasılsa bu görevlerini yapamamışlar ve 
bundan dolayı da, adliyeler çalışamaz veya işin için
den çıkamaz hale gelmişler ve bu nedenle vatandaş
lar hakkını arayamaz olmuşlardır. Bundan dolayı 
da köyler arasında dövüşler ve ölüm hadiseleri bile 
olmuştur. İşte, hu Yasa teklifimle, bu tahsis işlem
lerinin, il idare kurullarınca hazırlanaoak bir plan 
dahilinde ve en geç 3 yıl içerisinde tamamlanmasını 
yasa hükmü haline getirmek istedim ve 9 Haziran 
1934 tarihli ve 2502 sayılı Yasaya bir ek madde ola
rak bu hükmü teklif ettim-

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığınca, tek
lifim, o günlerde işbitirici havası içimde derhal 
29.5.19&5 tarihinde İçişleri Komisyonuna havale edi
lip, komisyonda da hemen acele 5.6.1985 tarihinde 
görüşülüp acayip bir acemilik içinde, hem ret ve hem 
de düzenlenen raporlarının Tarım Orman ve Köyiş
leri Komisyonuna gönderilmesi] kararlaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, acayip ve acemilik suçlama
larımı merak ediyorsunuzdur herhalde. Şimdi size İç
işleri Komisyonunun kararını okuyayım; sizler de 
dinlerseniz, anlayacaksınız. Çünkü, sizler raporu oku
madınız; biliyorum. Rapor şöyle -önünüzde de bu 
Kanun teklifimin metihleri yok zaten. Sadece Sayın 
Alaattin Ktsakürek'e verdim- «2502 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinde sözü edilen Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu .1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirler Kanunuyla yürürlükten kaldırıldığı için 
6 ncı madde işlerliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle, teklif ile eklenmek istenilen ek maddenin de 
düzenleme sahası kalmamıştır. Ayrıca, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, kendi bakanlıkları ile ilgili, 
fakat dağınık bir şekilde bulunan bir çok kanunu 
tedvin etme çalışmalarını sürdürmekte olup, çalış
malar tamamlandığında hissedilen boşluklar da dol
durulacaktır» Yani, böyle boşluk olduğunu da Sayın 
Bakan ve komisyon da kabul etmiştir. 

iBu acayiplikten başka, yukarıda arz ettiğim üze-
miş ve maddelerine geçilmdeen reddedilmesine karar 
verilmiştir. Raporumuz, Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur.» 
diye bağlamaktadır ve komisyon üyelerinin imzala
rı vardır. Ne yazıktır ki bu rapor, komisyonda, o 
zamanki Halkçı Parti milletvekillerince de itirazsız 
imza edilmiştir. 

Bu acayiplikten başka yukarıda arz ettiğim üze
re, acayip olan acemilikler nelerdir diyeceksiniz. 

195 — 
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L Eğer, 2502 sayılı Yasanın 6 ncr maddesi, 1617 
sayılı Tarım Reformu öntedbirler Kanunu ile yü
rürlükten kaldırılmış ise, bu maddeye eklenmek is
tenen maddenin düzenleme sahası kalmadığına ve 
teklif reddedildiğine göre, neden Tarım Orman ve 
Köyişleri (Komisyonuna bir daha havale ediliyor? Ora
yı niye meşgul ediyorsunuz? 

2. 'Bu Yasa teklifim, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu veya Toprak ve Tarım Reformu Öntedbir-
leriı veya kısaca tarım ile ilgili olduğuna göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bunu takdir 
edip de önce neden Tarım Orman ve Köyişleri. Ko
misyonuna göndermiyor da içişleri Komisyonuna gön
deriyor? 

Acayipti! ve acemilikler bunlar. 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ne yapı

yor? Komisyon, teklifimi - lütfen, dikkat edin -
1.4.1987'de toplanarak görüşmeye başlıyor. Yani, ha
valeden 22 ay sonra. Yuvarlak olarak ilki sene son
ra görüşüyor demektedir. Tarım Orman ve Köyiş
leri Komisyon raporu, 5.5.1987 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına sunuluyor. Bu ra
porun ilginç olan bölümünü sizlere okuyayım. Ger
çi teklifimin, reddedilmesini 'isteyen bu rapor, bir 
divan üyesi tarafından biraz önce sizlere okundu. Bu 
komisyon raporu okundu ama, eminim ki hiçbiriniz 
dikkatle dinlemediniz. 

İlginç bölümler şunlar: «Adı geçen teklif, komis
yonumuzun 1.4.1987 tarihli toplantısında, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ile bakan
lık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü. Teklif 
sahibi, başkanlığımızın davetine rağmen toplantıya 
katılmamıştır» deniliyor. 

İçişleri Komisyonunda reddedilmiş bir teklifin, 
sizin komisyonunuzda reddinin vicahen tefhimi için 
mi komisyonunuza gelmeliydim? Kaldıki, komisyon 
başkanlığının bana bir daveti de vaki olmamıştır. Ol
saydı, o zahmete de katlanırdım. İki sene sonra işi 
ele aldığı halde ve zaten başkanlıklarına, 5.6.1985 ta
rihinden beş on gün sonra gönderilmiş olan bir baş
ka komisyon raporu üzerinde, neden zahmet edip de 
1.4.1987 tarihinde, yani 22 ay sonra toplanabilmiş
ler? Bu lişbitiriciliklerine de hayret etmemek elde 
m'!? 

Tarım Orman ve Köyişleri raporunun ilginç kısım
larını anlatmaya devam ediyorum: «Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanı Hüsnü Doğan, - affedersiniz, 
komisyon raporunda aynen böyle geçiyor, ben Sa
yın Hüsnü Doğan diyeyim - 2502 sayılı Kanunun 

1 6 ncı maddesinde geçen 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 1973 tarihinde yürürlüğe giren 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile 
yürürlükten kaldırıldığını ifade etmiştir.» denmekte
dir, Burada hayret ettiğim çelişki, İçişleri Komisyon 
raporunda 2502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 1617 sayı
lı, - dikkat edin - Toprak ve Tarım Reformu Ön-
tedbirler Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış olduğu 
kaydedildiği halde, Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonunda, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanımızın «2502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 
geçen, 4753 sayılı Çiftçiyii Topraklandırma Kanu
nunun 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile yürürlükten 
kaldırıldığını» buyurmuş olmasıdır. Hangi ifadeler 
ve hangi kanun sayıları doğru, anlayamadım doğru
su. İki komisyonun dolaplarındaki yasalar ayrı ayrı 
mı? Bunu Sayın Bakam veya komisyon başkanları 
açıklamalıdır; neyse. 

Komisyon raporunun ilginç bölümünü okuma
ya devam ediyorum, lütfen önünüzde metin varsa, 
sizler de dikkatle okuyun: «Ayrıca mera, yaylak ve 
kışlaklarla ilgili meselelerin çözümlenebilmesi; idarî, 
hukukî ve teknik bir dizi tedbirlerin uygulamaya ko
nulması ile mümkündür.» Vay vay, ne vukuflu bir 
(ifade ve ne deyimli ve potansiyelli bir kavram. Me
ğerse ben işi me kadar basit görmüşüm, ve 2502 sa
yılı Kanuna bir ek madde ile çözümlenir sanmışım. 

Raporu okumaya devam ediyorum: «Esasen 
mera, yaylak ve" kışlajklarla ilgili tespit, tahsis ve di
ğer görevler 3083 sayılı Tarım Reformu Kanunu ile 
3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teş
kilat Kanununda da belirtilmiştir,» buyuruyor. 

Tabiî, sormak hakkımdır Sayın Bakanım; bu 
3083 ve 3202 sayıh kanunların tarihleri nedir ve bu 
kanunların hangi (maddeleri mera, yaylak ve kışlak
larla ilgili tespit, Itahsis ve diğer görevlerin yapımı
nı göstermektedir? Sizin ve komisyonun bu açıkgöz-
lülüğünüzü yutuyor muyuz sanıyorsunuz? Benim tek
lifim, 23.5.1985 tarihlidir; bahsettiğiniz 3083 ve 3202 
sayılı kanunların tarihleri nedir? Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonunun raporu 5.5.1987 tarihli ol
duğuna göre, teklifimi 3083 ve 3202 sayılı yasalara 
monte ettikten sonra mı komisyonda teklifim red-
dedilebildi? Ayıp doğrusu. Yine de benim teklifimin 
gereği, bahsettiğiniz yasalara monte edilmiş ise te
şekkür ederim; ancak, bu açıkgözlülüğünüzü de kı
narım. 
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Bir de söyler misiniz, ilimizde ve özellikle Oltu 
İlçemizde, mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili tespit, 
tahsis ve diğer görevler, Köy Hizmetleri Bölge Mü
dürlüğünüz tarafından yapıldı mı veya ne zaman 
yapılacaktır? Bütün işgal görmüş yurt köşesi sakin-, 
leri vatandaşlarımız, bu iş bitiricilik müjdenizi bek
liyor. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Rapor üzerinde başka söz isteyen var mı efen

dim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanız kısa ise ye
rinizden, eğer uzun ise lütfen, kürsüye buyurun. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Kısa efendim, yerimden arz edeceğim. 

Sayın Başkan, anlaşılan, Sayın Nalbantoğlu, ka
nun teklifinin reddinden dolayı biraz fazla üzülmüşe 
ve hassasiyet göstermişe1 benziyor. 

Yüce Meclise gelen kanun teklifi ve tasarıları, 
Başkanlıkça ilgili komisyona havale edilir. Bu tek
lifi de yüce Başkanlık, öncelikle tali komisyon ola
rak içişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale et
miştir. Binaenaleyh, Sayın Nalbantoğlu'nun kanun 
teklifi her iki komisyonda da bu nedenle konuşul
muştur. İçişleri Komisyonu bunu mülga bir kanuna 
ekleme olduğu için temeli olmayan bir ek olarak 
kabul etmiştir. Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun raporu da incelemeye alınmıştır. Bu 
arada, ortadan kalkmış bir kanuna eklemenin ola
maması ve ayrıca kanun hükmündeki kararnameler
le 1984 yılında düzenlenmiş - gerek tarım feformu 
konusunda, gerek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş Kanunu - hükümler karşısında, meralar, 
yaylaklar ve kışlaklar için özel düzenlemeler ve özel 
kuruluşlar meydana getirmiştir. Bu nedenle, Türki
ye'nin merasına, yaylağına, kışlağına yalnız Erzu
rum'un, bir köyü veya bir ilçesi açısından değil, Tür
kiye çapında bakmak gibi daha büyük görülmüştür 
olay. 

Diğer taraftan, kendi kanun teklifinin verildiğin
den şu kadar ay sonra konuşulması da, komisyon

da sırada bekleyen önemli tasarı ve tekliflerin bu-
lunmamasındandır ve elbette sırayla görüşülmüştür. 
Bunu arz etmek isterim. 

Teşekkür e'derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hangi 

kanunlar benim kanun teklifimden daha önemliydi? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sıraya konulmuştur diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Rapor üzerlinde başka söz isteyen?... Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, komisyonun, teklifin reddine dair raporu

nu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu kabul 
edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacaktır, komis
yon raporu kabul edilmediği takdirde teklif içtü
züğün '81 inci maddesine göre komisyona geri veri
lecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 101'e dikkat edecek
siniz değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 101'e dikkat edelim efendim. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu ka

bul edenler... 
Efendim lütfen oturalım, çünkü sayımda sıkıntı 

çekiyoruz... 
Efndim, el kaldırmayanları saymıyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Tabiî ki saymayacaksınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır yani «Kabul» tarafından olup 

da... 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Siz niye ikaz ediyorsunuz, rey verip vermeyeceğini 
nereden çıkartıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ihtilaf değil, arkadaşlar 
konuşuyorlar arkada, onun için ikaz ettim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Siz niye ikaz edeceksiniz, yetkiniz değil ki Sayın 
Başkan? Belki müstenkif kalacak. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, çift el 
kaldıran bakanlar, hangi bakanlar adına oy kulla
nıyorlar? 

Kabul etmeyenler... 
Efendim, 101 «ayıyı bulamadık. 
17.05'te toplanmak üzere birleşime yarım saat 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal özbilen (Kırklareli) 

i..... «•»•«— ' •» 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı BMeşiminin İkind Oturumunu açıyorum, 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun oylamasında karar yeter sayısı olmadı

ğından, yarım saat ara verilmişti. Şimdi, raporu tek
rar oylatacağım. Komisyon raporunu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..i Komisyon raporu kabul edilmiş
tir; dolayısıyla, teklif reddedilmiştir. 

8. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (11846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 8 inci sırasın
daki; «28,3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletve
kili M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlara ra
porları» üzerindeki görüşmelere1 başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 575 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerinde ANAP Grubu adına 
Sayın Rüştü Taşar; şahsı adına; Arif Ağaoğlu, Ti
mur Çınar, Münir Fuat Yazıcı, SHP Grubu adına; 
Cahit Tutum söz istemişlerdir. 

Başka söz isteyen var mı efendim?... Yok. 
Sayın Taşar, buyurun. 

ANAP GRUBU ADİNA MUSTAFA RÜŞTÜ 
TAŞAR (Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bugün burada, Kurtuluş Savaşımızın 
kahramanlık destanlarının yaşandığı bir bölgeye üni
versite kazandırmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Bugün Gaziantep'i,,Kahramanmaraş'ı, Şanlıurfa'yı 
21 inci Yüzyılın milletlerarası mücadele şeklini oluş
turacak olan bilim savaşına hazırlamak üzere toplan
dık. Aslında mesele, sadece Gaziantep meselesi değil, 
mesele, Türkiye'nin 2 000 yılının eşiğinde bir bilgi 
toplumu olma yolundaki uğraşıdır. Mesele, Türkiye' 
nin süratle kalkınması yolundaki çabaların bilimle, 
eğitimle desteklenmesi meselesidir. Yüzyıllardır Ana-
doluyla Ortadoğu arasında bir köprü vazifesi gören 
Gaziantep şehri, bugün aynı zamanda önemli bir sa
nayi merkezi haline gelmiştir. Sanayileşme alanındaki 
gelişmeler Gaziantep'i, Türkiye'nin en hızlı şehirleşen 
illerinden biri yapmıştır. Bugün Gaziantep, milyona 
yakın nüfusuyla Türkiye'nin altıncı büyük ilidir. Asrın 
sonunda il nüfusunun iki milyona ulaşacağı hesaplan
maktadır. 

Gaziantep, sosyoekonomik ve kültürel açıdan hü
kümetimizin yoğun bir şekilde kalkındırmayı amaçla
dığı Doğu ve Güneydoğu'nun tabiî bir merkezidir. 
Gaziantep halkı, daima şartlara uymayı bilmiştir; sa
vaşması gerektiğinde çekinmeden savaşmıştır. Bilgisa
yarların, uyduların egemen olacağı bir çağa uyum sağ
lamada bölgesine önderlik edebilecek vasıflara sahip
tir. Yüzyılların süregelen ticaret geleneği ile tarımdan 
sanayie aktarılan kaynaklan ile Gaziantep'in malî po
tansiyeli de teknolojik gelişmeye elverişlidir. 
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Kurulacak bir üniversite, bu aşamada atılabilecek 
(belki de en önemli adım olacaktır. Gaziantep üniver
sitesi, sadece Gaziantep Şehrinin yüksek eğitim ihti
yacını karşılamakla kalmayacak, çevre illerin ihtiyaç
larına da cevap vererek, bölgenin bir bilim ve eğitim 
merkezi olacaktır. Üniversitenin kurulmasıyla, bölge
deki sabit gelirli vatandaşın çocuklarının yükseköğre
nim için uzak illere gönderilmesine gerek kalmaya
caktır. Hem bölgede çeşitli zorluklar nedeniyle yük
seköğrenimden mahrum kalan kabiliyetli gençler üni
versiteye kavuşacaklar, hem de kültürel gelişmesini 
sağlayabilmesi için etkin bir meşale müesseseye ka
vuşulmuş olunacaktır. 

Üniversitenin göz ardı edilemeyecek bir faydası 
ise, yüreği memleket sevgisiyle dolu tertemiz genç
lerimizin büyük merkezlerde, evlerinden ve ailelerin
den uzakta iç ve dış kökenli kötü emelli örgütlerin 
pençesine düşmekten korunmaları olacaktır. 

'Bugün memleketimizin dört bir yanındaki 27 üni
versitede aydın kafalı, demokrat ruhlu, memleketini, 
milletini seven pırıl pırıl gençler okumaktadırlar. On
lara yapılan yatırımın tek kuruşu bûşa gitmeyecektir. 

Esasen, Gaziantep'in tarihinde köklü bir eğitim 
geleneği vardır. 13 üncü Yüzyıldan itibaren Türkler 
tarafından kurulan vakıflar yoluyla Antep'te kurulan 
medreselerde yüksek seviyede eğitim hizmeti veren 
değerli müderrislerin, yani zamanın profesörlerinin 
bulundukları bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu
nun son yıllarında ise, Antep'te 18 tane medrese var
dır. 19 uncu Yüzyılda, şehrin önemini kavrayan Ame
rikalıların desteğiyle kurulan eğitim ve öğrenim faa
liyetleri o kadar ileri gitmiştir ki, Antep'te bir tıp fa
kültesi bile açılmış; ancak bu, daha sonra Beyrut'a 
taşınmıştır. 

Kurulacak üniversite ile bugün, iç savaş nedeniyle 
Ortadoğu'nun eğitim merkezi olma özelliğini yitiren 
Beyrut'un yerini alabilecektir. Böyle bir gelişmenin, 
gerek bölgeye, gerekse Türkiye'ye getireceği faydalar 
çok büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, 1879 yılında Antep'te Ame
rikalılar tarafından bir sağlık müessesesi kurulmuş, 
1895 ve 1911'de ise, bu defa Antepliler tarafından ku
rulan iki eğitim vakfının gayreti ile açılan eğitim ku
rumlarında, Türk kültürüne bağlı, düşmana karşı elele 
savaşan vatanseverler yetiştirilmiştir. Kurulan öğret
men okulunda yetişen öğretmenler ise, cumhuriyet 
kurulduktan sonra, Gaziantep gençliğini Atatürkçü gö
rüş doğrultusunda yetiştirmişler ve dünya siyasetinde
ki en büyük gerçek olan laik millî devletin Türkiye' 
de kurulup gelişmesinde etkili olmuşlardır. 

Gaziantep'in bilinen ticaret geleneği dışında, coğ
rafî konumundan kaynaklanan stratejik bir önemi de 
vardır. Bunun tarihî bir göstergesi, Yavuz Sultan Se-
lim'in Mısır seferine Antep üzerinden çıkışıdır. Şeh
rin stratejik önemi, Kurtuluş Savaşında da belirgin
leşmiş ve Gaziantep'te Kurtuluş Savaşının en kanlı 
direnişi sergilenmiştir. Bu direnişin sonucunda Antep 
Şehri, tarihte hiçbir, şehre nasip olmayan «Gazi» un
vanını hak etmiştir. Gaziantep halkı, kendine bu un
vanı 6 Şubat 1921'de layık gören Atatürk'üne ve o 
günün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine karşı 
çok derin bir sevgiyle bağlıdır. 

Atatürk, Gaziantep halkının isteği doğrultusunda, 
bu ildeki ilk liseyi 1 Şubat 1933'te açmıştır. Türkiye 
büyüdükçe, geliştikçe, diğer İhtiyaçlarına paralel ola
rak, eğitim ihtiyaçları da artan Gaziantepliler, bir 
üniversitenin açılmasını sabırsızlıkla beklemektedir
ler. Gazianteplilerin bu isteklerine hayırlı neticeyi yü
ce Meclisin vereceğini ümit ederim. 

Sayın Başbakanımız, gerek yapılan araştırmalar 
sonucunda, gerekse Gaziantep'e teşriflerinde, Gazian
teplilerin bu arzusunu bizzat yerinde müşahede etmiş
lerdir. Gaziantep'e ilk liseyi Atatürk 'kazandırmıştır, 
ilk üniversiteyi açmaksa, inşallah Sayın Başbakanı
mız Turgut Özal'a nasip olacaktır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ve özellikle Anavatan Par
tisi Grubu milletvekillerinin, Gaziantep'i gördükleri
ni ve talepleri yerinde görerek değerlendirdiklerini bil
mekteyiz. Ayrıca, Anavatan Partili milletvekili arka
daşlarım da bu isteği yerinde tespit etmiş ve ilgili ma
kamlara ulaştırmışlardır. Bu güzel hizmetin - şahsım 
da dahil olmak üzere - bu dönemde gerçekleşmesi, biz
lere mutluluk vermiştir. Diğer yörelerde kurulacak 
fakülte, yüksekokul ve üniversiteler de, yöre milletve-
kı'llerimiz ve özellikle bütün Türkiye Büyük Millet 
Meclisıi üyelerini mutlu edecektir kanaatindeyim. De
mokrasinin icabı budur, güzelliği de budur. Demok
raside, yöre halkı, taleplerini temsilcileri aracılığıyla 
dile getirir ve bu talepler burada yüce Meclisimizce 
değerlendirilerek, Cumhuriyet Hükümetince gerçekleş
tirilir. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetin ilerleyen yılla
rında Gazianteplinin yükseköğrenime gösterdiği ilgi 
artmıştır. Bu ilginin bir göstergesi olan Gaziantep 
Kültür Derneği, 1947-1962 yılları arasında 215 gen
ce yükseköğrenim bursu vermiştir. 1963 yılında, Gazi
antep'in gelişen ticarî hayatını desteklemek amacıyla, 
işadamlarının desteğiyle, ingilizce eğitime ağırlık ve
ren Gaziantep özel Koleji açılmıştır. 1965'te Gazian-
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tep Yüksekokulları Yaptırma Derneği kurulmuş, 1971' 
de ise, Gaziantep'te eğitim enstitüsü açılmıştır. Bu ka
nunla kurulacak olan Gaziantep Üniversitesinin çekir
değini teşkil edecek olan, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesine bağlı, Gaziantep Mühendislik Fakültesi ise 
1973 yılında açılmıştır. Bugün 2 bin talebeye yüksek 
eğitim imkânı veren bu fakülte, 1978'den beri mezun 
vermektedir. 

Esasen, Gaziantep'te bir üniversite kurulması çok 
gecikmiş bir zarurettir. Bu konuda Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından uygulanan bütün kriterler, Gazi
antep'te bir üniversite kurulmasının geciktiğini orta
ya koymaktadır. Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından 1969'da yapılan yükseköğrenim araştırma
sına göre; Gaziantep, yeni üniversite kurulması gere
ken yerler arasında tespit edilmesine rağmen, Bursa, 
Samsun, Konya, Adana, Elazığ ve Diyarbakır, hatta 
bunlardan sonra programlanan üniversiteler kurulmuş; 
ancak Gaziantep Üniversitesi bugüne kadar gerçek
leştirilememiştir. 1978 ye, dönemin Sağlık Bakanı ve 
Gaziantep Milletvekili Sayın Cengiz Gökçeik'in gay
retleriyle bir tıp fakültesi teşebbüsü olmuş, hükümet 
değişiklikleri sebebiyle gerçekleşememiştir. 1981 yılın
da, Orta Doğu Tekn'ik Üniversitesi ve Gaziantep Eği
tim Vakfı işbirliliyle tıp fakültesi nüvesi çalışmaları 
yapılmış, hatta geçici dekan görevlendirilmiş; fakat 
'bürokratik sebeplerle uygulamaya geçilememiştir. Oy
sa, Gaziantep bundan 100 yıl önce İstanbul dışındaki 
tek üniversiter kuruluş olan bir tıp fakültesine sahip 
şehirdi. 

Sayın milletvekilleri, Gaziantep, en yakın üniversi
tenin bulundulu Adana'ya 220, Malatya'ya 250, Di
yarbakır'a 330 kilometre mesafededir. Hatay, Adıya
man, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illeriyle bir bölge 
bütünlülü içinde olan Gazianteplin hinterlandı 4 mil
yonluk bir nüfusa yaklaşmaktadır. Bu nedenle, kuru
lacak üniversite, bir bölge üniversitesi şeklinde oluşa
caktır. 

Ayrıca, Manisa'daki Maliye Yüksekokulunun adı
nın, «iktisadî ve tdarî Bilimler Fakültesi» olarak de
ğiştirilmesi hususu vardır. Takdir edersiniz ki, bu de
ğişiklik, eadece bir isim değişikliğiyle kalmayacak, bu 
şekilde oluşacak Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi, ülkede ihtiyaç duyulan branşlarda, çok daha 
kapsamlı eğitim verebilecek bir fakülte haline gele
cektir. 

Yine bu kanunla, daha önce İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesine bağlı olarak eğitim veren Tülün 
Eksperleri Yüksekokulunun Ege Üniversitesi Ziraat 
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Fakültesine bağlanması ve Akhisar'da yeniden kurul
ması, Türk tarımında önemli bir yeri olan tütün ta
rımcılığının gelişmesine çok faydalı olacaktır. Ayrıca, 
tütüncülüğün ve tütün üreticisinin durumunu daha iyi
ye götürmek açısından, böyle bir okulun İstanbul'da 
değil, tütün tarımcılığının merkezli sayılabilecek Mani
sa - Akhisar'da açılması, son derece isabetli bir tercih 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunla, halen Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühen
dislik Fakültesi ile Gaziantep Meslek Yüksekokulu, 
Kilis Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş Meslek 
Yüksekokulu, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu, Gazi
antep Üniversitesi bünyesi içinde faaliyet gösterecek
tir. Ayrıca, Gaziantep'te Tıp, Fen, Edebiyat, İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesi; Kahramanmaraş'ta Ziraat 
Fakültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesi kurulacak, 
bunlara ilave olarak Gaziantep'te Türk Musikisi Kon-
servatuvarı ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağ
lık Bilimleri Enstitüleri faaliyete geçecektir. 

Esasen, Gaziantep Üniversitesinin temeli hazırdır. 
Halen Gaziantep'te Orta Doğu Tekn'ik Üniversitesine 
bağlı olarak yabancı dilde eğitim veren bir Mühendis
lik Fakültesi ve İngilizce Hazırlık Okulu vardır. Mü
hendislik fakültesi, makine, fizik, elektrik, elektronik, 
gıda ve inşaat mühendisliği dallarında lisans eğitimi 
vermektedir. Bu fakülte kurulurken, müstakbel üniver
site kampusu da düşünülerek, şehrin en güzel yerinde 
1 496 dönümlük bir arazi tahsis edilmiş ve fakülte bi
naları ile sosyal tesisleri büyük ölçüde tamamlanmış
tır. Bu nedenle, kurulacak üniversitenin arsa sıkıntısı 
yoktur; mekân bakımından da kuruluş döneminde 
sıkıntısı olmayacaktır. Kısacası, Gaziantep Üniversite
sinin kurulması için şartlar çok elverişlidir; bunlara, 
bir de Gaziantep'linin yükseköğrenime verdiği değeri 
eklemek gerekir. 

Yüce Meclisimizin komiisyonlarında konu görüşü
lürken, bütün partilerin sözcüleri ve komisyon üyeleri, 
Gaziantep'te bir üniversite kurulmasından memnuni
yet duyduklarını ifade etmişlerdir. Huzurlarınızda, bü
tün partilerin sözcülerine teşekkürlerimi ve şükranla
rımı arz etmek istiyorum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Gaziantep Mü
hendislik Fakültesini Gaziantep'e kazandıran ve üni
versitenin temelini atan rahmetli milletvekili Dr. Lüt
fü Söylemez'i rahmetle anıyor, gayret gösteren Yük
sekokullar Yaptırma Derneği - ki 1966 yılında kurul
muştur - mensuplarına, bilahara Danışma Meclisi Üye
si olan ve Gaziantep Tıp Fakültesinin açılması için 
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gayret gösteren Dr. Mehmet Akdemir'e, yine zama
nın Sağlık Bakanı Sayın Cengiz Gökçek'e ve özellik
le üniversiteye susamış olan ve bizlere bu isteklerini 
bildiren ve teşvik eden Gazianteplilere, tasarıyı Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk eden, başta Sayın 
Başbakanımız olmak üzere, Bakanlar Kurulu üyele
rimizin tamamına ve yüce Meclisin kıymetli üyeleri
ne, siz muhterem arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Ga
ziantep Üniversitesinin memlekete, millete hayrı do
kunacak mezunlar vermesini diliyor ve yüce Meclisi
nizi, bu değerli hizmetin verdiği heyecanı biz Gazian
teplilerle paylaşmaya davet ediyor, saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşar. 
SHP Grubu adına Sayın Cahit Tutum, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Baş'kan, saygıdeğer milletvekilleri; Yük-
sek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanununda bazı de
ğişiklikler yapan bir teklifle ve kanun tasarısıyla kar
şı karşıya bulunuyoruz. Dikkatinizi çekmiştir; getiri
len kanun tasarısı, yeni fakülte veya üniversite oluş-
turma'kta, bazı nakiller dolayısıyla bağlantıları değiş
tirmekte, isim değişiklikleri yapmaktadır; sadece bi
çimsel yönden değil, fiziksel yönden de bazı mekân 
değişikliği yapılmaktadır. 

Aslında, üniversite konusunu hükümetin huzuru
muza kapsamlı bir proje ile getirmesi gere'kirdi. Biz 
bunu, üç yasama yılı boyunca ısrarla talep ettik. Eğer 
belleğinizi tazelemem gerekirse, şunu hatırlatmak isti
yorum: 1984 yılında iki kez huzurunuza üniversite 
konusunu getirdik ve bir Meclis araştırması istedik; 
ama iltifat edilmedi, hatta ilk Meclis araştırmasında 
dönemin Millî Eğitim Bakanı, «Çok acele getirdiniz, 
biraz uygulamaya bakalım, uygulamada çıkan sonuç
lara göre, böyle bir araştırmaya belki biz de razı olu
ruz» dediler. Biz bu tavsiyeyi de yerine getirdik, ilk 
Meclis araştırmasından sonra iki kez daha Meclis 
araştırması isteğimizi yüce huzurunuza getirdik; maa
lesef, her birinde de iktidar çoğunluğu, ciddî gerekçe
lere dayanmaksızın, bu taleplerimizi reddetti. 

Bakınız, 17 Nisan 1986 tarihinde, sizlerden bir 
Meclis araştırmasının kabulü için oy isterken şöyle 
demişiz : «YÖK ve üniversitelerin beş yıldır neler yap
tığının, neler yapamadığının ayrıntılı olarak öğrenile
bilmesi, yükseköğretimin siyasal sorumlusu olan hü
kümetin ve iktidar denetlemekle görevli olan muhale
fetin aydınlatılabilmesi, toplanacak verilere göre, ül
ke gereksinmelerine uygun önerilere kaynak oluştu
rulması için bir Meclis araştırması istiyoruz». 

Değerli milletvekilleri, şimdi, oldukça meçhul ve
rilerle önemli bazı kararlar almakla karşı karşıyayız. 
Anayasamıza göre, üniversiteler, çağdaş eğitim, öğre
tim esaslarına dayanan bir düzen içinde, milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insangücü yetiştirmek ve 
ülkeye ve insanlığa hizmet etmek için oluşturulan mü
esseselerdir. Bu derece önemli olan kuruluşların, el
bette ki, Anayasada belirtilen ilkelere ve ülke ihtiyaç
larına uygun olmaları gerekir. Üniversitelerin, gerek 
sayısı ve gerek niteliği, toplumumuz açısından toplu
mun hayat damarları durumunda olan kültürel yaşa
mımızı derinden etkileyecek iki faktördür. 

Bugün mevcut 27 - 28 üniversite, ihtiyacımıza ye
terli midir? Hangisi hangisinin desteği ile yürümekte
dir? Hangi kentlerde kurulan üniversiteler, gerçek an
lamda organik: bir ihtiyacı karşılamışlardır? Hangileri 
taşıma su ile halen faaliyetlerini sürdürmektedirler? 
Hangi branşlarda insan gücü ihtiyacı çekilmekte ve 
bu ihtiyacı karşılamak için hangi fakülteler, ne ölçüde 
katkı getirmektedirler? Elimizde hiç veri yok. Bunları 
siz istediniz; sizler arzu ettiniz bilgisizlik içinde bu 
meseleleri tartışmayı. Bakınız, bir üniversite nasıl ku
rulur : Bir üniversitenin, evvela Anayasada belirtilen 
temel ilkelere uygun olarak kurulması gerekir. Bu te
mel ilkelere uyulmadığı takdirde, üniversitelerin kuru
luşu, sadece biçimsel olarak kalmaya mahkûmdur. 
Anayasa bu leonuda açıkça şunu söylüyor: 

1. Üniversiteler, devlet tarafından kanunla kuru
lur. 

2. ıBu kanun, yani üniversitelerin kuruluşunun 
esas ve usullerini belirleyen kanun, üniversitelerin ül
ke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 

Eğer bu ilkelere uymadan üniversite kurarsanız, 
Anayasayı açıkça ihlal etmiş olursunuz. 

Bir de, üniversitelerin Anayasada belirtilen ilke
lere göre kurulabilmesi için, bunun da bir müeyyidesi, 
bir düzenleyicisi vardır ve Anayasa bunu da belirt
miştir. Bu da, Anayasanın 131 inci maddesindeki, yük
seköğretim üst kuruluşudur. Burada da, «Yükseköğ
retim kurumlarının kanunda belirtilen amaç ve ilke
ler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini sağla
mak yükümlülüğü YÖK'e verilmiştir» deniyor. 

Şimdi, sizlerin sormanız gereken ve bizlerin sor
mamız gereken soru şudur: Anayasada ve kanunda 
belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda bir üniver
site kuruluşu yapmakta mıyız? Bu soruyu sormak zo
rundayız; çünkü, 2547 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin, (f) bendinde aynen şöyle diyor: «Yeni üniversi
teler, üniversiteler içinde fakülte, enstitü ve yüksek-
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okullar, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri 
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
sinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya 
önerisi üzerine kanunla kurulur.» O halde bizlerin 
arayacağı; Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü 
var mıdır, bir önerisi var mıdır? Eğer yok ise, o za
man, bir yandan Anayasanın belirttiği temel ilkelere, 
bir yandan da, açıkça 2547 sayılı Kanunla, yüce iradey
le beliren anâ ilkeye ters düşmüş oluruz. 

Şimdi, bu bilgilerin ışığı altında, önümüzdeki tasa
rıya bakıyoruz. Gaziantep'te yeni bir üniversite oluş
turulmaktadır. Hemen şunu belirteyim: Sayın hükü
met kanadına, eğer takılmama izin verirlerse, müsa
mahaları ölçüsünde, küçük bir tarizde de bulunaca
ğım. Hükümetin, bugüne kadar önümüze getirdiği tasa
rılarda, bir gerekçe zafiyetini hepimiz teşhis ettik ve 
bu kürsüden dile getirdik. Maaleesf, bugüne kadar ge
tirilen gerekçeler, doyurucu olmayan, sadece biçimsel 
bir formaliteyi yerine getiren, adına «gerekçe» bile 
denilmeyecek basit ifadelerden ibaret idi. Görüyoruz, 
büyük bir ihtimalle, hükümetin elinden çıkmadığını 
sandığım, bir Gaziantep Üniversitesi gerekçesi var. Bu 
gerekçeyi örnek olarak gösteriyorum; hükümet, lüt
fen bu ciddiyeti devam ettirsin. Gerek imkânlar, ge
rek sosyal ve coğrafî durum, gerek toplumun o yö
redeki ihtiyaçları ve gerekse makro düzeydeki ülke 
ihtiyaçları açısından bir üniversite kuruluşunun irde
lenmesi zorunludur; bunu yapmamışlardır bugüne ka
dar. Burada, bu yapılmaya çalışılmıştır; eksik bir bi
çimde de olsa yapılmıştır; bu bir ileri adımdır. 

Değerli üyeler, bir şey dikkatimi çekti. Hükümet 
tarafından, Gaziantep üniversitesinin oluşumu hu
zurumuza getirilirken, acaba, aynı derecede haklı ve 
aynı derecede ihtiyaçlara uygun olan, başka kentler
de yeni üniversitelerin kurulması ihtiyacı veya bugün 
çeşitli kentlerde mevcut üniversitelerin takviye edil
mesi, sistemli bir biçimde neden huzurumuza getirli-
medi? Ben açıkça söylüyorum; bugün, Balıkesir veya 
Sakarya'da, burada söylenebilecek bütün şartlar mev
cuttur. Neden hükümet ve elbette ki YÖK'ün önerisi 
veya görüşü var ise, buna rağmen böyle bir projeye 
iltifat etmemiştir? Burada elbette ki milletvekilleri de, 
gerçekten böyle bir ihtiyachn varlığını hissetmişler 
ve belli bir araştırmaya dayanıyorsa, bu verilerle o 
yörelerde üniversite kurulmasını bir önergeyle iste
yeceklerdir ve nitekim bugün, şu anda bilebildiğim ka
darıyla, oldukça çok sayıda üniversite kurma talebi 
veya herhangi yeni bir fakülte veya yüksekokul oluş
turma istemi yüce Meclise intikal etmiştir. 

Bir örnek olarak gösteriyorum; önümde bir yzı 
var, Sayın YÖK Başkanvekili Kemal Karhan imzasıy
la Devlet Planlama Teşkilatına yazılan bir yazı var. 
«Acaba bütün üniversitelerde de veya fakültelerin 
kurulmasında da bu yol izleniyor mu?» diye büyük 
bir hassasiyetle bunu soruyorum: OBurada, Ankara 
Gazi Üniversitesine bağlı bir hukuk fakültesi oluştu
rulması konusunda ihtiyaç mükemmel bir şekilde dile 
getiriliyor. Mevcut imkânlar açısından irdeleniyor, eği
tim üyesi ihtiyacı açısından irdeleniyor, kütüphane, 
kitaplık ihtiyacı açısından irdeleniyor ve nihayet fizikî 
mekân açısından irdeleniyor. Böylesine yerli yerine 
oturmuş görüşlere dayalı üniversiteler oluşturmak, 
aslında YÖK'ün görevi; ama siyasî organın da bu tür 
görüşlere büyük ölçüde itibar etmesi, onun da şanın-
dandır. Yüce Meclis, salt kanun yapma iradesini keyfî 
olarak kullanamaz; gerek Anayasada mevcut ilkelere, 
yine gerek bu parlamentonun çıkarttığı kanunda mev
cut olan ana ilkelere uymak zorundadır. Bu iradesini 
değiştirecekse, haklı gerekçesini de göstermesi gerekir. 

Değerli üyeler, ben burada çok kısa olarak, geti
rilen kanun metniyle ilgili bazı görüşlerimi arz ede
ceğim. Burada 1 inci madde, 2 nci madde ve 3 üncü 
maddede oluşumlar, gerek isim değiştirme, gerek yeni 
fakülte veya yüksekokul kurma veya bağlantılarını 
değiştirme gibi önemli bazı unsurları içeriyor; buna 
mukabil, 4 üncü maddede Gaziantep Üniversitesi ba
ğımsız olarak düzenleniyor. Ama, dikkatimi çekti; 
Gaziantep Üniversitesinde rektörlüğe bağlı olarak 
Şanlıurfa'da bir ilahiyat fakültesinin kurulacağından 
söz ediliyor. Bir de, bilebildiğimiz kadarıyla Şanlıur
fa'da bir de ziraat fakültesi var, «O nerede?» diye 
sordum, şaşkınlıktan hayretlere düştüm; Diyarbakır 
Üniversitesine bağlı, onu orada bırakıyor, ama bura
da, Şanlıurfa'da bir fakülte kuruyor, onu Gaziantep'e 
bağlıyor. Oldukça tuhaf. iBu duruma Kocaeli İlinde de 
rastlanıyor; bir fakülte Yıldız Teknik Üniversitesine, 
bağlanmış. Bu tür bağlantılar rasyonel midir, değil 
midir; tartışmamız lazım. Hele Şanlıurfa'da ilahiyat 
fakültesi kurulması yerine, diyelim ki, o yörenin ge
lecekteki ekonomik gelişimine büyük katkılar getire
cek teknik nitelikte veya tarıma dayalı bir başka fa
külte düşünülmüyor da, acaba niye ilahiyat fakültesi 
kuruluyor? Yine bir ibareye rastlıyorum gerekçede; 
diyor ki, «Şanlıurfalıların yıllardır en büyük arzusu 
olan ilahiyat fakültesini de böylece gerçekleştirmek 
mümkün olacaktır.» Tabiî, insan bunu görünce; «Eh, 
Şanlıurfalılar bunu istiyorsa, bizden sadece saygıyla 
şapka çıkarmak kalır» diyebilirsiniz; ama, acaba Şan
lıurfa'nın bu arzusunu kim, nasıl tespit etmiş, plebisit 
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mi yapmış, resmî makam ve kuruluşların bu konuda 
raporu mu var, kim istemiş bunu? Doğrusu çok merak 
ediyorum. 

Değerli üyeler, tabiî burada bazı okulların da; 
tasarının 2 nci mddesinde, İstanbul'daki Tütün Eks
perleri Yüksek Okulunun Ege Bölgesinin bir kazasına 
nakliyle ilgili önemli bir hüküm var; sanıyorum bu 
hususu da değerli arkadaşlarımız açıklayacaklardır. 
Bu okulun, başlangıçta, kurulduğu zaman, rasyonel 
bir bağlantısının olup olmayacağı konusunda benim 
de ciddî kuşkularım vardır. Şimdi, acaba bu nakil 
hangi gerekçeyle yapılıyor ve bu, daha makul bir ge
rekçeye dayanmakta mıdır? 

Değerli üyeler, bir de 6 ncı maddede, «Gaziantep 
Meslek Yüksek Okulu ile Kahramanmaraş Meslek 
Yüksek Okulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi statüsü içerisinde sağlanır» diye 
bir ibare var. Bu ibare yeterli değildir ve tıukukta 
hiçbir anlama gelmez. Bunu yazanlar, bu modelin 
nasıl işleyeceğini kendi kafalarında biliyorlar. Bu, 
yeterli değildir ve . bir açıklığa kavuşturmak gerekir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, aslında, benim buradaki 
önerim şu olacaktır: Bu, çok önemli bir kanun teklifi
dir. Biz, bir yörede mevcut milletvekillerine siyasî 
prestij kazandırmak veya vilayetler ya da kentler 
arasında bir yarışmaya vesile olmak için herhangi bir 
müessese yaratmıyoruz. Nitekim, soruna yaklaşırken 
de, «Gerekçe hayli doyurucudur» dememdeki kasıt 
da buydu. Yalnız, tek bir projeyle bu Meclisin hu
zuruna gelinmemelidir. Bu, haksızlık olur, haksız re
kabete yol açar; bu, kırgınlığa yol açar. Geliniz, eğer 
ciddî üniversite talepleri var ise, bu konuda verilen 
önergelerle birlikte komisyon bunu bütünüyle geri al
sın; özellikle, gerek Anayasanın ve gerekse 2547 sayılı 
Kanunun öngördüğü esaslara göre, YÖK'ün de olum
lu görüşü ve onların teknik mütalaasına dayandırıla
rak önümüze yeniden getirilsin. Böylece, seve seve, 
gönlümüz huzur içinde ellerimizi kaldıralım ve yur
dun çeşitli bölgelerinde irfan yuvalarını filizlendire
lim. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
DYP Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, 

buyurunuz efendim. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; 41 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin değişikliği ile ilgili tasarı üzerinde 

grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, şahsım ve grubum adına yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla kurulmak iste
nen Gaziantep Üniversitesi ve bu konuda ortaya ko
nulan gerekçeler incelendiğinde, gerekçelerin yerinde 
olduğu görülüyor ve Gaziantep İlimizde bir üniver
sitenin kurulmasını, biz de o ilin mensupları kadar 
istiyoruz. 

Üniversite ve fakültelerin kuruluşu, Anayasamız
da ve kanunlarla düzenlenmiş ve hatta Anayasamızda 
bununla ilgili olarak özel hükümler getirilmiştir. Ana
yasamız, «Üniversitelerin ülke sathında dengeli bir 
biçimde yayılması esastır» der. Bu gösterilen istika
mette, üniversitelerimizin ülke sathında dengeli ola
rak yayılmasını temin etmek ve bu hususta kanun çı
karmak, şüphesiz ki yüce Meclisin görevidir. Ancak, 
bir üniversite kuruluşuyla ilgili gelen bu teklifle, bu 
dengeli yayılmanın sağlanıp sağlanmadığım tespit et
mek de güçtür. O itibarla, gönül isterdi ki, bütün 
YÖK sistemi ve YÖK'e bağlı üniversiteler teşki
latı tümüyle, değişiklik gerektiren hususlarıyla 
birlikte Meclisin huzuruna getirilsin ve değişik
likler tümüyle yapılsın. O zaman, dengeli ya
yılma yapılmış mıdır, yapılmakta mıdır; bu
nu daha iyi görmek ve bu konuda kanaat sahibi olmak 
mümkün olabilirdi. Ona rağmen, Gaziantep Üniversi
tenin bu denge kavramı içinde kurulmasının gerekti
ğine inandığımızı da ifade etmek isteriz. 

Zannederim, bu üniversiteyle 28 inci üniversiteyi 
kurmuş oluyoruz; bir de özel üniversitemiz var, 29 
oluyor. Şüphesiz, «Üniversiteyi kurduk» demekle iş 
bitmiyor; Üniversitenin bütün ihtiyaçlarının yerine 
getirilmesi konusunda yüce Meclise önemli görevler 
düşüyor. Bütçe Komisyonunda arkadaşlarım hatırla
yacaklar, Mecliste arkadaşlarım hatırlayacaklar; ge
tirilen ödenek taleplerinin önemli kısmını tırpanlamak 
durumunda kaldık. Eğer kurulan üniversitelerin, ha
len çalışan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor-
sak, bunda gençliğimize karşı büyük suç işliyoruz di
yorum. Anayasamız, gençliğimizle ilgili bize önemli 
görevler yüklemiş, «Devlet, istiklal ve cumhuriyeti
mizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında 
yetişmesini sağlamakla görevlidir» demiş. Acaba bu 
görevi, devlet olarak, devletin bir müessesesi olarak 
yerine getirebiliyor muyuz? Gene, Anayasamızın, yük
seköğretim kurumlarının kuruluşuyla ilgili 130 uncu 
maddesinde, çağdaş eğitim - öğretim esaslarının YÖK' 
de karara bağlanacağı, bu konuda tedbirler alınacağı 
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görevi getirilmiş. Acaba, bu konuda görevlerimizi 
tam manasıyla yapabildik mi? Bunları yapıp yapama
dığımızın muhasebesini, ancak^ konuyu tümüyle ele 
aldığımız zaman görebiliriz. Bugünkü tasarının tar
tışmasında, maalesef bu muhasebeyi yapma imkânı, 
hükümetimiz tarafından bize verilmemiş olmaktadır. 
Bu itibarla, bir üzüntü duyduğumuzu da ifade etmek 
ihtiyacındayız. . 

Üniversite gençliğinin ihtiyaçlarım arada sırada 
hatırlamamızda fayda var arkadaşlarım. Gençlik üze
rine yapılan yatırım, en verimli yatırımdır. Gençliğe 
yaptığımız tek yatırım, belki 10 verim getirebilecek 
derecede verimi ıbol bir yatırımdır. O itibarla, bu ko
nuda yapılacak yatırımdan kendimizi alıkoymayalım, 
hu yatırımlarda cimri dâvranmayalım. Üniversiteleri
mizin bugün büyük ihtiyaçları var; bunların başında, 
üniversitelerimizin kütüphane ihtiyacı vardır, kitap 
ihtiyacı vardır, öğretim görevlisi ihtiyacı vardır ve bu 
konularda da yapılacak pekçok şeyler vardır. Üni
versitelerimizde okuyan talebelerimizin hepsinin ba
rınma ihtiyaçlarını karşılayamadık; bunlar konusunda 
da, lütfen kendimizi görevli sayalım. Bir üniversite 
açıp, eğer hu ihtiyaçlarını karşılayamıyorsak, bu konu
larda gerekli tedbirleri almıyorsak, vazifemizi yapmış 
olmuyoruz. 

Bu münasebetle şunu da ifade etmek isterim: Bu 
yüce Meclis, daha önce burada 84 belediye kurulması 
kararı aldı. Yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
da 101 ilçenin kurulması kararı alındı ve bu kararlar 
alınırken, kısmen de olsa, siyasî yatırım amacı güdül
dü. Şimdi, yüce Meclisten istirham ediyoruz; Ana
yasamızın öngördüğü, hatta emrettiği hususları göz 
önünde tutalım, gerçek ihtiyaçları dikkate alalım ve 
gerçek ihtiyaçları değerlendirerek, üniversite, fakülte 
kuralım veya bölümleri ona göre dengeleyelim. Aksi 
halde, bugün şayet bir siyasî yatırım için bir fakültenin 
peşinde koşarsak, eğer bir siyasî yatırım için bir yük
sekokulun peşinde koşarsak, sonra ihtiyaçlarını yerine 
getiremediğimiz takdirde, gençliğin haklı şikâyetleri 
karşısında kalırız. Bugün, elbette gençliğimizin şikâ
yetleri var; bu şikâyetlere, gelin kulak verelim dedik. 

Yine, bu vesileyle iftiharla belirtmek" isteriz ki, 
bütün sıkıntılara rağmen, gençliğimiz iyi yetişiyor. 
Geçende yapılan bir anketin sonuçları, gerçekten gö
ğüslerimizi kabartacak derecede güzeldir. Yapılan 
anket sonuçlan şöyle diyor: «Gençlerimizin çoğun
luğu demokrasiye inançlıdır, düşünce ve fikirlerinin 
özgürce tartışılmasını istemektedirler, kişilerin birbi
rine tahammül etmesinin gerektiğine inanmışlardır.» 

Bu ankette çoğunlukla, hürriyet, eşitlik ve bağımsız
lıktan bahsedilmektedir. Bunlar, istikbalemizi, gelece
ğimizi emanet ettiğimiz gençlerin, gerçekten güvenilir 
olduğunu gösteriyor. Bu itibarla diyoruz ki; eğer 
gençlerimizle ilgili kuşkularımız varsa, bunların lütfen 
zihinlerimizden kaldıralım, onlara güvenle bakalım 
ve onların ihtiyaçlarım yerinde ve zamanında karşıla
yalım. 

Bu vesileyle, eğer yüksek Meclisiniz bu konuyu ele 
alacaksa, bütün ihtiyaçları tümüyle ele alması bakı
mından, konunun yeniden tezekkür edilmesinde fayda 
umduğumuzu ifade eder; ama kanun bu şekilde çıka
caksa, kurulacak üniversitenin Gaziantep İlimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını, diğer fakültelerin de ülke
mize hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi saygılarımla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Şahısları adına söz isteminde bulunanları okuyo

rum: Sayın Arif Ağaoğlu, Sayın Timur Çınar, Sayın 
Münir Fuat Yazıcı, Sayın Ayhan Fırat. 

Sayın Arif Ağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Timur Çınar?.. Yok. 
Sayın Münir Fuat Yazıcı, buyurun. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; İstanbul'da Orman Fakültesine 
bağlı Tütün Eksperleri Okulunun İzmir'de Bulunan 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanması bakı
mından, Manisa Akhisar İlçesine nakledilmesine dair 
kanun teklifi, hakkında şahsî görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; bu vesiley
le hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tütün, Türkiye'nin ana ta
rım meselelerinden birini teşkil etmektedir; önemi, 
gün geçtikçe de artmaktadır. Bugün dünya, artık ka
liteli tütün ve kaliteli sigara yapımında bir yarış ha
lindedir ve bunda da başarının birinci şartı, bilinçli 
bir tarıma yönelmektir. Tarım politikasında bir - iki 
yıldır randıman yönünden bayağı ileri adımlar atmış 
bulunmaktayız. Mesela, mısırda, dün bir dönüm yerde 
300 kilo mısır almakta iken, bugün çiftçimiz aynı 
toprakta, bu tarım politikası sayesinde, iyi tohum sa
yesinde 1 500 kilo mısır almaktadır ki, üretim 5 misline 
çıkmış durumdadır. Bu, hakikaten, tarım politikasın
da övünülecek bir durumdur. Tütün de böyledir. Eski 
dönemlerde kötü tütüne iyi para politikası güdülmüş; 
fakat bu politika yüzünden Türkiye'nin rekabet im
kânları diğer devletler nazarında azalmıştır; hatta, 
tütün yetiştiricisi olan Yunanistan, Bulgaristan, Yu
goslavya bizim önümüze geçmiştir. Onun için, biz de 
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kaliteli tütün yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Artık, 
tütüne ilgisizlik göstermenin zamanı geçmiştir. 

Ege toprakları, iklim koşulları ve toprak verimi 
bakımından çok değerlidir. Bu güzel ve verimli toprak
larda en kaliteli ve miktar bakımından da daha fazla 
ürünü yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kaliteli tütün 
yetiştirmeyi teşvik edeceğimiz yerde, kötü tütüne prim 
verdiğimiz için, bunda bazı 'bocalamalar oldu. Tür
kiye'de "bugün 400 bin aile; yani 2,5 milyon kişi, tütün 
tarımı yapmaktadır. Diğer mahsullerin olmayacağı 
yerde, kırsal yörelerde çok kaliteli tütünlerimiz yetiş
mektedir. Bu yönlendirmeyi, tabiî tarım uzmanlarının 
yapması gerekiyor. Tütün eksperlerinin de, «Kaliteli 
tütün nasıl yetiştirilir, nasıl üretilir, nasıl toplanır, 
nasıl denklenir ve nasıl muhafaza edilir» şeklinde, 
çiftçiye, tütün müstahsiline yön vermesi gereken bir 
vazifeyi üstlenmesi lazımdır. 

Her nedense, tütün eksper okulu, sanki adı Yüksek 
Denizcilik Okulu» imiş gibi, İstanbul'da kurulmuştur. 
Onun için, bunun asıl tütün yöresi olan bir yerde ku
rulmasında çok büyük yararlar vardır. Bu yasa ile, 
bu okulun İstanbul'dan, tütün bölgesi olan Akhisar 
çevresine gelmesinde, bence çok büyük yarar vardır; 
çünkü, birtakım eksper hataları olmaktadır; bu eks
perlere çiftçimiz, köylümüz bazı hallerde güveneme-
mektedir. İkinci itirazlar oluyor, gecikmeler oluyor, 
tekrar heyetler kuruluyor; bu durum tamamen çift
çinin aleyhine oluyor: Sonra, çiftçimiz, üreticimiz, 
ekspere güvenemediği için, tarım politikası da bu 
yüzden aksamaktadır. Onun için, bu okulun İstanbul' 
dan, tütün çevresi olan Akhisar'a nakledilmesinde çok 
büyük yarar vardır. Zaten Akhisar, bugün karayolu 
olarak İzmir ile İstanbul arasında - hatta şimdi orada 
otdban yapılmaktadır - güzel bir yol üzerindedir; 70 
bin nüfuslu bir ilçemizdir ve içinden demiryolu geç
mektedir. Bugün, Akhisar'ın içerisinde çok büyük bir 
sigara fabrikası binası vardır, - içerisinde makineleri 
yok tabiî - inşallah bu fabrika faaliyete geçtiği takdir
de, bu okul da Akhisar'a nakledildiği zaman, bura
daki tütün eksperleri, hem tütün fabrikasında staj 
görecekler, hem de tütün müstahsilinin yanında pra
tiklerini de artırmış olacaklardır. 

Aramızda Akhisar Kaymakamlığını yapmış Sayın 
Turan Bayezit de vardır, bilir. Hakikaten, Akhisar, 
en kaliteli tütünün yetiştirildiği bir yerdir. Bizce bu 
okulun Akhisar'a nakli çok isabetli olacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yer var mı, yer? 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Var efendim, 

temin edilmiştir. 
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Okulun çok yakınında İzmir Ziraat Fakültesi var
dır. Okulun bağlı olduğu izmir Ziraat Fakültesinin 
okula uzaklığı '80 kilometredir. 'Manisa'da diğer ziraî 
okullar vardır : Bağcılık enstitüsü vardır, teknik zi
raat okulu vardır. Okulun burada olması, diğer ziraî 
okullarla diyalog bakımından da daha çok fayda sağ
layacaktır, daha güzel bir netice verecektir; inşallah 
buraya nakli hayırlı olacaktır. 

Bu vesileyle, bu isabetli kararı kabul edeceğiniz 
zannı ile hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcı. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAT FIRAT '(Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; önce Türkiye'deki 29 üniver
siteye bir yenisini ekleyen bu teklifi' memnuniyetle 
karşıladığımı söylemek istiyorum. Hakikaten Gazi
antep gibi güneydoğuda geniş sanayi kesimiyle ken
dimi tanıtmış, geniş tabanlı ve büyük eüfuslu bir şe
hirde, bir üniversitenin kurulmasını biz de memnu
niyetle karşılıyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım ancak, söylemek istedi
ğim bazı şeyler vardır. Yanılmıyorsam ülkemizde 29 
üniversite vardır. Bu 29 üniversitenin birçoğunun ih
tiyaçları, kurulduğu günden beri devam etmektedir, 
yani bu üniversitelerin bütçeleri yeterli değildir. Üni
versitelerin ihtiyaçlarına cevap verilmiyor, araç-ge-
reç eksiklikleri devam ediyor, hatta binalarının bü
yük bir kısmı yarım; bunların yapımı seneden seneye 
kısmen tamamlanarak devam ediyor. 

Biz, sayın hükümetim, bundan sonraki yıllarda, 
üniversite eksiklerine büyük ehemmiyet vererek, bir 
an önce o üniversitelerim de araç-gereç, bina bakı
mından yeterli hale getirmesini temenni ederiz. 

Ayrıca şunu da temenni ediyoruz : Türkiye'de 
kurulu üniversitelerin birkısmı, maalesef, etkin de
ğildir, yeter sayıda fakültesi yoktur ve günün şart
larına uygun değildir. Bunlardan bir tanesi de Ma
latya İnönü Üniversitesidir. Bu üniversitelerde hoca 
sıkıntısı yanında -demin de arz ettiğim gibi- çok az 
fakülte sayısı ile öğrenime devam edilmektedir. 

Benim bildiğim kadarıyla İnönü Üniversitesinde 
bir edebiyat fakültesi, bir fen fakültesi, zannediyo
rum bir de temel bilimler fakültesi olsa gerek. Bu
nun haricinde, on senedir, asrın gereklerini yerine 
getirecek, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
fakülte eklemek mümkün olmamıştır. 1981-1982 se
nesi bütçe müzakerelerinde o zaman Kurucu Mec
lisin bir kanadı olan Danışma Meclisinde, Türkiye' 
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de tek bir yere, o da Malatya'ya bir ziraat fakültesi 
ilave edilmesi teklif edilmiş ve büyük bir coşkuyla 
kabul edilmişti. Ancak, ne yazık ki, o tarihteki rek
törün, Kurucu Mecl'sin diğer kanadında konu görü
şülürken henüz hazır olmadıklarını söylemesi üze
rine, Sayın Cumhurbaşkanı o fakülteyi Antalya'ya 
vermişlerdir. 

Şimdi arkadaşlar, ben şunu arz etmek istiyorum : 
Malatya İnönü Üniversitesinde müspet ilimlere yöne
lik eksik fakültelerin tamamlanması lazımdır. Nedir 
bu. Türkiye, hepinizin de bildiği gibi, tarımı ya
nında, büyük oranda da tarımın desteği ile sanayi
leşmekte olan bir ülkedir. IBugün Türkiye'de Devlet 
Planlamanın verilerine göre 20 binin üzerinde elek
tronik ve elektrik mühendisi olması lazım gelirken, 
bugün bu sayı ancak 12 bin civarındadır. Mümar, in
şaat ve makine mühendislerinin sayıları Türkiye dü
zeyinde 'bir ülkeye yetecek kadar değildir. Dolayısıy
la, Malatya İnönü Üniversitesi için bir mühendislik 
fakültesi ve bunun muhtelif dallarının ilave edilme
sinde büyük yarar vardır, Bu konuda görüşümüzü biır 
önerge ile arz etmiş bulunuyoruz.. 

Ayrıca, demin arz ettiğ!m g;bi, Türkiye'de tıp ala
nında da eksiğimiz vardır; Türkiye'de 1 300 kişiye 
bir doktor düşmektedir. Halbuki, medenî ülkelerde 
bu sayı 300'ler civarına inmiştir, hatta Balkan ülkele
rinde 500-600'dür. Dolayısıyla, Türkiye'de de dok
tor sayısının artırılması ve bunlara gerekli imkânla
rın sağlanarak mütehassıs seviyesinde yetiştirilmele-, 
rinde ülke yararı vardır. Birçok fakir insan, hastasını 
tedavi ettirmek için Ankara'ya gelememektedir. Hal
buki, bu üniversiteler 'bünyesinde fakültelerimiz ol
saydı, bu hastalar o fakültelerin imkânları tahtında 
tedavi görecekler ve sağlıklarına kavuşabileceklerdi. 
İşte, onun için, derim ki, zaten Malatya'da bir böl
ge hastanesi düşünülmekteydi, üç, dört senedir prog
ramdadır; Malatya'da da bir tıp fakültesinin 'behe
mehal açılması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer konu da, Malat
ya'nın bir ziraat memleketi olmasıdır. Malatya'da bü
yük oranda bahçecilik vardır; bugün Malatya'da 5 
milyon civarında kayısı ağacı vardır; ayrıca, bir bu 
kadar da diiğer meyve ağaçları vardır. Malatya'da 
bahçecilik gelişmiştir. Bu gelişmenin temelinde Ata
türk zamanındaki politika yatar. Atatürk zamanında 
Malatya'da bir hara kurulmuştur. Sultansuyu Hara
sı; bunun 130 bin dönüm arazisi vardır ve hakikaten 
Türkiye'de atçılıkta ve hayvan yetiştirmede öncülük 
yapan bir müessesedir burası. Türkiye'nin dört tane 
bellibaşlı harasından önde gelenlerden bir tanesidir. 

Ayrıca, yine 1938 yıllarında Malatya'da bir meyve 
ıslah istasyonu kurulmuştur. Bu meyve ıslah istas
yonu, Malatya'daki meyveciliği hakikaten ıslah et
miştir ve o bölgeye gayet güzel, verimli, o yöreye 
uyabilecek fidanları yetiştirmiş ve halka bu yolda bü
yük hizmet yapmıştır. 

Ayrıca, bir de Malatya'da 3 bin dönüm arazisi 
olan bir ziraat aletleri ve teknik ziraat müdürlüğü 
vardır. Görülüyor ki, Malatya'da ziraatın bir temeli 
var, tabanı var, okulu var, lisesi var, hara var ve 
meyve ıslah istasyonu var. Dolayısıyla, Malatya'nın 
bu babta büyük bir ihtiyacı vardır. Ben sayın hü
kümetten ve YÖK'ten şunu istirham ediyorum : Ga
ziantep için istenen ziraat fakültesine karşı değiliz. 
Ancak, bu ziraat fakültesinde, hepinizin de bildiği 
gibi, beş, altı bölüm olur. Mesela, bunlardan tarla 
ürünleri, bağ-bahçe bölümü, zootekni bölümü, gıda 
teknolojisi bölümü gibi daha üç, dört bölüm eklene
bilir; birçok ziraat fakültesinde bunlar vardır. 

'Ben derim ki, Gaziantep'te kurulacak olan ziraat 
fakültesinin bahçecilik bölümüyle zootekni bölümü
nün Malatya'da faaliyete geçmesiyle, Malatya'da bah
çeciliğe gereken ehemmiyet verilmiş olacaktır. 

Şu da gereklidir : Malatya, Karakaya Barajı do
layısıyla 100 bin dönüm arazi kaybetmiştir. Ayrıca, 
Atatürk Barajı dolayısıyla da Adıyaman tünde 450 
bin dönüm arazi sular altında kalacaktır. O halde, 
bu bölgede birim alandan alman verimi artırmak 
mecburiyetindeyiz. 'Bu da ancak teknik ziraatla müm
kündür. Bu nedenle, Gaziantep Ziraat Fakültesinin 
bahçecilik bölümüyle, zootekni bölümünün Malatya' 
da kurulmasının uygun olacağını şahsen arz ve tek
lif ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa] 
Görüşülmekte olan 575 sıra sayılı Kanun tasa

rısının, yeni üniversite, fakülte ve yüksekokulların 
kurulmasını isteyen önergelerle belikte komisyona 
iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Kadir Narin 
Balıkesir Diyarbakır 

'Muhittin Yıldırımı İbrahim Ural 
Edirne İstanbul 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MSİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMlROÖLU (Malatya) — Katılmıyo
rum efendim. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarımıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bir hususu arz etmek istiyorum : 
1 inci maddeyi okutmadan önce, yeni 1 inci ve 

2 fici madde olarak dört adet önerge verilmiştir. 
Bu önergeler, tasarıda olmayan; ancak, teklif ko
nusu kanunun başka bir maddesin in değiştirilmesini 
istemektedir. Değiştirilen kanunun, teklifte bulunma
yan ve komisyondan geçmeyen bir maddesi hakkın
da verilen önergeyi işleme koyamayacağız. 

Her ne kadar, yerleşen uygulamaya göre, böyle 
bir önergeye esas komisyon, karar yetersayısı kadar 
üyesini hazır bulundurmak suretiyle katıldığı takdirde, 
yeni bir madde olarak, İçtüzüğün 73 üncü madde
sine göre görüşme açmak suretiyle işleme koymamız 
mümkün ise de, bu şekildeki önerge sayısı şu anda 
1'5'i bulmaktadır. Bunlar, uzun vadeli plan ve prog
ram bakımından komisyonda görüşülmesi gereken 
'konulardır. 

Kom'syon bu konuda ne düşünmektedir? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, bu 
maddelerin, verilmiş olan önergelerle birlikte, İçtü
züğümüzün '89 uncu maddesine göre, komisyonumu
za iadesini istiyoruz. 

ıBAŞKAN — Komisyon, İçtüzüğümüzün 89 uncu 
maddesine göre, maddeleri ve yeni madde önerge
lerini geri istemektedir. 

î'5 adet yeni; madde önergesiyle tasarının madde
leri, üzerindeki önergelerle birlikte komisyona geri 
verilmiştir. 

9. — 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanunu ile 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. 
Sayısı : 580) (1) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 9 uncu 
sırasında, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan 
Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz., 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir.. 

Tasarının tümü üzerinde DYP Grubu adına Sayın 
Türkân Arıkan söz istemişlerdir., 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TÜRKÂN TURGUT 

ARIKAN (Edirne) — Sayın 'Başkan, sayın millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, bu ve
sile ile yüce Meclisi saygıyla selamlaırım. 

Bu tasarıda - gördüğünüz gibi - TRT gelirlerini 
artırıcı önlemler getiriliyor. Böyle olunca, TRT ge
lirleriyle TRT'nin görevleri arasındaki ilişkilere bak
makta yarar görüyoruz ve o nedenle Anayasanın 31 
inci ve 133 üncü maddesini bir kez daha okumakta 
fayda mülahaza ediyoruz. Bakınız, Anayasanın 31 im
ci maddesinde ne yazıyor: 

«Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırla
malar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu araç
larla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşması
nı ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici 
kayıtlar koyamaz.» 

Bu, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kit
le haberleşme araçlarıyla ilgili maddedir. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin birinci fıkrasın
da ise aynen, «Radyo ve televizyon istasyonları, an-

._ / 
(1) 580 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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cak Devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir ka
mu tüzelkişiliği halinde düzenlenir.» denilmektedir. 

Şu iki maddeden anlıyoruz ki, TRT'min tarafsız 
olması esastır., 

TRT Kanununun 5 inci maddesini de bir kez da
ha okuyacağım; yayın esaslarıyla ilgili madde şöyle 
başlıyor : «Genel yayın esasları şunlardır :» Zamanı
nızı fazla almamak için (a), (d), (k), (1) (m) fıkrala
rını okuyorum : 

«a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak» 
diyor ve devam ediyor. 

«d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yö
netilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıf
lar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve 
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayırımı yaratmak yalhut sair herhan
gi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir 
Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolo
jinin propagandasına yer vermemek.» 

k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlan
masında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak. 

1) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların 
kaynaklarını açıklamak. 

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabil
mesi için, kamuoyunu ilgülenidireoek konularda yeterli 
yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapma
mak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, 
inanç veya düşümcenin menfaatlerine alet olmamak.» 

Burada TRT'nin gelirleriyle TRT görevleri ara
sındaki sağlıklı ilişkiler açıkça görülüyor. 

Biliyorsunuz, TRTlde, yine TRT Yasasına bağlı 
olarak «İcraatım îçiınlden» programlan yer alıyor, bu
num dışında çeşMi programlar da var; ama bakıyo
ruz, bu çeşitli programlar artık, Başbakanın ve ba
kamlar in hayat hikayeleri: haline geldi. Kamuoyu 
programı öyle, Televizyon Dergisi programı öyle; 
hele dün akşam izlediğimiz Tele-Vizyon programı 
da bunum açık bir delili haline geldi. Nitekim hepi
nizin izlediği gibi ben de izledim; Sayın Mesut Yıl-
maz'ın hayat hikâyesini gördük, nasıl kemence çal
dığını izledik, yöresinde mılhlaimamın nasıl yapıldığı
nı gördük ve kamuoyu böylece rahatça oluştu! 

Kaldı ki, uzman arkadaşlar izlemişler; o yöredten 
olan uzman arkadaşlar diyorlar ki, «Kemence çalın»-
ımasıyla melodiler arasında da bir senkronizasyon 
yoktu.» 

MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN flBursa) _ Yorum mê  
selesi ,yorum; yorum farklılığı var. 

TÜRKÂİN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Burada da demek ki, ustalıklı bir şekilde bir oyum 
sergilenmiş. 

Belediye başkanlarının açıklanmaları, bürokratların 
açıklamaları, Anavatan: Partisinin propagandasının ne 
boyutlara getirildiğini açıkça sergilemektedir. Propa
ganda olsum da me olursa olsum anlayışı öyle bir 
nıdfctaya geldi, ki, otel restorasyonlarına, 10-20 mil
yonluk kavşak ve bina açılışlarına kaldar düşüldü. 
Sayın Başbakaniim önemli hastalığı dahi şov progra
mına dönüştürüldü. Tele basın toplantısı, tele Bakan
lar Kurulu toplantısı, karşılama törenleri bunlarını de
lilleri; ben size ayrıca açıklamaya gerek bile duymu
yorum. Milyonlar sarf edildi; ama basit sorular so
ruldu Bakanlar Kurulu toplantısında; kamuoyuna bu 
basit sorular sergilendi; Sayın Hüsnü Doğan'ın baş 
'ölçüsüne kadar inildi. Üstelik, bunlar yedilik de de
ğildir; onbeş, yirmi yıldan beri gelişmiş ülkelerde 
bu tür gdliişmiş programlar, yani, tele basım toplantı
ları, tele konferanslar her zaman yapılmaktadır ve 
bunlarla öVünülmamekttedsV; sessizce uygulanır bun
lar. 

Son olarak şunu vurgulamak istiyorum : Türk 
Kadimini Güçlendirme Vakfıyla ilgili haberler, gö
rüntüler, gerçekten ibretle düşüdüliür hale geldi. Mec
lis çalışmalarına dışlayan, milletvekillerinıim araştırma, 
ısoruşfcurımia önergelerime hasis olan, yasa tartışmala
rının kamuoyuna aktarılmasından özellikle kaçman 
TRT, Sayım Bayan Özal'ın vakfıma gelince akam su
ları durduruyor âdeta. Bu, vakıfların bal gibi politik 
amaçla kuManılımasıdır. Vatandaşlarımızın], demokrasi 
yönlünde billinçlenldirilmesi yönünde tek bir program 
yoktur TRT1de. Oysa, bakımız, biraz önce reddetti
ğiniz kanun teklifinde Sayın Ka'saroğlu gerekçe ola
rak nıe yazmış, aynen okuyorum : «Bir ülkelde de
mokrasinin sağlıklı yerleşebilmesi ve yaşayabilmesi 
halkım rejime ve müesseselerime sahip çıkabillmesiyle 
mümkündür. Bunun için de her şeyden önce halkın, 
demokrasinin müesseseleri arasında iletişimim kurul
ması şarttır. Çok partili demokratik rejimitmlizlimı te
mel müesseselerinim başımda yer alam Türkiye Büyük 
Millet Meclisimin de, aynı şekilde halkla diyalogu
mun kurulabilmesi zorunludur ve bu lazime de her 
şeyden önce, demiokras'imlin bir müessese olan dev
let tekelinıdelki kitle haJberteşme araçlarıyla yapılmak 
durumundadır.» Ama, bakıyoruz, TRT yöneticileri 
Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlamak, milletve-
kiDierimim görüşlerinim kamuoyuna yansımasını engel
lemek için ellerimden gelen her şeyi yapmaktadırlar. 
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Şimdiden kamuoyunu etkilemek amacıyla 12 Ey-
lüıl öncesini gündeme getiren, ustalıklı, ferasetli, gay
ri samimî bir yaklaşım içine dahi girilmiştir. Eğer 
televizyon haksız şaritlandırma aracı olarak, tek yön
lü ve tök taraflı olarak kullanılırsa, referandum so
nuçları gayri meşru bir hale gelir; bunu şimdiden 
vurguılaımak istiyorum. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

TRT, Anayasamıza ve TRT Kanununa göre, ka-
ımuqyunun serlbesitce ve sağlı'küı oluşmasına yardımcı 
olma göreviyle yükümlü olduğu halde, totaliter ülke
lerde olduğu gibi, kamuoyunu tek yönlü olarak oluş
turmak için her türlü oyunu oynamaktadır; bu oyun
ları sergilemektedir. TRT Anayasayı ihlal etmekte-
Idir, Anayasayı ihlal suçu işlemektedir; bir gün bun
ların hesabı sorulacaktır. (DYP sıralarından «Bravo» 
ısesleri, alkışlar) 

TRT'mün Ramazandaki programları ise evlere şen
lik. irtica, TRT yoluyla, devlet eliyle desteklenmiştir. 
Özal Hükümetine yakınlığı ile, sempatisiyle tanınan 
Ibir yazar bile dayanamamış, balkınız bu konuda ne
ler yazmış, aynen okuyorum : «Soruyoruz Toskay'a: 
Türk toplumu buna layık mıdır? Atatürk'ün devrim
lerinden, laisizmden, cumhuriyetten, çağdaşlıktan ve 
atılan bunca adımdan sonra, Türk toplumuna, Cidde 
Televizyonuridakinden farksız programlar sunmayı, 
ihangi kamu görevlisi, nereden aldığı cesaretle ve han
gi vicdana dayanarak karara bağlayabilir? 

'Dünya tarihini değiştiren ve kabile toplumundan 
önce ümmetleri, sonra milletleri yaratan islâmiyet'in, 
1987 yılı yorumu, Türkiye Cumhuriyetinde böyle mi 
yapılmalıdır?» 

Sayın yazar devam ediyor: «Ah, Atatürk canlanıp 
seyredebiliseydi şu televizyonu. «Halk böyle istiyor, 
ya da demokrasinin gereği budur» gerekçesiyle yapı
lan bezirgânlığı, ölümünün 50 yıl sonrasının Türki
ye Cumhuriyetinde izleyebilmeydi, sonra da, Toskay'ı 
çağırıp, karşısına, «Sen hangi medreseden mezun ol
dun hoca efendi?» deseydi bir.» 

Şimdi, sayın TRT yöneticilerine ben de soruyo
rum: Hangi medreselerden mezun oldunuz da, TRT'yi 
ıbu hale getirdiniz? (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

TRjT'niın, çeşitli kesimlere yönelik yayınları da, 
yetersiz ve bilinçsiz. TRT, kime yayın yapıyor? Nü
fusumuzun yaklaşık yüzde 40'ı kırsal kesimdedir. 
TRT'nin 20.30'a kadar olan yayınları, kırsal kesime 
'hitap etmiyor. 20,30^'^ haberler dışındaki prog
ramları ise, yorgun argın çiftçimiz tarafından nasıl 
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izlenecektir? Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki 
70 dakikalık saat farkı dikkate alınırsa, programla
rın izlenmesi maddeten imkânsızıdır. Programları iz
leyecek olurlarsa, ertesi gün, yorgun argın tarlasına 
ıgitimek zorunda kalacaklardır. 

Çocuk programları ise, yabancı kültürü aşılamak -
ıtadır. Kızılderili, vur kaçlı programlar, çocuklarımızı, 
vurucu kırıcı yönde etkiliyor. Sizler de, evlerinizde 
belki bunu izliyorsunuz ve görüyorsunuz. Şimdiden, 
He-Man'ler, Süpermen'ler, geleceğin megalomanları
mın tohumlarını yeşertiyor. 

Sınır şehirlerimizde, TRT Kurumu, diğer ülke 
televizyonlarının dinlenmesini veya seyredi'lmesini ön
leyici hiçfhir tedbir almıyor. TRT, ikinci kanal için 
övünüyor; ama ikindi kanal, kaç ilimize ulaşabildi? 
Bir elin parmak sayısını dahi geçmiyor. Öte yandan, 
ulaş/an illerde de, evlerde problem yaratan unsur ha
line geldi. Zira, birinci kanal ile ikinci kanalın prog
ramları, zamanlama açısından çakışıyor. TRT Ku
rumu, bu çakışmayı dahi önleyeımiyor. Ondan sonra 
da, geliyorsunuz, «TRT'riin gelirlerini artıralım» di
yorsunuz. 

Sonuç olarak, TRT için, varsa yoksa Özallar ve 
Anavatan Partisi. TRT, eşitsizliği ve tarafgirliği o 
derecelere vardırdı ki, aile içinde dahi ayrıcalık ya
ratıyor. Nitdkim, Özal ailesinin içinde bu eşitsizliği 
gömüyoruz: Sayın Başlbakan ide Sayın Bayan özal 
arasında TRT programları açısından eşitsizlik 'var; 
ayrıca, özal ailesinin diğer fertleri, ekrandan ya hiç 
yararlanamıyor veyahut da eşitsiz şekilde yararla
nıyor. Sayın milletvekilleri, soruyorum size: Bu, eş'it-
isizlikler adalete uyar mı? 

AHMET BKİtCİ (Kütahya) — Politika mı bı? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
TRT, özal ailesinin televizyon kurumu haline gelımiş-
Itir. O nedenle, bu gelirlerin artırılmasına tamamen 
karşıyız; (bunu, bir kez daha vurgulamak ist'iyorum. 
TRT, demokrasi kasabıdır. (DYP sıralarından «Bra-
vıo» sesleri, alkışlar) Sayın Genel Başkanımızın bir 
ifadesinde kullandığı ifadeyi ben, TRT için kullanı
yorum: Kamuoyunun, demokrasimizin isağlıklı bir 
•şekilde oluşmasını, TRT engellemektedir; kamuoyu
nun, oluşmasını kasap gibi doğramaktadır. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
DSP Grubu adına Sayın Ömer Kuşhan, buyurun 
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DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biraz ön
ce, Sayın Doğan Kasaroğlu ve arkadaşlarının verdiği 
ve mukaddes oylarınızla reddedilen yasa teklifinde 
başladığım konuşmamı-, süre yetersizliği nedeniyle bi-
tirememiştim; konu aynı, dert aynı olduğu için, izin 
verirseniz aynı konuşmama devam etmek istiyorum, 
bu vesileyle bitirebileyim diye. 

SALIM EREL (Konya) — Mukaddes değil; 
ANAP'm otomatik oylarıyla Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bir şeye çok dikkat etmek gerekir; herhangi 
bir siyasî görüşü temsil eden bir siyasî organ, bir si
yasî parti «ben şuyum» veya «ben buyum» diye ken
disini deklere etmek veyahut da yönetmeliklerine, tü
züklerine, programına buna benzer şeyler yazmakla, 
o görüşün gerçek temsilcisi olmaz. Yani, nasıl ki bir 
insanın, icraatıyla fikriyatının birbirine uyması gere
kiyorsa; bir siyasî partinin de icraatıyla fikriyatının 
birbirine uyması iktiza eder. 

Sayın milletvekilleri, milliyetçi ve muhafazakâr 
olduğunu iddia eden sayın Anavatan Partisinin prog
ramlarını tetkik ettiğinizde, kendilerini, liberalist eko
nomiyi savunan ve liberalizmin Türkiye'de yerleşme
sinin en büyük mimarı olduğunu iddia eden Sayın 
Başbakanın çevresinde toplanmış ve «Türkiye'deki li
beralizmin kurucuları» unvanını almaya çalışan bir 
kadro olarak takdim ederler. Fakat, çok ilginçtir; bir
takım noktalarda, uyguladıkları model ve sistem, to
taliter devletlerde olan sistemin tamamiyle aynıdır. 

Sayın milletvekilleri, bunu şunun için söylüyorum : 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuyla, totaliter 
devletlerin radyo ve televizyon kurumlarını karşılaş
tırdığınızda, uygulama bakımından birbirinden farklı 
pek fazla bir şey göremezsiniz; ama, bizim sayın ik
tidarımız, milliyetçi ve muhafazakâr ve liberalist eko
nomiyi savunan, liberalist sistemi savunan bir parti
dir. Nasıl olabiliyor da, bir parti, icraatıyla fikriyatı 
arasında bu kadar büyük bir yanlışı, kendi menfaati 
bunu emrediyor diye yapabiliyor ve çok daha önem
lisi; nasıl olabiliyor da, kendilerini dört senedir çok 
yakından tanıdığımız, gerçekten de böyle bir durum 
karşısında, kendisine hisse çıkacağı nedeniyle, böyle 
bir durumu kesinlikle kabul etmeyecek yapıdaki ik
tidar partisi milletvekillerinin çoğunluğu, bu davranış 
veya uygulama karşısında suskun kalabiliyorlar? Bu
nu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz; 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Çok 
iyimsersin, çok. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, elbette ki Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu, kamuoyunun oluşması için, büyük boyutlarda 
görevi olan bir kuruluştur; ama, daha evvelki yasa 
teklifi üzerindeki konuşmamda da arz ettiğim ve bu 
konuşmamda da tekrar etmemde büyük yarar mü
talaa ettiğim bir gerçeği vurgulamak istiyorum; ka
muoyu, eşit şanslarla radyo ve televizyon karşısına 
çıkıldığına, tarafsız olması gerektiği şekilde oluşur. 
Siz bir radyo ve televizyon kurumu düşününüz ki; 
parlamentoda milletvekillerinin mensubu bulundukla
rı partilerin oturma yerlerine göre çekimlerini ger
çekleştirir ve dolayısıyla takdimi ona göre yapar, yine 
bir radyo ve televizyon kurumu düşününüz ki; par
lamentoda milletvekili sayısı hangi partide daha çok-
sa, o partiye programında çok daha fazla yer verme 
eğilimini gösterir ve bunu açıklamakta; kendisini sa
vunmak için ortaya koymakta hiç de beis görmez 
ve yine bir tarafsız radyo ve televizyon kurumu dü
şününüz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, Tür
kiye'nin en çok üzerinde titrenmesi gereken kurumu
na, daha dün göreve başlatmış olduğu kameraman
larını çok rahatlıkla gönderir, hatta buraya bir ka
meraman ekibi kurup, onları tahsis etme ihtiyacını 
dahi duymaz; kameramanları arasında bir nöbet 
cetveli tanzim eder ve dolayısıyla ona göre burada 
çekim yaptırır; biraz önce dediğim görüntüleri ser
gilemekten, yani buradan aldığı görüntüleri Türkiye' 
de sergilemekten çekinmez. 

Yine, bir radyo ve televizyon kurumu düşününüz 
İki, «Parlamentolda grulbu bu!iuman partilerin kaç tane 
ımilleüvefcili varışa, blen fcertdisine o kadar -süre tamirim» 
ıdiıyiebilir ve ondam sonra, da kalkar, «Ben tarafsız bir 
radlyo ve televizyon kurumu o'laralk görevimi yapı-. 
yoruım ve kaımıuiayumum dluşım'ası. için bana dlüışien gö
revi yapıyorum» der. 

iStayım ımilletvelkiUled, işte bu nıoikıtada' oturup çdk 
'düşüinımek Lazım. Bu millî kuruluşlara çak dikkat 
etmek gerekir. Çünkü, ipi bir yerden kapanmanız ko
layıdır, aıma bir daıha oraya bağlamak zorlaşır. Belirli 
malksatlar içim bir ikuruımu dejenerasyona uğratmak 
(kolayıdır; ama, onu lekrar eski haline veya o'lımaısı ge
rektiği şek!© geıtiirimek zordur. Bir kurumu veya o ku
rumda çallışan yüzlda yüz tarafsız olması gereken ka-
ımu görevlilerimi, iktisadı baskı nedenliyle, «Senin ay
lığımı, ücretini, senim saat ücretimi, fazla mesaini tan
zim eden ben:ım; Hükümet olarak, eğer sen benim 
bayraktarlığımı ve bemiım borazanlığumı yapmazsan, 
iben sama beytülmaldlan, devlet hazinesinden flazla 
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pay ayırmamı» imajımı vierir, onları öylesine yönlen
dirir ve o kamu görevlilerini de bunun karşısında 
eğer savunacak kimse bulunmazsa, işte o zaman, öy
le zannediyorum ki, tahribatı durdurmak ve gelecek
teki o tahribatı obuadan kaldırtmak çok zor olur. 

Böylesine ©siki millî kuruLuş'-ar üzerinfde topyekûn 
çolk titremek gerekir, kesinlik'e böyle bir tahribata 
ımülüaade dimemek gerekir. İktidarda olsum, muhale-
fellte o'ıs'um, herkesin buma kendi öz evlaıdıymış gibi 
ıd'kkat eitlmesi, kenıd'i öz malıymış gibi sıanlması ve. 
kbndi öz millî vıariiığııyimış gilbi üzerimde titremesi ge
rekir. 

'işte, bizler bunları öneriyoruz; işte, bizler bunlar 
.için bu mukaddes kürsülerden tekrar tekrar söylüyo
ruz. Bunlar tutanaklar a geçiyor. Tarihi yazanlar, 
bunları değerlendirenler, elbet, bir gün gelecek, bun
ları çolk güzel değerfendirecekıtir; ama, gönlümüz razı 
o'ımuyor kimse için o tarih sayfalarına güzel olma
yan şeyler yazılsın. 

Sayın rnıilletivekiH'eri, Türkiye'de büyük bir endi
şemin başladığını arltılk sizler de görüyor, sizler d5e ya
şıyorsunuz. Aklıselim sahibinin, Türlkiyeldte demokra-
ısin'm siağlam temeUlere oturmasını isteyen herkesin is
tediği gibi, sizler de aynı şeyin sıkıntısı içer is indesi
niz; çok yakım bir gelecekte demokrasimizin sırtında 
kambur o'-arak gözüken ve düşmanlarımızın malzeme" 
olarak kullandıkları yasaklarım gündemden kaldırıl
ması konusu Türlkiye sathında tartışı imlaya başlanın-
cia, Türlkiye Radlyo - Televizyon Kurumuna üstü ör-
'ttü'ü bir görev verilmeye başlandı bile. Sayın Başba
kan, Sayın tçiş'eri Bakanı ve bununla ilgili veya bu
rada görüntü veren diğer bakanlaüdlan birikişimi, sanki 
Ih'a'lkı, «Hayır» demeye teşvik edercesine, bu çolk et-
Ikim, anııa çdk millî çalışmasa gereken kuruluşu ala
bildiğine menfa atlarıma veya düşüncelerine alet et
meye daha şimdiden başladılliar bile. 

lElibelitie ki, Radyo - Televizyon Kurumu, «'Ben 
'bir program hazırlayıp da vatandaşı «Hayır» dtame-
ye teşvik etmedim» diyebilir. Ama, vatandaşı, «Ha
yır» demeye teşvik eden bir devlet görevlisini, bir 
Başbakanı bir Başbakan Yardmaciısını bütün detayı 
'ile televizyon ekranlarına getiren, radyo mikrofon
larına getiren bir yönetim, herhalde bu suçtan ken
disine pay ayrılması gerekmediğini söyleyemez. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk Türkiye'sinideyiz; 
AÖaıtürk ülke ve inkılapları üzerinde hepimizin titre
mesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü, çağdaş 
Türkiye' Cumhuriyetinin, yarınlarda olması gerektiği 
şekliyle, olması gerektiği gücüyle var olabilmesi için, 

ibuıgüm bütün Türlk înısamınıın aydın olsun, yarı aydın 
olsun, aydınlanmamış olsun, bütün Türk insanının, 
Alta.tlü'ilk i'.ıke ve inkılapları üzerinde böylesine titre
tmesi gereken Türkiye'de, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumumun yaptıklarından birkaç tane örnek 
sergilemek veya söyletmek lazım. 

IBiliyonsunuz, bir zamanlar gazetelere de intikal 
etti; özltürkçe kelimelerin kullanılması Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumunda yasaklandı. Gazetelere 
intikal etti; yasaklı kelimeler, yasaksız kelimeler; 
kuillanı.'abilecek kelimeler, kullanılmayacak kelime-
ler. Onları merak edip araşltırdıysamız -İki göreviniz 
budur, merak etmiş olmanız lazım; eğer araŞtırma-
d'iyısiaınız büyük hata eltim işsin iz-, kullanılması yasak
lanan kelimeler Özjtiürkçe kelimelerdi ve Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu yasaklıyordu bu kelime
lerim kulllanı'imaısını ve yine aynı Radyo ve Televiz
yon Kurumu Türkiye'de sanki çevremizdeki belirli 
zihniyet!erin, belirli siyasî görüşlerin veya dinsel gö
rüşlerin temsilciliğini yapan, onun savunuculuğunu 
yapan ve Türkiye'yi dışarıdan etkilemeye çalışan be
lirli devletlerim veya devlet başkanlarımın Türkiye'de 
görmek istedikleri serî nizama göre giyinmiş kadın 
kıyafetlerinin örneklerini sergileyerek birilerine me
saj vermeye, birilerini yönleridirımeye çalışan görün
tüleri sergiliyordu bizim millî Radyo - Televizyon 
Kurumumuz ve Atatürk Türkiye'sinde ve olması ge
reken Atatürk ilke ve inkılaplarımın büyük boyutlar
da ha'ka ma.!' edi'masi için kullanılması gereken bir 
kurumda. Tabiî her zaman içim bunları çoğaltmak 
veya pekçok çoğaltmak mümkün, ama belirli örnek-
'eri verdikten sonra, diğerlerini, zamanın yetersizliği 
nedeniyle, sizlerin kendi düşünce dünyamızda veya 
seyrettiğimiz programlar içerisinde görüp onlara ma
ni oilmak için bir hal çaresi bulmanız düşüncesiyle 
bu kısmı geçiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi acaba neler yapar? 
Türk insanı bumu çolk merak eld'iyor. Türkiye Büyük 
Milleıt Meclisimde yasalar nasıl görüşülür, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde milletin temsilcileri yasalar 
üzerimde neller söyler, Meclisin etkinlikleri acaba ne 
sekilide yürütülür ve mil'letvekillerii hangi konularda 
hasısıasitıriar, hlamgi konularda duyarsızıdırlar? Türk in
sanı bunları elbette ki, merak ediyor. Elbette ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul Sal!onuna 
50 milyon Türk insanını toplamak mümkün değildir. 
tışıte onum için, Türlkiye Radyo - Televizyon Kuru-
ımuına, yani görsel basına, Türlkiye radyolarına ve 
Türk basınına büyük görev düşer. Basının şöyle veya 
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adiyle sahibi sermayedar olalbilir, seprrıaıyediar'iin elin
dedir de, istediği şekilde yömlenldirimiş odabilir. As
lımda o da kalbini edilecek bir şley değildir ama, mil-
üî kuruluş olan, devletin kurulumu olan Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumumun -aynen, diğerlerimde ol
duğu gibi- yanlış bir uygıilalma sonucu Türkiye Büyük 
Miıüiet Meclisinin kapılarımı halika kapatır, görüntü
sünü halka ulaştırmaz ve dola/ynsııyla halkta «Türkiye 
(Büyük M'iMeıt Mecli/siorudt'e'ki milletvekilleri acaba ne 
yapıııyior'lar?» mer'aJkı her gün biraz daha arittar. On-
|dam sıoınta, itibarımı kaybeden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; omdan sonra, .gülvenini kaybeden Türk Mil
isti ve arkasından .gelen rahatsızlıklar... Sonra da, 
(kalkarız, «Millî kuruluşumuz Radyo - Televizyon 
Kurumumun bu iştle payı yolk» deriz. Olmaz sayın 
milletvekilleri ıboyle bir şey. 

/Biraz önce bir değerli arik'adaşım d'a vurguladı; 
etendim, kabul edilen kanunlar gö&terilinmiş; kabul 
edüımeyen kanunlar gö&tjerilmezirniş veya iktidar ka-
nadınjdan .getirilen kanunlar kabul edildiğine göre, 
Ibiziım görevimiz iktidar kanadının getirmiş olduğu 
ve Türkiye Büyük M i Höt Meclisinde yasalaşan ka
nunları harka duiyurmaHdtır derecisine pervasızca or-
ıtiaıya çıkan Radyo - Televizyon Kurumu, kabul edil
meyen yasa teklifleri üzerimde acaba milletvekilleri 
me söyledi; bu teklifler hanıgi mi;lleıtveik!i:li grubuma 
aitti; hangi malksaıtla, getirilmişti ve üzerinde, neler 
söylendi, naısıl tantışıUdı ve ondan adara, ne şekilde 
reddedildi; tarafsız olması gereken TRT, bunları ka
muoyuna açıkça, objektif olarak neden yansıtmaz? 
Gerekçe meydandadır : «Kabul edilmeyen kanun
lar TRT'de yayınlanmaz» Bunun, nereden çıktığı da 
'bilinmez, zaten bu prensibin, sistemin nereden alın
dığı da bilinmez. 

)Bu yanlışların, bu hataların mutlaka düzeltilmesi 
gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu işler 
Iboşuna konuşulmaz. Gün gelir, biraz önce söyledi
ğim gibi, ay bacayı savuştuktan sonra pişmanlık para 
etmez; tahrip edilmiş müesseseleri eski haline getir
mek zordur, o müesseselerin tahrip edilmesine mü
saade etmemek gerekir. Bu da, iktidarın ve onun hü
kümetinin birinci planda görevidir. Elbette ki, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bütün kanatlarının kat
kısı gerekir; ama «Ben iktidarım» diye ortaya çıkıp 
«Ben her şeye hâkimim» diyebilen bir iktidarın buna 
da mutlaka bir hal çaresi bulması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo - Televizyon 
(Kurumu, son zamanlarda Türkiye'de belirli siyasî gö
rüşlerin timsali haline geldi, Türk tarihinden seçilmiş 

kahramanları da özenle vermeye başladı; saniki, 1980 
öncesini yaşıyor Türkiye birçok bakımlardan. Radyo -
Televizyon Kurumunun yayın organlarında, yani 
radyo ve televizyonda öylesinle ilginç görüntüler sergi
leniyor ki, insan ister istemez düşünüyor; acaba Türk 
insanı nereye, hangi çağa ve hangi zihniyete yönlen
dirilmek isteniyor? Arkasından, bütün bu görüntüle
rin sergilendiği, bütün bu imajların verildiği ve top
lumun böylesine büyük boyutlarda, menfi yönde etki
lendiği bir ortamı hazırlayan tarafsız Radyo ve Te
levizyon Kurumu, millî Radyo - Televizyon Kuru
mu, tariilhiten ders alan Radyo - Televizyon Kurumu 
ve Türk tarihimi objektif boyutlarda inceleyen Rad
yo - Televizyon Kurumu... Varın, siz düşünün sayın 
milletvekilleri, 

Son zamanlarda, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun, özellikle milleti eğlendirmek görevini, na
sıl suiistimal edebi İldiğinin örnekleri sergileniyor. Bili
yor musunuz, -mutlaka biliyorsunuz; ama tekrarın
da, yani sormamda yarar olduğu için soruyorum sa
yın milletvekilleri- televizyonda yayınlanan bazı dizi
lere halk ne diyor? «Köşe döndürme dizileri» diyor
lar. Çünkü, o dizlide en küçük görevi, en küçük rolü 
alan kimsenin dahi hayatı kurtuluyor, iktisadî yön
den. Öylesine büyük paralar aktarılıyor; bu milletin 
yok imkânları, belirli kimselerin menfaatim, onları 
emrine suınulabiliyor. Arkasından; oturup düşünü
yorsunuz; acaba topluma bu dizilerde ne verilmek is
teniyor, ne anlatılmak isteniyor, nasıl bir kazanç sağ
lanmak isteniyor? Eminim siz de benim gibi düşünü
yorsunuz veya düşünebilen bütün Türk insanının dü
şündüğü gibi sizler de, biz de düşünüyoruz. 

A. CENGİZ D AĞYAR (Antalya) — Sayın Baş
kan, vakti doldu. 

ÖMER KUŞBAN (Devamla) — Sayın millet
vekili, yerinizde rahatsız olmaktansa, görevinizi ifa 
edip de burada bir şeyler söyleyiniz varsa dağarcığı
nızda; istifade edelim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Siz şimdi 
görev mi ifa ediyorsunuz? Vaktiniz doldu. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Onu Sayın Baş
kanlık Divanı düşünür, zatı âlinize düşmez efendim. 

Mutlaka, en kısa sürede Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu kendisine bir çekidüzen vermek ve 
olması gereken millî doğrultuya kendisini çekmek zo-
rulhdaîdır ve hükümetim de, omun üzerimdeki çeşitli 
'kaynaklardan, yasalardan veya sa'ir husuıslkrdam kay
maklaman baskısını alııp, onu bağımsız bırakmak 
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mecburiyeti vardır, Türkiye'de kamuoyunun olması 
gerektiği şfetkiltde oluşabilmesi için. 

IBunu sağlamadığımız takdirde, öyle zannediyo
rum ki, vebâıl çak büyük olur ve sonunda biz bu 
vebalin hesabım Ödeyemeyiz diye düşünüyor, yüce 
iMıecliısi saygı ile selamı'lııyorum. ÇDSP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tüimü üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Tasarımın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarımıza su
nuyorum... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — 101 yok Sayın 
Başkan. 

SALİM BRıBL (Klotnya) — 101'i arayın efeındim. 
/BAŞKAN — 101 aranacaktır. 
Maddelere geçilmesini aylarınıza sumuyorurn : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişti'r. 

,1 inci maddeyi okutuyorum.: 
2954 Sayılı Türiijiye Rîidyo ve Televizyon Kfejnjunu 
İle 3093 Slayıh Tiirkhje Radyo - Televizyon Kuru-
m|u Get?rîeri Kanununun Bazı Hiikümterâıde Değih 

şikjlik Yaptlmmına Th\fr Kanun T a ^ s ı 

IMADDE 1. — 11.11,1983 tarihli ve 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun. 58 inci 
muaddıesimin birinci fıfcr'ası aşağıdaki şekilde değiştir i 1-
mişıtir. 

ı«Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve 
iChalinjde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun 
görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakamlı-
ğı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelilkllıe tespit eld'ilecek sıtan-
dartlara uyulması zorunludur. Bu standartlara uyma
yan cihazların imal ve ijtjhaline blu Bakanlık ve Müs
teşarlıkça izin Verilmez. Ancak Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulunca onaylanmış araştırma, geliştirme 
faaliyeâeri kapsamıma giren prototip imalat ve bu 
imalat miaikısaldıyla yapılacak ithalat, bu hükmün dı
şındadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

/Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

2 ne i maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 2. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nununun 2 nci maddesi<ne aşağıdaki (e), (f) ve (g) 
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f (bentten eklenmiş ve mevcut (e) bendi (h) bendi oila-
I rak değiştirilmiştir. 
I «e) iFıidm, ibanjt, plak, ruojta, dergi, kitap ve ben-
I zerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek 
I gelirler, 
I f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî 
I işlemler ve ortaklıkUaırdan elde edilecek gelirler, 
I g) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog-
I ramlara giriş üaret'İ ve, btu yerlerde yapılacak ilan ve 
I reklâmdan elde edilecek gelirler,» 
I İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
I iMaddöyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I EHmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 4.1*2.1984 tarihli ve 3093 sayılı 
I Türkiye Radyo - Televizyon Kurum'u Gelirleri Ka-
I ınununun 4 ündü maddesinin (a) bendinin 3 numa-
I ralı alt bendli ile 5 numaralı alt bendimin (ıb) fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki 
i 6 numaralı alt bent eklen|mişitw\ 
I «3. Radyo, portatif radyo - teyp, rad-
I yo - pikap % 8» 
I «ıb. ,Müz3k iSidti ve benzerleri % 10» 
I «6. Yukarıda cayılan cihazllarm dışın-
I da kalan ve radyo ve televizyon yayınını 
I almaya yarayan her türlü ciıhazlar. |% 10» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Eltlmeyenler... Kabul ıddüm'iştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 4.1)2,1984 tarihli ve 3093 sayılı 
I Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu gelirleri Kanu-
I nunun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekil-
I de değiştirilmiştir. 
I «a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ci-
I ihazları imal ve ithal edenler bir ay içimde sattıkları 
I cihazlardan 4 üncü madjdenin (a) bendine göre, tah-
I sil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü aym 
I onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu-
I na bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içer'i-
I isinde ödemekte yükümlüdürler. Aksi takdirde her ge-
I çen güm içim yürürlükteki en yüksek ticarî kredi 
I faizi oranı .üzerinden tahakkuk etitirilecek faiz mik-
I tan ile birlikte 61183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
I sil Uısulü Hakkında Kanun (jgecikme cezası hariç) 
I ıhukümlerince tahsil olunur.» 
I BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayıma tarihide yü

rür 'üğe girer. 
iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Vok. 
(Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabull edenler... 

(K'albul etmeyenler... Kaibul ed'üimişitir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
IMADOE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul emmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık aylamaya tabidir. 
Açık oylamamın, oy kutusunun sıralar arasında 

do!'aşitır ılımak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanmida basılı ay pusulası bulonımayan sayın mil
let velki İler i, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu siıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların Coplanmasına başlandı) 

10. — 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Mil
lî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayı
sı : 581) (1) 

iBAŞKAN — Oylama devam öderken biz d)e gün
deme devam ediyoruz. 

10 uncu sırada, 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı 
Askerî Yasak Bö'ıgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanu
nunun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) 
Senidinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Milli Savunma kam isyanları Raporları 
üzer indeki görüşmelere başlıyoruz. 

IHülkıümıet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Bîlmeyenller... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerimde DSP Grubu adına Sa
yın Kani, Bürke, buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KÂNI BÜR
KE (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önce, yasa tasarısıyla genelde ve esaslta mutabık ol-

(1) '581 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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duğuimu söylemek; isterim. Ancak, bu değişikliğin 
getirmiş olduğu bazı avantajlardan faydalanmak dü
şüncesi halk im olduğuna göre, bugün tehlike arz eden 
bazı maddelerin imali Ve bunların satışı, depolan
ması hususunda ilave bir iki görüşüm olacak. 

2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinin birinci fık
rasının (b) bendinin değiştirilmesi söz konusu. Bu 
bendin eski halinde, bu bende konmuş olan bölge
ler kesin olarak yasak bölge ilan edilir, şekli var. 
Yeni şekilde ise, «ilan edilebilir» deniyor; tek fark
lılık bu. 

Yasak bölge ilan edilebilmesi için, bu bölge'ler 
içerisindeki (imalathanelerin, depoların veyahut da 
araştırma merkezlerinin bir tehlike arz etmesi lazım. 
Bu tehlikenin varit olup olmadığı ancak mahallî 
askerî ve mülkî erkân temsilcilerinin verece'kleri 
müşterek karara bağlı. 

Madde eski haliyle şöyle: «Güvenlik bölgeleri
min dış sınırlarından (itibaren 200 metreye kadar olan 
saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren 
her türlü maddenin imali, depolanması ve satış yer
lerinin açılması yasaktır.» Şimdi ise tek farklılık ola
rak «yasaklanabilir» sökünde değişiklik getirilmekte
dir. 

Arkadaşlar, bir hatırlatma olarak söylüyorum; 
bugün bu bölgelerde tehlike arz etmeyen şeyler de 
imal edilebilir. Bunlar için yasaklanması, gerçekten 
bu kadar büyük bölgenin kaybı demektir. Yasaklan
maması lazım gelen bazı hususlar da olabilir. 

Neler tehlike arz edebilir? Bu maddede bahsedi
len yangın tehlikesi vardır, patlama tehlikesi var
dır. Bunların imal, depolanması ve satış yapılması 
yasak ediliyor. 

Eğer kabul edilirse, bunlara radyasyon tehlikesi 
gösterebilecelk herhangi bir imalat türünün de olma
masını, yani bu açıdan da bu bölgelerin seçilmesini, 
tespit edilmesini teklif edeceğim. Aynı durumda 
elektromanyetik tehlike arz etmeyecek şekilde de bu 
bölgelerin içerisinde herhangi bir imalat, montaj ol
maması lazım. 

Hatırlıyorum, bir tarihte halen Millî Savunma ve 
Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu bina ile eski 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığı arasındaki binada durarak araba içerisinde 
yeraltı kablolarından dahi çıkabilecek (radyasyon) 
elekromanyetik dalgaların tespiti suretiyle istihbarat 
yapılmıştır ve bunlar bir emirle emniyete bildirii-
ınek suretiyle bu bölgeler yasak bölge' değil de, ora-
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da durulması ve vakit geçidlmesi yasaklanan yerler 
haline getirilmiştir, Bugün, böyle tehlikeli olan bir 
yerde herhangi bir araba durabilir ve herhangi bir 
kboratuvar açılabilir. Bunlar da istihbarat bakımın
dan, güvenlik bakımından tehlikelidir. 

Benim bu yasa teklifinde ilave edeceğim, sadece 
yasak bölgeler içerisinde, yalnız patlama ve yangın 
hususlarının ele alınmaması, aynı zamanda radyas
yon ve elektromanyetik tehlikelerin de tespiti husu
sudur. Birinci madde görüşülürken bir önerge taik-
dim edeceğim. Kabul buyurulursa memnun olu
rum. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
ANAP Grubu adına Sayın Ali Topçu oğlu, buyu

run. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ TOPÇUOĞLU 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güven
lik Bölgeleri Kanununun 21 inci Maddesinin Birin
ci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulun
maktayım. 

Bildiğiniz gibi, 2565 sayılı Kanunun 21 inci mad
desi güvenlik bölgelerinde uygulanacak esasları dü
zenlemekte ve anılan maddenin (b) bendinde ise, «Gü
venlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren 200 met
reye kadar olan saha içinde yangın ve patlama teh
likesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanma
sı ve satış yerlerinin açılması yasaklanmaktadır.» 
Tasarı, 200 metrelik yasakla ilgili sınırın korunma
sı yanında bazı hallerde bu sınırın 200 metreden da
ha aza indirilmesini, hatta tamamen kaldırılmasını 
öngörmektedir.] 

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla, askerî te
sislerin etrafındaki özel güvenlik bölgelerinin ve as
kerî güvenlik bölgelerinin dış sınırından itibare'n 200 
metre kadar geniş bir sahanın yasaklı tutulması hem 
kanunun amacına uygun düşmemekte, hem de ülke 
ekonomisi bu yüzden büyük kayıplara uğramaktadır. 

özel güvenlik bölgelerinin sınırının, mülkî amir
ler üe garnizon komutanlarınca tespit edilecek ol
ması, bazı sorunların mahallinde çözülmesini sağla
yacağı gibi, birtakım yersiz ve haksız itirazları da 
asgariye indirecektir. Bu itibarla, görüşmekte oldu
ğumuz bu tasarının kabul edilmesiyle, güvenlik böl
gelerinin kurulabilmesi engelenmemekte, 200 met-
neifc güvenlik alanları bazı stratejik yerler de ko

runmakta, bazı şartlarda 200 metrelik yasaklı salla
nın daraltılmasıyla da, ülke ekonomisine katkı sağlan
mış olunmaktadır. 

Tasarıyı gerekçesine uygun ve olgun bulduğumu
zu ifade eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçuoğlu. 
Efendim, 580 sıra sayılı tasarının oy işlemine 

devam ediyoruz. Oyunu kullanmayan arkadaşlar lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Efendim, başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul, edenler... Etmeyenler... Maddele're ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Böl
geler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinim Değiştirilmesi

ne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2565 sayılı Askerî Yasak Bölge* 
ler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci mad
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından iti
baren en çok iki yüz metreye kadar olan saha da
hilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her tür
lü maddenin imali, depolanması ve satış yerlerinin 
açılması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır, özel 
güvenlik bölgelerinde mahallî mülkî amirleri; askerî 
güvenlik bölgelerinde ise askerî tesisin teknik özellik
leri ve hassasiyeti dikkate alınarak garnizon komu
tanı ve mahallî mülkî amirler tarafından birlikte tes
pit edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? 

Buyurun Sayın Sökmenöğlu. 
DYP GRUBU ADINA MURAT SÖKMENÖĞ

LU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurt savunması bakımından, hayatî önemi haiz aske
rî tesis ve bölgeler ile kamu veya özel kuruluşlara 
ait hör türlü yer ve teslislerin güvenlik gizliliğini 
sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında, ka
ra, deniz, hava askerî yasak bölgelerin kurulması, 
kaldırılmasına ilişkin esas ve usullerin 'tespiti fev
kalade isabetlidir. 

Bu kanun tasarısına Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak müspet oy kullanacağımızı arz eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen
öğlu. 
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(Efendim, oyunu kullanmayan sayın üyemiz var 
mı? Kupaları kaldırtacağım. 

Oy kullanma 'işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
'(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, T inci madde üzerinde ve

rilmiş önergeler vardır, okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad
desinin (b) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Coşkun Bayram 
Adana 

Kâzım İpek 
Amasya 

«Bu yasaklarla ilgili sınır, özel güvenlik böl
gelerinde mahallî mülkî amirler, askerî güvenlik böl
gelerinde askerî tesisin teknik özellikler ve hassasi
yeti dikkate alınarak garnizon komutanının görüşü 
alındıktan sonra mahallî mülkî amirler tarafından 
tespit edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2565 sayılı Askerî Yasak 

Bölgeler Kanununun 21 inci maddesi, birinci fıkrası 
(b) be'ndi birinci satırı sonundaki «dahilinde» keli
mesi ile «yasaklanabilir» arasındaki kısmın: «Yan
gın, patlama, radyasyon, elektromanyetik tehlikeleri 
gösteren her türlü maddelerin imali, montajı, depo
lanması ve satış yerlerinin açılması yasaklanabilir.» 

Aynı maddenin ikinci cümlesindeki «amirler» ke-
İmesinden sonraki kısmın ise; «ve gerekirse teşkil 
edilecek özel uzman ekipler talep edilerek birlikte 
tespit edilir» şeklinde düzeltilmesini arz ederiz. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Edip Özgenç 
tçeî 

Arii 
] 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Cahit Karakaş 

l Toprak 
Miğde 

Zonguldak 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre önergeleri 
tekrar okutuyorum: 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 
ve arkadaşlarının önergesi. 

Bu yasaklarla ilgili sınır, özel güvenlik bölgele
rinde mahallî mülkî amirler, askerî güvenlik bölge
lerinde askerî tesisin teknik özelikleri ve hassasiyeti 
dikkate alınarak garnizon komutanının görüşü alın
dıktan sonra mahallî mülkî amirler tarafından tes
pit edilir. 

BALKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK fElazığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurun Sayın Tu
tum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; önergem, çok basit bir idare hukuku il
kesini dile getirmektedir. Dikkat etmişseniz, «... as
kerî güvenlik bölgelerinde askerî tesisin teknik özel
likleri ve hassasiyeti dikkate alınarak, garnizon ko
mutanı ve mahallî mülkî 'amirleri tarafından birlikte 
tespit edilir.» deniyor. Tabiî böyle bir kural bizim 
hukukumuzda yoktur; «Birlikte tespit» diye, «Bir-
İkte ortalk karar» diye bir karar olmaz; tabiî böyle 
yaparsanız olur. Çünkü, eğer, olay burada söylen
diği gibi, doğrudan doğruya garnizon dahilindeki 
bir alayla veyahut olguyla ilgili bir karar alınması 
ise, o garnizon komutanlığı tarafından kendi iç hi
yerarşisi içinde alınır; oraya sivil makamlar - o an
lamda - karışmaz. Yani, yönetimde normal olarak 
alınacak idarî kararlarda, sivil makamlarım yetkili 
olduğu hallerde yetki ıtecezzi kabul etmez, bu müm
kün değildir. Bizim hukukumuzda olmayan böyle sap
lamaları getirmemek lazım. Sivil makamlar esastır, 
sivil makamın aldığı karardır. O karar aleyhine da
va açılacak ise, sivil makamlar aleyhine açılır. 

Ne olabilir? Sivil ımalkaımın karışmayacağı aske
rî bir konu ise, o zaman askerî makamlar karar 
alır. Alınan idarî kararın istitaf müracaatı veya yar
gı müracaatı açıktır; ama askerîdir o. Eğer her iki 
makamı ilgilendiriyorsa, sivil otoritenin asıl olması 
ökesinden hareket ederek, ancak askerî garnizon 
görüş bildirebilir. Görüşünü alırsınız, kararı ve so
rumluluğu, doğrudan doğruya o tespit sorumluluğu
nu mülkî idare amirine bırakırsınız. Başka türlü de 
olmaz. «Olur» diyenler gelip burada bu hukukî tar
tı şmaya katılmalıdırlar. 

Bu nedenle, yetkinin tecezzi etmezliği ilkesine 
dayanarak, küçük bir değişiklik yapıyorum, diyo-
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mm İri1: «Bu gibi hallerde, askerî tesisin teknik özel
likleri ve hassasiyeti dikkate alınarak, garnizon ko
mutanının görüşü alındıktan sonra, mahallî mülkî 
amir tarafından tespit edilir.» Getirdiğimiz değişik
lik; bundan ibarettir, açıktır ve nettir. 

Takdirlerimize saygıyla sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 
esdenler!., Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Denizli MMetvekili Mustafa Kani Bürke ve ar

kadaşlarının önergesi. 

(b) bendi birinci satır sonundaki «dahilinde» 
kelimesi ile «yasaklanabilir» arasındaki kısmın: «Yan
gın, patlama, radyasyon, elektromanyetik tehlikesi 
gösteren her türlü maddelerin imali, montajı, depo
lanması ve satış yerlerinin açılması yasaklanabilir.» 

Aynı maddenin ikinci cümlesindeki «amirler» 
kelimesinden sonraki kısmın ise: «ve gerekirse teşkil 
edilecek özel uzman ekipler talep edilerek birlikte 
tespit edilir» şeklinde düzenlenmesi. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü,maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

9. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile"3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı : 580) 
(Devam) 

BAŞKAN — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kanunu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 580 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu arz ediyo
rum: 

Kullanılan oy sayısı : 239 
Kabul : 179 
Ret : 59 
Geçersiz : 1 

Bu şekilde tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır. 

Hayırlı olmasını dilerim. 
/ / . — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Kü

çük Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş 
Yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulundu
ranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları rapor
ları (2/453) (S. Sayısı : 582) (1) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Gündemin 11 inci sırasında, Gaziantep Milletve

kili Ünal 'Yaşar'ın, Küçük Sanayi Sitelerine Dahil 
Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Sözleşme Gereğin
ce Ellerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza suna

cağım: Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen, SHP Grubu 
Adına Sayın Kâzım İpek, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA KÂZIM İPEK (Amasya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Küçük Sanayi Si
telerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş Yer
lerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bu
lunduranlarla Satılmasını öngören 582 sıra sa
yılı yasa teklifi hakkında, grubumuzun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; 

(1) 582 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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sözlerime başlamadan önce yüce Meclisi saygıyla se-
lamlariım. 

Değerli milletvekilleri, Gaziantep Gollüce mev
kiinde bulunan 1 956 396 metrekare yüzölçümün-
dekii arazi, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Ya
pı Kooperatifinin ihtiyaçlarına tahsis edilmek üze
re, 1969 yılında Hazine adına tescil edilmiş, be
deli de alacaklılara adı geçen yapı koopeta ti fince 
ödenmiş bulunmaktadır. Hükümetimiz ile Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı temsile iliği arasında 
1970 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile küçük sa
nayinin geliştirilmesine, Birleşmiş 'Milletler Kalkın
ma Fonundan destek sağlanarak anlaşmaya esas olan 
örnek küçük sanayi siteleri oluşturulmuştur. Fon 
Uygulama Anlaşması, Balkanlar Kurulunun 30.7.1970 
tarih ve 7/1091 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuş
tur. Anlaşmanın esası, ıküçük sanayinin geliştirilme
si, bilgi ve teknolojik gelişmeler kaydederek daha 
ilen sanayilere •geçilmesine imkân sağlamak amacını 
gütmektedir. 

İşte bu maksatla, Gaziantep Gollüce mevkiinde 
satın alınan arazinin bir kısmı, pilot bölge olarak 
kabul edilen bir özel fon uygulamalı küçük sanayi 
sitelerine tahsis edilmiştir. İleride ağır sanayiinin nü
vesini teşkil edecek olan 50 adet örnek işyerinin in
şasına başlanarak bitirilmiştir. Geri kalan araziden 
Mr kısmı KÜSGET Genel Müdürlüğü, diğer bir kıs
mı ise, Gaziantep Küçük Sanayi Kooperatif üyele
rine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen krediyle 
inşa ettirilmiştir. Halen inşaatı devam eden 1 235 iş
yeri bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bizim tespitlerimize göre, 
özel fon uygulamalı örnek sanayi sitesi adı altında 
inşa edilen 50 adet işyerinden 20 adedi 1975 - 1979 
dönemi arasında, 30 adedi ise 1985 yılından itiba
ren örnek hizmet veren küçük sanayicilere dağıtıl
mışlardır. Mülkiyeti Hazineye 'ait olan bu işyerleri, 
adı geçen sanayicilere örnek sanayi proje anlaşma
sı esaslarına riayet edilmek esası üzerinden kiraya 
verilmişlerdir. Anlaşma esaslarında istenilen uygula
ma yapılmadığı, istenilen zaman biriminde istenrlen 
merhaleye ulaşılmadığı takdirde, tahliye de dahil, 
ödenmeyen ve geciken kiralar için cezaî faiz de ön
görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, çok ciddî prog
ramlı, destekli bir gelişme örneği uygulamasına ge-
çimiş; fakat bugün önümüze gelen bu yasa ile yürek
ler acısı bir manzara ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bu örnek özel sanayii sitelerinin bu yasayı ge

tirecek hale gelmesi, kendiliğinden olmamıştır. Gö
rüşümüz odur ki, evvela bu amaca uygun sanatkâr, 
küçük sanayici seçiminde hatalar yapılmış; becerisi, 
kabiliyeti az olan veya hiç olmayan bir kısım es
naf, sanatkâr, kayırıima yoluyla bu işyerlerine yer
leştirilmişlerdir. Gene ilgililerin ifadelerine göre, bir 
kısım esnaf, anlaşma esaslarının dışında faaliyet ic
ra etmiş; diğer bir kısmı da, aldığı krediyi kullana-
mamış, çarçur etmiş, kiradan da borçlanmıştır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, bunca emek, bunca 
harcanan paralar ülke yararına yönlendirilememiş 
ve Hazinenin 'tesisleri de üstelik yıpratılmıştır... 

BAŞKAN — Sayın 'İpek, bir konuyu hatırlat
mak isterim. Siz komisyonda üyeydiniz ve muha
lefet şerhiniz de yok.... 

KÂZİM İPEK (Devamla) — Ama geliyorum o 
konuya... 

BAŞKAN —• Efendim muhalefet şerhiniz olma
dığı halde, teklifin aleyhinde konşuyorsunuz; olmaz 
öyle şey... 

KÂZIM İPEK (Devamla) — Sayın Başkanım, 
teklifin aleyhinde değil, tenkitlerimi yapıyorum ben, 
kabul etmeme1 rağmen... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
grup adına konuştuğu için bir beis yok, uygulama 
da böyle. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Aleyhte 
bir konuşma yoktur efendim. 

BAŞKAN — Peki, devam edin 'efendim; grup 
adına konuşuyorsunuz. ' 

KÂZIM İPEK '(Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bütün bunlar gösteriyor iki, bunca emek, bunca 
harcanan paralar ülke yararına yönlendirilememiş ve 
Hazinenin tesisleri de üstelik yıpratılmıştır. Tabiî, 
bu arada, başarılı olup gelişme kaydedenler de var. 
Yeni yeni makineler getirmiş, işyerinde tezgâhını, te
slisini geliştirmiş ve âdeta işyerinin sahibi aslisi gibi 
olmuştur. Görülüyor ki, ortada düzeltilmesıi gereken 
bir bozuk düzen vardır. 

tşte, bütün bu bozuk düzenin sorumluları plan, 
program ve devlet ciddiyetinden nasibini almayan 
sorumlulardır. Uygulamanın başlangıcı yeni değildir; 
ama bu iktidar da esasen politikası icabı «Yap, iş
let, devret, sat» politikasının mimarıdır. Bu politika, 
devletin tüccar zihniyetiyle yönetilmesini öngören 
bir politikadır. 

İşte bu yasa, gerekçesinde açıkça söyleyemedi
ği bu espriyi, «başka çare kalmamıştır» şekline so
karak, bu örnek işyerlerinin şahıslara devrini öngör-
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mektedir. Bu mezkûr işyerinde başarısız uygulama
nın nedenlerini incelemeye vaikit bırakmayan bu ik
tidarın tutumu bidayetten beri bütün yasalarda ken
disini göstermekte ve bu umumî aceleci tutum, hak
lı olanak, muhalefeti endişelere sevk etmektedir. Cid
di bjir devlet düzeninin disiplin anlayışından, plan 
ve program anlayışından yoksun olduğunu gören iş 
çevreleri, zaten adaletsizliklerle dolu olan bu sosyo
ekonomik ortamda daha çok menfaat sağlamanın, 
çıkarlar temin etmönin peşindedirler. Bugün bozu
lan ekonominin ve azgınlaşan enflasyonun da ne
denlerinden en önemlisi, bu başıboş düzendir. 

Bu yasa maddelerinde her ne kadar adalet sağ
layıcı ve oldukça obpektif esaslar getirerek mülki
yet ıdevri satışlarını yapmakta lise de, bir Devlet 
İhale Kanununun objektivitesini hiçbir zaman tazam-
mun etmeyen bir esasla bu işi halle çalışmıştır. Bir 
öncelikle ıslaha gitmeden, kuruluş Esprisinde geliş
me azmi göstermeden, alelacele şahıslara devri öngö
ren bu yasa, içinde taşıdığı şartlarla Hazineyi zara
ra itici nitelik ve adaletsizlik taşımaktadır görüşünde
yiz. 

Her ne isim altında olursa olsun, küçük sanayi
cilerimizin ve sanayimizin kalkınması ve huzura ka
vuşmaları ve gelişmeleri, milletçe arzu ettiğimiz en 
önemli problemlerden birisidir. Bu sektörün gelişme
sine matuf her uygulama ve yasa elbette ki bizleri 
karşısında değil, yanında bulacaktır. Sösyaldemok-
rat Halkçı Partinin sosyoekonomik esprisi, daha çok 
hürriyetçi, daha çok adaletçi ve" sosyal sınıflar ara
sında millet ve ülke bütünlüğüne yönelik, ayırımsız, 
sevgi ve saygıya dayalı bir millî birlik, millet bü
tünlüğü geliştirmektir. Yüce Atatürk'ün deyimiyle 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» en büyük hedefimizdir. 
Büyük Atatürk'ün gösterdiği bu hedef, sayın iktidar 
partisince de söylendiği halde, iktidara geldiği gün
den berli tarafsız bir yönetim sağlayamamış, geçmi
şin yaraları sarılamamış, haksız suçlanıp damgalanan 
vatandaşlanın, gençlerin itibarları iade edilemediği 
gibi, işe girme, eski işlerine dönme imkânları da bü
yük çapta sağlanamamıştır. Üstelik, serbest piyasa 
ekonomisinin acımasız rekabet çarkları küçük sanayi 
esnafımızı, dolayısıyla büyük bir toplum kesimini 
teşkil eden köylümüzü, memurumuzu, işçilerimizi ve 
tüm dar gelirlileri ezmektedir. Serbest bırakılan, bı
rakılmakla da kalmayıp devlet desteği gören serma
ye hareketleri, holdingleşerek, iktidar gücüyle âdeta 
bütünleşmiştir, işte mutlu azınlık böylece doğmuş
tur. 

Bu iktidar partisi para bakımından güçlüdür, hiç
bir sıkıntısı yoktur. Bu bakımdan, milletin büyük 
bir kısmının sıkıntılarını görememektedir. Basının 
sayfalarını dolduran acı ve1 buruk olayları okuduk
ları halde inanmamaktadırlar. Elbette yapılan icraa
tın tümü kötü olamaz. Bir ülkede fırsatta, yaşamda 
hak eşitsizliği ve adaletsıizliıkler devam ederse, taraf 
tutmalar her kesimde yandaş bulursa; böyle bir ül
kede huzur da olmaz, millî birlik de teessüs etmez. 

Esnafımız yetersiz ve pahalı kredilerin baskısı al
tında bocalamaktadır. Pahalıya ürettiklerini, gelir 
düzeyi günden güne düşen halka satamamakta, al
dıkları pahalı kredilerin faizlerini dahi ödeyememek
tedirler. Diğer taraftan aracı ve tefeciler, büyük iş 
çevreleri ve oluşturdukları holdingler devlet desteği
ni de yanlarına alarak, kontrolden uzak, büyük ka
zançlar temin ederek bir mutlu azınlık oluşturmuş
lardır. 

İşte, sosyoekonomik adaletsizliği yaratan düğüm 
burada yatmaktadır işte bu iktidar kendi eliyle ge
liştirdiği bu düğümü çözemez. Bu düğümü biz, Türk 
Milletinin tümüne hitap eden barışçı, tarafsız, güçlü 
bir sosyal devlet anlayışıyla çözeceğiz. Bunu halkı
mız, yavaş yavaş da olsa, anlamaktadır. Türk Mil
letini teşkil eden ve ezilen sınıflar adına sizleri, acı 
da olsa, bilin ki, haklı olarak tenkit edeceğiz. Siz
leri bütün gücümüzle uyarmaya çalışıyoruz. Gerisi 
yüce Allah'a ve milletimizin takdirlerine kalmakta
dır. Temenni ediyoruz ki, bu yasanın uygulamaya 
girmesiyle, küçük sanayi esnafımız huzursuzluğa de
ğil huzura kavuşur. 

İşte, bu temennilerle sözlerime son verirken, şah
sım ve grubum adına yüce Meclisli saygıyla selam
larım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İpek. 
Efendim, teklifin. tümü üzerinde başka söz iste

yen var mı?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
101 yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

101 var mı? 
BAŞKAN — Var. 
Efendim maddeyi! okutuyorum: 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, 101 kişi yok. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
67 kişi efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, maddeyi okuyun: 

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş 
Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Mülkiyetinin Dev-

ı edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde 
Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa 
edilen örnek sanayii siteleri işyerlerinin mülkiyeti, ta
lepleri halimde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı 
olarak tahsisde belirtilen yatırımlarını, gerçekleştiren 
ve üretimi yapmakta olan küçük sanayicilere, rayiç 
bedel üzerinden tercihan 'devredilir. 

Devredilen işyerini arsası ile üzerindeki yapıların 
rayiç bedelleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 
göre* tespit edilir. Hak sahipleri satış bedelini peşin 
ödeyebilecekleri, gibi, altı yıl içinde on ilki eşit taksit
le de ödeyebilirler^ Taksitle mülkiyeti iktisap edenler, 
taksitlerini mücbir sebep olmaksızın zamaronda ve 
itam ödemedikleri takdirde Hazinenin talebi üzerine 
tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. 

Taksitli satışlarda borçlanılan kısım için, küçük 
sanayicilere uygulanan faiz oranları ve diğer şartlar 
uygulanır. Bu atacaklar hakkında 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır., 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza..; 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, 101 oyu istiyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hakikaten 101 yok; bu işin tadı kaçtı. 
BAŞKAN — Sayacağım eföndim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler...; Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Devredilecek taşınmaz matlar, hak 

sahibi küçük sanayici adına, bu Kanunun 1 inci ve 3 
üncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek 
tapuda adlarına tescil edilir. Ayrıca bu taşınmaz mal
lar; on yâ süre life: kreSdi karşılığı millî bankalar dışın
da rehin ve diğer aynî halklarla takyit edilemeyeceği, 
miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple de
vir ve temlikle, satış vaadi sözleşmesine, taksime, şu-
yuun giderilmesi talebine konu olamayacağına, haciz 
ve işgal edilemeyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt 
düşülür. 
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Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık takyit 
süresi doluncaya kadar yukarıdaki fıkra hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, soru sorabilir miyim? 
SÜHA TANIK (İzmir) — Oylamaya geçtik Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, henüz oylamaya geçmek 

üzereyken istediler. Buyurun Sayın Arı kan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, bu yasa anlayabildiğim kadarıyla elli kişi 
için çıkarılıyor. Elli kişi için yasa çıkarmak gelenek
lerimize uygun mudur? Türkiye genelinde bu yasadan 
yararlanacak elli kişinin dışında başka kişi var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
S A N A Y I V E T E K N O L O J I V E T I C A R E T K O 

M I S Y O N U BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, Sayın Arıkan'ın sualine Komisyon 
Başkanı olarak cevabım şu: Bu teklif, gerekçesinde 
de izah edildiği üzere, 50 kişi için değil, 50 işyeri için
dir. 1970 yılında başlanan, 23'ü 1980'lere kadar ta
mamlanan ve dış kaynaklardan istifade edilen bu tip 
projelerin yeni çalışmaları vardır, 50 adet ve tekrar 50 
adet yapılması düşünülmektedir. Bu ve bundan sonra 
yapılacaklar, yani Türkiye'de yapılan binlerce küçük 
sanayi sitesi mülkiyet esasına göre verilmektedir. 
Onun için, bu maddeyle, bu hususta çalışanlara, şart
ları gerçekleştirme kayıt ve şartıyla - ki bunlar tespit 
edilmiştir- ister devir alma hakkı, istemiyorsa, kira 
ile devam hakkı tanınmaktadır. 

Arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Küçük sanayi işletmecisi devir iş

leminden sonra işyerini, üzerindeki yapı ve tesisle
rini, kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil ede
cek şekilde işletmediği veya amacına aykırı işletildiği 
ve yapılan yazılı bildirime rağmen altı ay içinde du
rumunu düzeltmediği takdirde Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının talebi ile tapu kaydı Hazine adına düzel
tilir. Bu durumda, ilgilinin ödediği bedel, takdir edi
lecek emsal kira bedeli tutarı düşüldükten sonra ken
disine iade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so

ru sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

madede «Yazılı bildirime rağmen» tabiri geçmekte
dir. Yazılı bildirimi kim yapacaktır; bu belli değil. 
Sadece «Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi ile tapu 
kaydı Hazine adına düzeltilir» deniyor. Bildirimi de 
orası mı yapacaktır yoksa başka bir yer mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, bu KÜSGET'le ilgilidir, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir genel müdürlüktür. 
O nedenle ilgili kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
dır. Arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile 

kira bedelinin tespiti, komisyonun kuruluşu ve çalış
ma, şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve za
manı, işletmenin denetimi, örnek sanayinin amaca 
aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem ile bu Ka
nunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, ilgili ku
ruluşun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelik-ile belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan so

ru... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

yine burada, da geçen «İlgili kuruluşun görüşü alına-
rak»tan kasıt nedir, hangi kuruluştur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, «İlgili kuruluştan kasıt; bun
ların mülkiyeti şu «anda Maliye Bakanlığına aittir, o 
nedenle doğrudan doğruya, Maliye Bakanlığının gö
rüşü alınacaktır. Arz olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — BU Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte kanun kapsamına giren işyerlerinde ha
len faaliyette bulunan küçük sanayicilerden; daha ön
ce yatırımlarını gerçekleştiren, yatırımlarının uygun 
olduğuna dair komisyonlarca raporları tanzim edilen, 

J aralıksız 5 yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik 
eden ve talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebe
bi ile borçlarını da tamamen ödeyenler 6 ay içinde 
başvurdukları takdirde bu kanundan yararlanabilirler. 
Aksi halde bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilir. 

BAŞKAN — Efendim, bir cümle düşüklüğü var
dır; «ettirilir» diyor, «ettirilirler» olması lazım. Sayın 
Komisyon, bu konuda mutabık mıyız efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «ettirilirler» şeklinde düzeltilmiştir. 
Geçici madde üzerinde söz isteyen? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
madde 1 ve geçici madde l'in aslında birbirini ta-

I marnladığı anlaşılıyor. Madde 1 genelleştirilmiş hü
kümleri ihtiva ediyor, geçici madde l'de özel bir du-

I rumu ihtiva ediyor; aslında sanki 1 inci madde, geçici 
madde 1 için kaleme alınmış gibi bir izlenim var. Se-

I bebi şu; burada devletçe inşa edilen örnek sanayi si-
I tesi... Esas kayram bu mu? Birinci sorum bu. Çün-
I kü normal sanayi sitesi değil. Tamamen Hazineye 
I ait arsa ve arazi üzerinde devletçe inşa edilen örnek 
I sanayi sitesi, geçici madde l'de sadece bunları mı 
I kapsıyor? 
I Teşekkür ederim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNtŞ (Bursa) 

I — Sayın Başkanım, biraz evvel Sayın Arıkan'a ce-
I vap verirken ifade ettiğim şekilde, şu anda sadece 
I budur; ama aynı proje devam edecektir; kanun bü-
I tünü için çıkmıştır. Geçici madde ise, bugün Gazi

antep'te olan hadise için getirilmiştir. Arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici madde 1. üzerinde bir önerge vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın görüşülmekte 
olan «Küçük Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi 
Sitesi işyerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bu-
lunduranlaıra Satılması Hakkında Kanun Teklifi»nin, 
Geçici 1 inci maddesine ikinci fıkra olarak: 

«Kiracı olarak kalmak isteyenlerin hakları sak
lıdır.» 

Şeklinde bir fıkra ilavesini teklif ve arz ederiz. 
Gerekçe: Teklifte yer alan geçici 1 inci madde

ye göre hak sahibi olacak küçük sanayicilerden bir 
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kısmının mülkiyeti tercih etmeme durumları doğabi
lir. Bunların «Kiracı» olarak işyerlerinde faaliyetleri
ni sürdürebilmelerine imkân tanımak için yukarıdaki 
fıkra düzenlenmiştir. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

İlhan Araş 
Erzurum 

Brtuğrul Ünlü 
Bursa 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, ekseriyetimiz olmadığı için katıla
mıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeye hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katlıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i kabul edilen önerge ile birlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Haklarında tahsis esasla

rına veya taahhütlerine uymamaları sebebi ile tahliye 
işlemlerine başlananlar bu kanundan faydalanamazlar. 
Bu durumda olanlar, kanunun neşir tarihinden itiba
ren 6 ay içinde fizibilite raporlarına uygun ve 1986 
yılından önce düzenlenmiş teknik komisyon raporla

rında, belirtilen eksikliklerini gidereceklerini taahhüt 
ederek Kanunun neşir tarihinden itibaren 1 ay içinde 
ilgili kuruluşa başvurup daha önceki yıllara ait kira 
veya ecrimisil borçlarını bu sürede ödedikleri takdir
de, 6 ayın hitamında yatırımlarını gerçekleştirmek şar
tıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdir
de tahliye işlemi sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. -
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kanunlaşmıştır, hayırlı ve uğurlu olmasını 

dilerim. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, Meclis araştırması öner

geleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 16 Haziran 
1987 Salı günü, saat 14.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.52 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nun, Amasya İl Merkezi Adliye lojmanlarının ne 
zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2012) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma yazılı olarak Adalet Bakanı 

Sayın Oltan Sungurlu tarafından cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

1. Bugüne kadar planlamaya alınıp ta yapılama
yan Amasya İl Merkezi Adliye lojmanlarının ne za
man yapılacağı? 

2. Bu konuda ne kadar tahsisat paranın Amas
ya İli için ayrıldığı? 

3. Hazır bir bina alınması düşünülüyorsa giri
şimlerin ne safhada olduğunun tarafıma bildirilmesi 
rica olunur. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5.6.1987 

Bakan : 914 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 1.6.1987 
tarih ve 7/2012-8889/34243 sayılı yazınız. 

İlgi yazılarınız ekinde alınan ve Amasya Millet
vekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, tarafımdan ce-

VE CEVAPLAR 

vaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesinin ce
vapları iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap

landırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevapları 
aşağıda takdim kılınmıştır. 

Amasya İlinde gerek uygun arsa bulunamaması, 
gerekse bütçe ile alınan ödeneklerin yetersizliği ne
deniyle bugüne kadar lojman yapım işine girişileme-
miştir. Bununla beraber adalet mensuplarına lojman 
olarak tahsis edilmek üzere mülkiyeti Seray Köse'ye 
ait 33 numaralı parsel üzerinde Saba İnş. Şti. tara
fından inşa edilmekte olan 20 daireli binanın, Seray 
Köse vekili Tahir Köse ve adı geçen şirket adına 
Mahmut Buğdüz tarafından 30.1.1987 günlü müşte
rek dilekçelerinde 330 000 000 TL. bedelle satışı tek
lif edilmişse de, Bakanlığımız 1987 yılı bütçesi ilgili 
harcama kalemine konulan çok kısıtlı ödenekle şim
dilik satın alınması mümkün olamamaktadır. 

Ancak 1987 yılı içerisinde ek ödenek aktarması 
sağlanabildiği takdirde teklif yeniden değerlendirme
ye tabi tutulacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

• • 
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2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu İle 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kalbul (Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
237 
178 
58 

1 
160 
3 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas j 
Ahmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Kara! 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 

Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekiin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunüş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
tsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğılu 

İSPARTA' 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL 
Edip özgenç 
Rüştü Kâzım Yüceden 
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İSTANBUL 
'Bülent Aikarcalı 
B< Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh îlter 
Mehlmet Kafkaskgü 
Turguit Özal 
îbrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

(KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Altınok Esen 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğju 
Mehmet Necat Bidem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğhı 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmü Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yûmaz îhsan Hastürik 
Doğan Kıasaıroğlu 
Namık Kemal Şentürk 

Bilâl Şişman 
îbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

VİZM1R 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

(KONYA 
Vecihi Akın 

Salim Erel 
Emin Fahrettin özdilek 

MANİSA 
Ümit Canuyar 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

'MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 
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SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TUNCELİ* 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Geçersiz Oy) 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarı oğlu 

ANKARA 
Necdet! Calp (İz.) 
Hüseyin Barlas Doğu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
î. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil'İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

ismet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Musttaifa Kfcmal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Ali ihsan Elgin 
Mdfomet Kocaibaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
BeMç SaJdi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrafk 
Sabit Batumlu 
HayreMn Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin' Avni Güler 
Alıtan Kavak 
R. Ercümenit Konukmam 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Günseli Özkaya 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 

IZMIR 
Vural Arılkan 
Hüseyin Aydemir 
Erdal inönü 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Mi Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
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Abdulhal'im Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turâangil 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NtĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Berati Erdoğan 

(Açık Ü: 

İSTANBUL 

KAHRAMAN! 

TRABZON 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tektin 

SÎNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

yetikler) 

: İl 

VİARAŞ : 1 

r 1' 

Osman iBahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadunnan 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
LütfuUah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
tsa Vardal 

» e « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1987 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorundan tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddebri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

3. — Yozgat Milletvekili Selahatt'in Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ?e yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli. Milletvekili Erol Ağagil'in, YIBl-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 
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13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, | 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) I 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) I 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mrhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik- I 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştiri 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin tli idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alman yeni ka-



— 3 — 

rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940)<l) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
aikar'm, Diyarbakır Elinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa IH Orhangazi ilçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus-, 
ta alınan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — istanbul Milletvekili Feridun Sakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) <1) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 
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57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğüne' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulianmadığına ilişkin Başbakan
dan söîSiü soru önergesi (6/972) (O 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır* 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa ili Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş- I 
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) ! 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (i) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
sppr - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id-
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diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner- ı 
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarım kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak ı 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar I 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) I 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90; — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasma ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurulmasına hak kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adııyaman, Malatya ve Gaziantep itlerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Barbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 



99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur- j 
dumuzıa giriş yapan kişilerden AİDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen tran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiter hakkında ne gibi i$em yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın- 1 
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşii 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) I 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırüacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) I 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma- I 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-üfl Alem-ül İslam adlı öugütün ülkemizi ilgi* 
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasma ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) I 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkrnaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkrnaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazan alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazannın KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişlkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
tiirk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas
raf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul ilinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

118. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
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ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri j 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvek'ii Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cıları Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ptt-
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol- I 
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin- I 
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka- I 
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı- I 
sıyla ilgili çalışmalara il skin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka- I 
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek- I 
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

,125. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri- I 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) I 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe- I 
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi (6/984) I 

127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, I 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde I 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp I 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi I 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/985) I 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur- I 
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle- I 
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) I 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos- 1 
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve I 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme- I 
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu I 

uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER. 
DBMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru f 
önergesi (6/998) I 

141. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan- I 
bul • Şehzadebaşı Camii îmamı hakkında verdiği bir I 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin I 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) I 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs- I 
tan'bul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) I 

143. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Ki- I 
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be- I 
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so- I 
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş- I 
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) I 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, j 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin- I 
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika- I 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) I 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as- I 
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne I 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
Önergesi (6/1003) 

146. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan-' I 
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş I 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi- I 
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) I 

148. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) I 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) i 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne- J 

denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişMn Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan^ yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Bankan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine iliş/kin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

157. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

158. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 1§LER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
hbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
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Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra DJS.P.'y* 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Karan ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî -Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

8. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kuramları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

X 9. — 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanunu ile 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1987) 

10. — 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Mil
lî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayı
sı : 581) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

11. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük 
Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş Yerle
rinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara 
Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporları (2/453) 
(S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

X 13. — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/841) (S. Sa
yısı : 588) (Dağıtma tarihi : 10.6.1987) 

14. — Niğde Milletvekilli Haydar Özalp ve 6 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/467) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1987) 

15. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. İSayisr : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) 

16. — Bursa İlli Merkezlinde Osmangazii, Yıldırım 
ve Nilüfer Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonla
rı Raporları (1/856) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tari
hi : 12.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

• • m 

(116 ncı Birleşim) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Îpekböcekçiliği ile (ilgili kanun teklifi gerekçesi ile bhüikte ilişikte sunulmuştur. 
İlgili komisyonlara havale edilmesini saygılarımla arz; ve istirhamı ederim. 

Edip Özgenç 
tçel Milletvekili 

tPEKBÖCEKÇİLİĞl KANUNU TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ 

Dünyada ekonomik anlamda ipekböceği yetüştiıröbilen ancak 30 ülke bulunmaktadır. Bunun nedeni, ipek-
böce'klerinin dünyada belirt iklim bölgelerinde yetişebiknesidir. Bu ülkeler arasında Uzakdoğu ülkeleri yaş 
koza ve ham ipek üretim ve tüketiminde ön sırayı almaktadırlar. 

Tarihte ipekböcekferinıHilk defa beslemeye allan memleket Milattan 3500 - 4000 yıl önce Çin olarak kabul 
edilmektedir. 

Türkiye'de ilk ipekböcekçiiiği M.S. 500-552 senesinde, Uzaikdoğudan ipekböceği getirilmek sure/tiyle 'besle
meye alınarak başlamış bulunmaktadır. 

Türkiye'de 1500 yıla yakın bir zamandan 'beri ipekbö ekçüliği millî bir sanat olarak yapıla gelinciktedir. 
îpekböcekçiliği dut ağacının yetişebildiği yurdumuzun her köşesıinde yapılabilir. 

Türkiye'de ipekböcekçiiiği ilmî esaslar dahilinde yapılmaya Bursa îpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünün 
kuruluş tarihi olan 1888 yılı ile başlar. 

Müessese, Cumhuriyetimizin ilanından sonra 19 Haziran 1926 tarihli ve 859 sayılı Kanunla Türkiye'de 
tohum istihsali, ipekböceği balkım ve beslemesi ile ilgili hususlar hukukî teminat altına alınmıştır. Ayrıca bu 
konuda günün 'ihtiyaçlarına göre hazırlanan 10.8.1953 tarihli ve 3/1317 sayılı Kararname halen yürürlükte 
bulunmaktadır. 

1946 yılında, Japonların 100 yılı aşkın çalışmaları sonucu elde ettikleri polihibrid türler, Dünya ipekbö-
cekçiiliğinde bir çağ değişimi yapmıştır. Zira bu polihi't ridler o güne kadar beslemeye alman ırklara na
zaran ipek verimlerinin yüksekliği, hayat devrelerinin kısalığı ve hastalıklara dayanıklılık gibi birçok vasıflara 
haiz bulunmaktadır. 

Türkiye'de melezleme çalışmalarına 1953 yılında îpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsünde başlanmış ve elde 
olmayan nedenler dolayısıyla henüz netice almamamıza da çalışmalara devam edilmektedir. 

tik defa 1962 yılında ibeher kutuda 20 000 yumurta bulunan 100 kutu, 1963 yılında 3 000 kutu polihibrid 
ipekböceği tohumu ithal edilmek suretiyle besletme denemeleri yapılmıştır. İki yıllık bu denemelerin müspet 
sonuç vermesi Türküye Ipekböcekçiliğiniin kontrollü ve kademeli olarak polihibride dönüşmesini zorunlu kıl
mıştır. 1972 yılında beslemeye alınan tüm tohum içerisinde pollhibridin oranı % 100 olmuştur. Polihibrid 
besleyiciliğine geçişte ihtiyaç duyulan tohumun her yıl dışardan ithalimin çeşitli sakıncaları nedeni ile, bu to
humun Türkiye dahilinde üretim çareleri aranmıştır. 

îpekböcekçiliği iş kolunda 40 000 üzerinde çiftçi ail.si çalışmaktadır. 1981 yılında iki milyon kilo yaş 
koza üretilmiştir. Üretilen 2 000 ton yaş kozanın ortalama kilosu 760,— TL.'dan, üreticinin eline 1 520 000,— 
TL.'sı geçmiştir. 
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Resmî kayıtlara göre son yularda ortalama 60 000 000 U.S.A. doları tutarında ipek inalı ihraç edilmekte
dir. Bu da ortalama 7,5 milyar Türk lirası tutmaktadır, ipek hahcılığin bu geliri yanında 50 000 civarında ha
lı işçisine çalışan 'imkânı da sağlamak suretiyle istihdam imkânı yaratmaktadır. En önemlisi işçiyi kendi 
evinde ve köyünde çalıştırmak suretiyle diğer sosyal sorunların azalması temin edileecktir. 

Gerek ipekb'öceğü yetiştiriciliği yaş koza üretimi gerekse ipek halı ihracatından üretici ve işçimizin eline 
9.0 milyar TL.'sı geçmektedir. 

Bu paradan yaş koza 'ile ilgili olanının en önemli özeliği üreticinin paraya en çok ihtiyacının olduğu Ha
ziran ve Temmuz aylarında eline nakit para geçmesidir. 

Ayrıca kozanın ham ipeğe ve ipekli kumaş mamullerine dönüşü sırasında da işçi istihdamı sağlanmakta* 
dır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadeleriyle Bursa Koza Satış Kooperatifleri 'Birliği yabancı bir firmayı 
la anlaşmış, firma polihibrid tohum üretimi için, lüzumlu 4 cins saf ırk tohumla, 2 iadet teknik etemanını Tür
kiye'ye göndermiştir. Bu şekilde 1964 yılında ilk defa polihibrid ipekböceği tohumu üretimine 'başlanmıştır. 

1964 ydında 'başlayan polihibrid ipekböceği tohumu üretimimiz, ihtiyacımıza yetmediğinden Japonya. 
İtalya ve Güney Kore'den ithal etmek zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

1974 yılından itibaren arızî durumlar dışında Türkiye polihibrid tohum ihtiyacı yerli üretimle karşılan
maktadır. 

1981 yılı Türkiye pölbJibrid tohum üretim miktarı 88 000 kutudur. Bu miktar Türkiye Polihibrid tohum 
ihtiyacını tamamen karşılamıştır. 

Türkiye ipekböcefcçilliği polhibride geçiş ve polhibnd tohum üretimindeki tecrübe safhasını başarıyla ge
çirmiştir. 

Zamanlı değişen şart ve tekniğe cevap veremez hale gelen 859 sayılı Kanunun değiştirilmesi zorunlu ol
muştur ve bu kanun üzerinde ilik çalışmalar 1962 yılında başlamış olmasına rağmen bugüne kadar kesin neti
ce alınamamıştır. 

859 sayılı Kanun, kese usulünden başka metotla ipekböceği tohumu üretimini kati suretle yasaklanmış olma
sına rağmen, 1964 yılında başlayan dahilî polihibrid ipekböceği tohumu üretimimizde tekniğin gerektirdiği 
baraj veya tava usulü uygulanmaktadır. Bu durum ise 859 sayılı Kanuna tamamen aykırı düşmektedir. 

Polihibrid tohum üretiminin devamını ve kontrolünü ısağlamak amacıyla 1971 yılımda polihibrid ipekböceği 
tohumu üretimi geçidi talimatla uygulamaya konmuştur. Bu talimatında kanunî dayan'alktan yoksun oluşu 
konuya sürekli ve kesin bir çözüm yolu getiremem iştir. 

Yeni kanun •metninde, üreticiye yaptığı ve yapacağı işler İçin karşılıksız Devlet Desteği yerline, verilecek 
bilgi materyal ve dokümanlarla işletmelerin kendi kendilerine iş yapabilir hale gelmeleri hedeflenmiştir. 

İpekböceği tohumlarının belli usullere göre üretilmesi esası kaldırılmıştır. 
Tohum üreticilerinin tohumlarını ya kendi kışlaklarında veya üretici mukabili Bakanlığa bağlı müessese

ler kışlaklarında kışlatılm'ası esası getirilmiştir. 

îpekböcekçiliğinde dutçuluk çok önemli bir konu olduğundan dut çeşidi, ipek ve koza verimiyle doğrudan 
ilgili olduğundan yaprak dut fidanı üretimi dağıtımında bazı düzenlemeler getirilmesi hedeflenmiş'tir. 

Yine eski kanunda kutulara konacak tohum miktarı tespit edildiği için Uluslararası kurallara uyulmama
sı gibi bir durumla karşılaşıldığından yeni tasarıda bu hususa esneklik getirilmiştir. 

Uzun yıllar Enstitü ipek ve mamullerinin test ve kontrollerini yaptığı halde kanunda mevcut değilken, 
isteğe bağlı olarak yeni kanuna test ve kontrol hizmetleri konulmuştur. 

Yine kanunda kuruluş düzenlemesiyle ilgili madde bulunmakta idi. Kanun metninde böyle bir maddeye 
gerek duyulmamıştır. Zira ipekböcekçiliğimizin gelişmesine göre müessese bünyesini yeniden düzenleme ve 
bazı ilaveler yapma gereği duyulabileceği düşünülmüştür. 

Gerek kanunlardaki bu noksanlıkların giderilmesi, gerekse kanunun çıkışından bu tarafa gelişen teknolo
jide dikkate alınarak ipekböcekçiliğini tüm olarak içeren bir kanun çıkarılmasının uygun olacağı görüşüyle 
kanun hazırlanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 515) 
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tPEKBÖCEKÇtLİĞt KANUNU TEKLİFİ MADDE. GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacı belirlenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı belirlenmiştir. 

Madde 3. — Kanunun uygulanması sırasında kavram karışıklığını önlemek amacıyla tanımlamalar ya
pılmıştır. 

Madde 5. — Uzun yıllardır enstitüce yapılan ancak bir müeyyideye bağlı olmayan koza ve ipek test ve 
kontrollerinin düzenlenmesi istenmiştir. 

Madde 6. — Polihibrid tohum üretimi özel bilgi ve beceri isteyen bir iştir. Tohum üretimini yapacak kişi
lerin, bu işte yetişmiş, gerekli teknik bilgileri almış, yeterli tecrübe kazanmış olmaları, melezlemede kullanı
lacak saf ırklar ile ırk özelliklerini çok iyi bilmeleri ve açılacak imtihanda başarı göstererek bu işi yapacağına 
dair başarı belgesi almış olmaları şart olduğu ifade edilmiştir. 

Madde 7. — Polihibrid ipekböceği tohum üretimi yapacak kişi ve kuruluşların üretim kapasitelerine göre 
istenilen teknik şartlara uygun ana ve yardımcı tesis ve gereçleri bulundurmaları gerekmektedir. 

ipekböceği tohum üretimi, özelliği nedeniyle bir yıl önceden planlanıp üretilir, üretim planlamasının sıh
hatli olarak tespit edilmesi için ilgili kuruluşların, istişarî mahiyette görüşlerinin alınmasında yarar görülmüştür. 

Ayrıca planlanıp üretilen ve satılamayan tohumların imhası halinde bedelinin ödenmesi gereği de düşünül
müştür. 

Madde 8. — Tohumların kış muhafazası sırasında ortaya çıkacak olan teknik hatalar önlemek ve üretici
nin eline kaliteli tohum geçmesini sağlamak amacıyla her türlü teknik kontrol ve denetimleri ipekböcekçiliği 
müesseselerince tefrik edilmiş teknik elemanlarınca yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Damızlık ipekböceği bakılacak bölge, köye ve işletmeler nosema sporu ve kireç hastalığı 
sporu taşıyan bulaşık yerler olmamalıdır. Bu gibi sporlarda bulaşmış bölgelerde, karataban hastalığının yayıl
masını engellemek mahsul koza üreticilerinin zararlarını önlemek, tohum üretim randımanını düşürmek gibi f ak-

I 

törler nedeniyle metin düzenlenmiştir. 
Madde 10. — Metinde ipekböceği tohumlarının ambalajlanması ve pazarlanmasında getirilecek teknik esas

ların Bakanlıkça tespitine yer verilmiştir. 

Tohum kutuları üzerine dünya standardına uygun olarak tohumun çeşidi ve üreten kişi veya kuruluş
ların adreslerini belirten etiketler yapıştırılmıştır. 

Bölgelere göre tohumun kışlaktan çıkış tarihleri iklim özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edil
mektedir. Sıcak yöreler için satışa çıkarılan tohumların diğer bölgelerde satılmasının talepten fazla tohumun 
satışa çıkarılmasının önlenmesi, tohumların çıkış tarihlerine göre inficar zamanının bilinmesi ve tohum zayia
tının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 11. — Ülkemiz ipekböcekçiliğinin temelini teşkil eden ve geliştirilmesi dutçuluğun gelişmesine bağlı 
olan ipekböcekçiliğimizde, ilk adım dut fidanı yetiştirmekle başlar, tpekböcekçiliğinde ileri gitmiş ülkeler bu 
konuya uygun düt çeşitleri geliştirmişlerdir. Bu çeşitlerin gerek yaprak verimi ve gerekse yaprak kalitesi 
yüksek olup bunlarla beslenen ipekböcekçilerinin gelişmesi daha iyi olmakta ve koza verimi ile kalitesi art
maktadır. Dolayısıyla bu tip çeşitlerin üretimin ülke ihtiyacına cevap verecek düzeyde yapılmasını sağlamak 
için standartlarının yapılarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi gereği düşünülmüştür. 

Madde 12. — ipekböceği yetiştirme devresinde dut bahçeleri ve böcekhane çevresinde bulunan ziraî ürün
lerin ilaçlanmasında kullanılan ziraî mücadele ilaçlarının ipekböceğine etkisi öldürücüdür. Tütünün ihtiva et
tiği nikotin hava akımı ile dut yapraklarına ve ipekbö ceği besleme evlerine giderek ipekböceklerini zehirler ve 
ölümlerine sebep olabileceği göz önünde tutularak bu düzenleme getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 515) 
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Madde 13. — Ipekböceklerinde hastalık çıktıktan sonra tedavisi mümkün değildir. Ancak hastalığın di
ğer yerlere geçmesi önlenebilir. Hastalıkları kontrol al tına almak için dezenfeksiyon uygulanmalıdır. Ülkemiz
de köy şartlarında uygulanan dezenfeksiyon metotları ile yetiştirme şart ve teknikleri yetersiz olduğundan ta
limatlara uyulma zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeler hükümlerine uymayanlar hakkında yapılacak işlemler belir
lenmiştir. 

Madde 19. — tpekböcekçiliğinin teşvik için yeni açılacak yörelerde Bakanlığın inficar evleri, toplu besle
me evleri ve toplu dut bahçeleri kurması ve kurumların da teknik yönden kontrol edilmesi yararlı görülmüştür. 

Ayrıcâ  dut bahçeleri tesis edeceklerin ziraî kredilerden istifade etmesi düşünülmüştür. 

Madde 20. — tpekböcekçiliğinin ve ipekçiliğin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla istişarî mahiyette tpek
böcekçiliği ve ipekçilik Millî İstişare Komitesinin kurulmasında yarar görülmüştür. 

Madde 21. — T.C. Ziraat Bankasınca dut fidanı yetiştiricilerine verilecek kredilerin uygulanmamasıyla ilgili 
husus ifade ediimiştir. 

Madde 22. — Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler belirtilmiştir. 

Madde 23. — 1926 tarih ve 859 sayılı Kanunun yü rürlükten kaldırılmasıyla ilgilidir. 

Madde 24. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 25. — Yüratmıeyle • ilgilidir. 

ÎÇEL MİLLETVEKİLİ EDİP ÖZGENÇ'İN TEKLİFİ 

tpekböcekçiliği Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ipekböcekçiliğini geliştirmek, koza üretimini artırmak için alınacak 
tedbir ve işlemleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, yaprak dutu, ipekböceği tohumu ve kozasının üretimi, muhafazası kontrol ve 
muayenesi ile dut üretim, muhafazası, kontrol ve muayenesi ile dut üretim materyali ve ipekböceği tohumu 
ithal ve ihracı, koza ve ipek test ve kontrollerine ilişkin hükümleri kapsar. 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden: 
a) Bakanlık; Tarım ve Orman Bakanlığını, 
b) Enstitü; Bursa'daki tpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü ile yeni kurulacak enstitüleri, 
c) Müessese; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ipekböcekçiliği yapan kuruluşları, 
d) Dut: İpekböceği beslemesinde kullamlaft yap rak dutunu, 
e) Islah; Yaprak dutu ve ipekböceği ıslahını, 
f) Ticarî Tohum: Mahsul koza üretiminde kulla nılan polihibrid ipekböceği tohumunu, 
g) Elit Tohum: Araştırma personeli tarafından ya pılan ve damızlık tohum üretiminde kullanılan seçilmiş 

ebeveyn ırklara ait ipekböceği tohumunu, 
h) Damızlık Tohum : Ticarî tohum üretiminde kullanılan ebeveyn ırklara ait tohumu, 
i) Tohum Üretimi: Ticarî damızlık ve elit tohu m üretimini, 
ifade eder. 
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İKtNCt KISIM 
İpekböcekçiliğinin Geliştirilmesinde Temel İlkeler 

Tohum üretimi ve yetki belgesi 

MADDE 4. — Bakanlık müsaade alınmadan hiçbir gerçek ve tüzelkişi tohum üretemez. Tohum üretebil-
me t için Enstitüce yapılacak sınavda başarılı olmak ve tohum üretimi yetki belgesi almak şarttır. Daha önce 
polihibrid üretim belgesi almış olanların hakları saklıdır. 

Koza ve ipek test ve kontrolleri 

MADDE 5. — Bakanlık, gerçek ve tüzelkişilerin başvurusu halinde koza ve ipek test ve kontrollerini yapar, 

İthal ve ihraç izni 

MADDE 6. — Dut üretim materyali ve ipekböceği tohumu ithal ve ihracı Bakanhk iznine tabidir. 

Üretilecek tohumluğun çeşidi, üretilme oranı, ihtiyaç tespiti ve imhası 
MADDE 7. — Tohum üretim tekniği, üretici kişi ve kuruluşlarda aranacak özellikler ile tohum üretimin

de kullanılacak damızlık tohumların çeşit ve üretilme oranları ve yıllık ticarî tohum ihtiyaç miktarları bir yıl 
önceden Bakanlıkça tespit edilir. 

Tespit edilen oranlar dahilinde üretilen tohumların vasıfları ve arta kalanların imhası halinde bedelleri
nin ödenmesine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 8. — Tohum üreten kişi ve kuruluşlar, ürettikleri tohumları kendi kışlaklarında veya ücret 
karşılığında Bakanlığa bağlı müesseselerde kışlatabilirler. 

Kışlaklardaki tohumların her türlü kontrolü, Bakanlığa bağlı ipekböcekçiliği müesseselerince yapılır. 

Damızlık ipekböceği yetiştirilmesi 

MADDE 9. — Damızlık ipekböceklerinin hangi bölgelerde ve işletmelerde yetiştirileceği ipekböcekçiliği mü
esseselerinin iznine bağlıdır. 

Tohum kutuları 

MADDE 10. — Üretilen ipekböceği tohumlarının kutulanması ve pazaıianmasıyla ilgili hususlar Bakan
lıkça tespit edilir. 

Kutular üzerine tohumun çeşidi, üreten kişi veya kuruluşun isim ve adresi ile tohumluk kozanın üretim ye
rini belirtir bir etiket konur. 

Satışa çıkarılacak tohum kutularının belirli yerlerine müesseselerce çıkış tarihi damgası vurulur. Etiketi ve 
çıkış tarihi bulunmayan tohumların satışı yapılamaz. 

Dut fidanı üretimi 

MADDE 11. — Dut fidanı üretimi için Bakanlıktan izin alınması şarttır. Bu üretimi yapacak kişi ve kuru
luşlar, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanhk 
adına bağlı müesseselerin gözetim ve denetimine tabidir. 

Ziraî mücadele, tütün yetiştirilmesi ve satın alımlarında uyulması gereken esaslar 

MADDE 12. — Bakanlık, ipekböcekçiliği yapılan yörelerdeki ziraî mücadele ilaçlarım kontrol eder ve kul
lanımını düzenler. Bu yörelerdeki tütiuı ekim ve dikim leriyle satın alınmasında uyulması gereken esasları Ba
kanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte yürütür ve ilan eder. 

İpekböceği üretiminin kontrolü 

MADDE 13. — ipekböceği yetiştiricileri; üretim, hastalıklarla mücadele ve yetiştirme tekniği yönünden 
Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek esaslara uymak zorundadırlar. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Cezaî Hükümler 

MADDE 14. — 4 üncü madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında otuzbin liradan üçyüz-
bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 15. — 7 ve 13 üncü madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında ikibin liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezasına hükmolunur. 

MADDE 16. — 8 inci madde hükmüne aykırı harekette bulunanlar hakkında, ikibin liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına hükmolunur. Ayrıca üre tilen tohumlar müsadere olunur. 

MADDE 17. — 10 uncu madde hükmüne aykırı harekette bulunanlar hakkında bir yıla kadar hapis ye 
dörtbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 18. — 12 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar üç aydan aşağı olmamak üzere 
hafif hapis ve ikibin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca meydana gelecek 
zararların tazminine de hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Teşvik tedbirleri 

MADDE 19. — Bakanlık, gerektiğinde, ipekböcekçiliği yapılan yörelerde inficar evleri, toplu besleme ev
leri ve toplu dut bahçeleri kurulmasını maliyet bedeli üzerinden gerekli yardım ve kontrolü yapar. 

Bakanlığın vereceği dut bahçeleri planları gereğince bir dekardan aşağı olmamak şartıyla dutluk tesis ede
cek ve böcekhane kuracak gerçek ve tüzelkişilere T.C. Ziraat Bankasınca tesis kredisi açılır. 

Toplu halde ve en az on dekar miktarında yeniden kurulan dut bahçeleri kuruluş tarihinden itibaren on 
yıl süreyle Arazi Vergisinden muaftır. 

İpekböcekçiliği ve İpekçilik Millî İstişare Komitesi 

MADDE 20. — İpekböcekçiliğinin ve ipekçiliğin gelişmesine yardımcı olmak ve çalışmaların düzenli ve 
Ikoordineli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla konu ile ilgili kamu kuruluşları ve tüzelkişiliğe haiz 
diğer kurum ve kuruluşlar temsilcilerinden oluşan İpekböcekçiliği ve ipekçilik Millî İstişare Komitesi kurulur. 

Bu komitenin kuruluş ve çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 21. — 11 inci madde hükümlerine uymayanların yetiştirdikleri fidanlar için T.C. Ziraat Bankası 
kredisi uygulanmaz. 

Uygulama ile ilgili hükümler 

MADDE 22. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler Bakanlıkça en çok altı ay içinde çıkarılır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 23. — 19.6.1926 tarihli ve .859 sayılı İpek böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi, Muayene ve Satılması 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

25 , 12 . 1986 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/139 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçel Milletvekili Edip Özigenç'in «İpek Böcekçiliği Kanun Teklifi» iKomisyonuımuza 1.9.1984 tarihinde 
gelmiştir. 

3.12.1986 tarihinde Komisyonumuzun gündemine alınan teklif, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüs
nü Doğan ile Bakanlığın üst düzey yetkilileriinin de iştirakiyle görüşülmüştür. 

Teklif sahibi İçel Milletvekilli Edip Özgenç de toplantıya katılmıştır. 
Kanun teklifimin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında genel gerekçe okunmuş ve teklif sahibi Edip Öz

genç de e!k 'bilgiler sunmuştur. 
Tarım, Orman ve Köyişleri ©akanı Hüsnü Doğan yurdumuzdaki ipek böcekçiliği çalışmaları ve ipek 

(böcekçiliği ile ilgili mevcut kanunlar ve mevzuat hakkında etraflı İzahat vermiş ve 859 sayılı (İpek Böce
ği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun) ile '(Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki) 3161 sayılı Kanunun yeterli olduğumu, tarımda her ürün 
için ayrı ayrı özel kanun yapmanın da doğru olmayacağını ifade etmiştir. 

Bilahare komisyon üyeleri mevcut kanunları, ipek 'böcekçiliği çalışmalarını ve gündemdeki kanun tekli
fini eleştirmişler ve (görüşlerini, temenni!errıl dile g tirmişlerdıir. 

Yapılan görüşmeler sonunda : 
1. İpek 'böcekçiliği ile ilgili kanunların ve yetk lerin yeterli olduğu, 
2. Tarımda üretim çeşidinin çokluğu dolayısıyla her konu için ayrı ayrı özel kanun çıkarılmasının ta

rım politiıkasınidialki toütüınMğü bozacağı, 
3. (Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin süratle uygulanabilmesi için özel •kanunlar yerine, temel kanunî 

yetkiler içinde yönetmeliklerle çözüm ve gelişim getirmenin daha çdk ülke ve üreticiler yararına uygun 
olacağı, 

Sonucuna varılmış ve kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere ge
çilmesi oylanmış ve (Maddefere geçilmesi) reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 
Kâtip 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 
Üye 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Başkanvekili 
Hikmet Biçentürk 

İçel 
Üye 

Mehmet Yasar 
Ağrı 
Üye 

Kadir Narin 
Diyarbakır-

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 
Üye 

Selim Koçaker 
Tokat 

Sözcü 
Sahri Araş 

Kam 
Üye 

Yılmaz Demir 
Bilecik 
Üye 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Üye 
Feyzullah Yıldırır 

Gaziantep 

• * i * ^ 
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Dönem : 17 Yasama Yiı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 556 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Arkadaşının, 
11 . 11.. 1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2 /310, 2 /374) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 
T.B.M.M. Grup Başkanlığı 

Tarih : 28.2.1986 
No. : 388 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanunun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz, İçtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. * 
28.2.1986 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

İsmail Şengün 
Denizli 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

N.ı Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Musa Öğün 
Kars 

Turgut Kunter 
Rize 

İmren Aykut 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

N. Kemal Şentürk 
İstanbul 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Turgut Gülez 
Bolu 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Osman Bahadır Ahmet Süter 
Trabzon famir 
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11.11.1983 TARİH VB 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN BAZI M AD. 
DELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNE FIKRALAR EKLENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

11.11.1983 taröh ve 2954 sayılı Türkiye Radlyo ve Tdlb t̂ztylon Kuıttulmıu Kanunu, haziiırfJandığı zaimıantn 
şartlarına göre tedvin edıiltniş, ülkemizde, radyo ve televizyon istasyonlarının kuruluşundan işleyişine ka
dar pekçok yenilikler getirmiştir. Bu kanunun hazırlan masında 1.5.1964 tarihinde yürürlüğe giren ve 8.3.1972 
tarihinde 1568 sayılı Kanunla tadilata uğrayan 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu 
esas alınmışsa da yenli düzenlemede A.B.D. ticarî televizyon esasıyla, BBC esasları ve Kara Avrupası sis-
temlerii mezcedilmek suretiyle ortaya yepyeni bir model çıkarılmıştır. 

Bu sistemle hizmeti yürütmesi istenilen Radyo-Televizyon Kurumu, getirilen yeni esaslara kendini uydu-
raibilmenin gayreti içerisinde olmuştur. Ancak iki yılı aşan tatbikat, kurumun Anayasa ile yüklendiği görevi 
yerine getitimesiinde büyük güçlüklerle karşılaştığı gerçeğini ortaya koymuştur. TRT, bu haliyle demokratik 
hukuk devletinin vatandaşın serbestçe haber alma hürriyetinin teminat müessesesi olma ilkesine uyum sağ
layamamıştır. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Radyo-Televizyon idaresinin günlük siyasî tartışma konuları dışına çıkarılması 
yıllarca herkes tarafından arzu edilen bir mesele olmuş; 2954 sayılı Kanunun düzenlenmesinde de bu dü
şünce hakim olmuştur. Bu sebeple, yeni oluşturulan Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu "öncelikle bu amaç 
için teşkil olunmuş, kurumun yayın esaslarına bu nedenüle 5 dnci maddddie açulklMk ıgetlVılıîlmiştiır. Geme ayını 
anlayışla, yönetim kurulu ile genel müdürün seç'im ve tayin maddeleri tedvin edilmiş; yayınlarla ilgili 
hükümler buna göre düzenlenmiştir. 

Türk Radyo-Televizyon mevzuatına pekçok yenilikler getiren 2954 sayılı Kanun, yayınların ne şekilde 
yapılacağı konusunda da bugüne kadar bulunmayan hükümleri ihtiva etmiştir. 2954 saydı Kanunda yer 
alan 19 ve 20 nci maddeler yeniliklerin başlıcaları olarak ortaya çıkmıştır. 

Hiçbir zaman katı kurallara bağlanamayan yayıncılığın, günün şartları içindeki uygulamalarla, yayın ge
leneğini geliştirmesiinin esas olduğu dünya yayıncılık anlayışının en tabiî ve baş kuralıdır. 

Biz de TRT'nıin 1964 den 1983'e kadar devam eden 19 yılı içerisinde bütün gayretlere rağmen gele
neklerin teessüs edemediği de 'bir gerçektir. Ülkemizin şartları, kurumun sık değişen idarecıi kadroları sebe
biyle bu geleneklerin sağlıklı kurulması mümkün olamamıştır. 

2954 sayılı Kanunla yepyeni esaslar getirdlmiştir. Amaç, 19 yıllık uygulamanın oluşturduğu doğru veya 
yanlış gelenekleri ortadan kaldırmak, yepyeni bir yayıncılık sistemini başlatmak olmuştur. Ancak, gerek 
yeni kanundaki hükümlerni bazılarının gerçeklerle bağdaşamamâsı, gerekse hizmet yapan personelin alışkan
lıkları ve yeni sisteme rağmen eskiden örnek arama hevesleri kanunun amacına ulaşmasını güçleştirmliştir. 

Burada özellikle 19 uncu maddede cevap unsuru 'bulunmaması, 20 nci madde ile habercilik kuralları
nın zorlanması kanunun uygulanmasını güçleştirmiştir. 

Televizyonun bütün yurda yayılması gerçeği karşısında 21 inci madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
milletin diyalogunu kurmakta yetersiz kalmıştır. 

Ayrıca, daha önceki yıllardaki uygulamalar içerisinde Kazaî mercilerimizîin, tarafsız bir kamu yayın 
kurulunda bulunmaması gerektiğine karar verdiği, Hükümetlerin TRT tasarruflarına müdahalesinin, yeniden 
ortaya konulması Kurumu Hükümete bağımlı duruma <sdkirnuştur. 50 nci maddenin (d), (f), (g) bentleri bu
nun açık delili olmuştur. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Kanun teklifimizde 2954 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine teklif ettiğimiz ek fıkralarla 
ce^ap hakkı müessesesi getirilmiştir. 

Teklifte cevap haikkının Radyo ve Televizyon Yükselle Kurulunca karara bağlanması esası kabul edildi
ğinden, 2954 sayılı Kanunun 7 nci maddesine (h) bendi konulması gerekmektedir. 

Madde 2. — 2954 sayriı Kanunda «Hükümet uygulamalarının tanıtılması» başlığını taşıyan 19 uncu mad
de Anayasamızın temdi hak olarak kabul ettiği cevap hakkından yoksun bulunmaktadır. 

Bu madde, BBC'nin yayın esaslarından adapte edilmiştir. Tedvin edilen bu maddede, ileri batı ülkelerin
deki örnekleri görülen ve biztim Anayasamızda kişinin temel iha'k ve ödevleri arasında 32 nci madde ile yer 
alan cevap müessesesinin bulunmaması, kurumu yıpratıcı tartışmaların kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği giibi 19 uncu maddede, yayın konusu programın kurum dışında hazırlanacağı esası getirilmiş; TRT* 
ye de bunu yayınlama görevi verilmiştir. Buna rağmen İkamın koyucu, 2954 sayılı Kanunun 28 inci madde
sinde bu yayınlar dolayısıyla TRT görevlilerin sorumlu olduğunu hükme, bağlamıştır. Buradaki yayın konu
su, TRT Kanununun 18 inci maddesindeki «Hükümet bildiri ve konuşmaları:», 22 nci maddede'ki «seçimler
deki siiyasî parti yayınları» ve 27 nci maddedeki «düzelUme ve cevap hakkı» gibi kurum personelin dışında 
olan hizmetlerdir. -

Fevkalade nazik, tartışmaya açık ve yoruma müsait bu yayın konusunda kurum büyük sıkıntıya düş
mektedir. özellikle, yayının «Cevap haikkı doğuracak nitelikte olmamak kaydı» ve «siyasî çıkar amacı taşı
mamak kaydı» yoruma açık, objektif (kriterleri zor bulunan ifadelerdir, üstelik bu kabil yayınlarda hü
kümet ve parti çıkarlarının birlikte yürüdüğü gerçeği, elbetteki hiç kimse tarafından reddedilemeyecektir. 

Kanundaki amaç, üzerinde bir tartışma olmayan ve ancak «Halkın katılımı» ile başarıya ulaşacak hü
kümet uygulamalarının, gerekçdlerinin, vecibelerimin, usJl ve esaslarının kamuoyuna tanıtılmasıdır. Yoksa, 
tamamlanmış hizmetler veya vaadlerle kamuoyu oluşturulması söz konusu edilemez. 

Hele, hele konuların tek yönlü kamuoyuna aksetti rilmesi, her şeyden önce 2954 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin (e) bendinin 5 inci fıkrasına aykırıdır. 

Meselenin muhalefetle iktidar arasında tartışmalı olup olmadığı, programın cevap hakkı doğurup doğurma
dığı, siyasî çıkar amacı taşıyıp taşımadığının tespitinin yalnız adlî mercilerin takibatına bırakılması da yayın
cılıkla bağdaşan bir anlayış değildir. Yayınların etkileri bakımından böyle bir iddiayı ortaya koymakta müm
kün değildir. Bir an için yapılan yayına izin veren TRT sorumluları hakkında dava açıldığını ve devam edecek 
uzun duruşmaları müteakip, bir kaç yıl geçtikten sonra cezalandırıldığı düşünülse bile yayının etkisinin ortadan 
kaldırılması sözkonusu olamayacaktır. 

Kanunun 27 nci maddesindeki düzeltme ve cevap hakkı da burada geçerli olmamaktadır..Zira düzeltme 
ve cevap hakkı, «Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve ş.refine dokunulması veya kendisiyle ilgili olan gerçe
ğe aykırı hususların bulunması haline» inhisar etmektedir. Bu kabil yayınlarda ise bu hususlar sözkonusu 
değildir. 

Mesele, siyasî partiler arasındaki tartışmalı görüşlerin kamuoyuna.intikali ve kanunda çizilen hudutlar 
içerisinde kalınıp, kalınmadığıdır. Siyasî bir yarışma içinde bulunan partilerin, çoğunluğunun görüşlerini ka
muoyundan gizleyip, tek bir görüşün propagandası yapıldıktan sonra, yayına izin verenlerin cezalandırılmış 
olması kamuoyunun tek yönlü oluşturulmasını engelle m.yecektir. Oysa; gerek Anayasamızın, gerekse ona 
dayanarak tedvin edilen 2954 sayılı Kanunun ana amacı, kamuoyunun tam bir tarafsızlıkla, oluşumuna yar
dımcı olmak ve tek yönlü oluşturulmasına mani olmaktır, özellikle seçim dönemlerinin başlangıcında bu ya
yınlar daha büyük önem taşımakta, siyasî partiler arasındaki eşitlik ilkesini tamamen ortadan kaldırmaktır. 

Bu gerçekler karşısında, demokrasi kurallarının işle yememesi, sözkonusu yayınların mutlak suretle bir ce
vap müessesesine kavuşturulması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 2954 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin getir
diği esası benimseyen ingiltere'de, bu kabil yayınların geleneğinin teessüs etmesine rağmen, cevap müessesesi 
ihmal edilmemiştir. BBC'de hükümet adına yapılan konuşma veya bildirilerin cevap hakkı doğurup doğurma
dığını tetkik merci, kurumun en üst kuruluşu olan yöne dm kuruludur. Bizim mevzuatımızda en üst kuruluş 
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olarak, Radyo - Televizyon Yüksek Kurulunu kabul ettiğine göre konunun tetkikinin bu heyete bırakılması 
maddenin amacına en uygun düşen şskil olacaktır. Bu kurul, yayının çizilen sınırları aşıp aşmadığını daha 
iyi değerlendirme imkânına sahiptir. 

Nitekim kanuna esas olan 14.9.1983 tarihli hükümet tasarısının 18 inci maddesinde ikinci bent olarak ele 
alınan cevap müessesesi tek yönlü kamuoyu oluşturmanın, sistemin esasına uymadığı inancından ortaya ko
nulmuştur.. 

Kanun koyucu 18 inci maddedeki yayınların, mevzuatımıza yeni giren 19 uncu madde karşısında niteliğini 
kaybettiğini dikkate alarak bu bendi 18 inci maddeden çıkarmıştır. Ancak aynı bendin esas yeri olan 19 uncu 
maddeye konulmaması büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmıştır. 

işte bu sebeplerle 19 uncu maddeye teklif ettiğimiz fıkraların eklenmesi tartışmaları geniş ölçüde önleye
cek; TRT'yi günlük çekişmelerin dışına çıkaracak ve ülkemizde sağlıklı demokrasinin kurulmasına yardım 
edecektir. 

Madde 3. — 2954 sayılı Kanunda «Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlan
ması» başlığını taşıyan 20 nci madde iki yılı aşan uygulamada kurumu en fazla yıpratan madde olmuştur. 
Bu hükümler Dünya Radyo - Televizyon yayımcılığı bakımından da kanunlarda yer alan yepyeni bir esas ol
muştur. Ancak ikibuçuk yıllık tatbikat maddenin temel habercilik anlayışına ters olduğunu ortaya koymuştur. 

Geçmiş yıllarda, o zamanki kanunun gereği olarak, yapılan yayınlarda, radyo ve televizyonun partiler ara
sındaki çekişmelerin yayın aracı haline gelmesinden; bu suretle kurumun yıpranmasından kaygı duyan ka
nun koyucu, hükümet ve siyasî parti yayınlarını yeni esaslara bağlamak istemiş, yalnız bize has bir hüküm 
ortaya çıkmıştır. Burada getirilen yeniliklerden birisi, haberi yayınlanacak siyasî partilerin «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde grubu bulunması» şartıdır. Oysa, habere esas olan unsurun bu şekilde sınırlanması, demok
ratik hukuk ilkeleri yanında, vatandaşın haber almasını da engel teşkil etmiştir. Bu hüküm TRT'yi, diğer ya
yın organları karşısında zor durumda bırakmış, bazen habercilik anlayışı içerisinde komik durumlar yaratmış
tır. Ayrıca, radyo ve televizyonun habercilik yapacağı esası, kanunun 5 inci maddesinin (k), (1) ve (m) fıkra
larıyla, 9 uncu maddenin (e) bendinin 5 inci fıkrasında açıkça belirtilmiş, uygulama zaman zaman 20 nci mad
deyi ölü hale getirmiştir. 

Anayasanın TRT'ye yüklediği görev ihmal edilemeyeceğine ve hukuk devletinde, bir kanun hükmünün yok 
farzediknesi veya ihmal edilmesi söz konusu olamayacağına göre, meselenin mutlak bir çözüme kavuşturul
ması ve maddedeki «Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan» deyiminin çıkarılmasını zarurî hale 
getirmiştir. 

Madde 4. — 2954 sayılı Kanunda «Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar» başlığını taşıyan 21 
inci madde gelişen teknoloji şartlarına uyum sağlayamamaktadır. 

IBir ülkede demokrasinin sağlıklı yerleşebilmesi ve yaşayabilmesi halkın rejime ve müesseselerine sahip 
çıkalbilmesiyle mümkündür. Bunun için de herşeyden önce halkın demokrasinin müesseseleri arasında iletişimi
nin kurulması şarttır. Çok partili demokratik rejimimizin temel müesseselerinin başında yer alan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de aynı şekilde halkla diyalogunun kurulabilmesi zorunludur ve bu lazimede, herşey
den önce demokrasinin bir müessesesi olan devlet tekeli ndeki kitle haberleşme araçlarıyla yapılmak durumun
dadır. 

Nitekim, ülkemizde radyo, televizyon mevzuatında bu esas daima ön plana alınmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi faaliyetleri radyodan daima halka özel programlarla yansıtılmıştır. 1963 yılında radyo-televiz* 
yon için 359 sayılı Kanun tedvin edilirken, ülkede yalnız radyo yayınları bulunduğundan, bu husus radyolar 
için maddeleştirilmiştir. 

Kanunun 1972 değişikliğinde de ülkede TV yayınları her tarafa ulaşmadığı ve çok kısıtlı kaldığı için ko
nu gene radyo yayınları içinde mütalaa edilmiştir. Oysa, aradan geçen 20 yıl içerisinde ülkemizde televizyon 
hemen hemen her tarafa yayılmış, TV yayınları sırasında, radyo yayınlarının takibi çok küçük oranda kal
mıştır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Millet arasındaki diyalog için kanunlaştırman madde amaç
tan uzak kalmıştır. 
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Bugün için radyo ve televizyonda yapılan yayınlar ne yazık ki demokrasinin sağlıklı yerleşmesi bakımın
dan olumlu bir seviyede değildir. Kanunun 20 nci maddesine rağmen verilen haberler, çoğunlukla tek yönlü 
veya yetersiz kalmakta, kamuoyunun serbestçe ve sağlıklı oluşumuna engel olmaktadır. 

Meselenin, günün şartları içerisinde ve demokrasiyi müesseseleriyle yerleştiren ülkeler seviyesinde ele alın
ması zarureti her şeyden önce rejimin geniş halk kitle lerince benimsetilmesi ve sahiplenilmesi açısından kaçınıl
maz hale gelmiştir. 

Televizyonun kısıtlı yayın saatleri dikkate alındığı zaman bu araçtan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her toplantı günü için ayrı yayın yapmasını beklemek gerçekçi olmayacak, faydadan çok zarar getirecektir. 
Ancak, hiç değilse şimdilik, haftada bir gün belirli bir zaman ayrılması (mesela en çok 30 dakika) Millet-Dev-
let bütünleşmesi bakımından zarurî olacaktır. Bu program içerisinde genel kurulun o haftaki faaliyetinin özet-
lenilmesinin yanında komisyon çalışmaları hakkında bilgi verilebilecek, kalbul edilen kanunlar tanıtılabilecektir. 
Bu sebeple «2954 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar» başlığını taşıyan 21 inci 
maddesindeki değişiklik teklif edilmiştir. 

Madde 5. — Anayasanın tarafsız bir kamu kişiliğine sahip olmasını emrettiği Radyo - Televizyon İdaresi
nin yayınlarında tam bir tarafsızlıkla çalışması hükmü getirilmiştir. 

Anayasamız 133 üncü maddesinde «Radyo - Televizyon idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde 
düzenlenir» şartını koyarken kurumun yönetim esaslarının oluşturulmasında tarafsızlık ilkesinin esas olduğu
nu hükme bağlamıştır. Kazaî mercilerimizin müteaddit kararlarında idarenin tarafsızlığı, tasarruflarında hü
kümet müdahalesine maruz kalmaması esasına bağlamıştır. Tarafsızlık ilkesi, kitle haberleşme araçlarının 
her şeyden önce idarelerin siyasî otoritenin baskılarından masum kalması esasına bağlıdır. Bir tarafsız kamu 
yayın organının personelinin ücret tayini yetkisini elinde tutan hükümetlere karşı ralhat hareket edebilmesini 
düşünebilmek mümkün değildir. Bu sebeple kanunun 50 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri ile (g) bendinin 
1 inci fıkrasındaki Bakanlar Kurulu yetkisinin kurum yönetim kuruluna bırakılması amacı ile söz konusu 
fıkralarda değişiklik teklif edilmiştir. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DOĞAN KASAROĞLU VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenme
si ve Bazı Maddelerinin Değişti; ilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiş- _ 
tir. 

(h) Bu Kanunun 19 uncu maddesinde Radyo ve Televizyon Yüksek Kuruluna verilen görevleri yerine ge
tirmek. 

MADDE 2. — 2954 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan fakat Hükümete dahil olmayan siyasî partiler, yukarıdaki 

bentte söz konusu Hükümet konuşmalarında, Hükümet ile kendi partileri arasında tartışmalı olan bir konuda 
kendi görüşünün münakaşa ve tenkit edildiğini veya programın siyasî çıkar amacı taşıdığını ileri sürerek ko
nuşmaya cevap vermek suretiyle bu konudaki kendi görüşlerini açıklamak isterlerse, Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. 

Bu başvuru, Hükümet konuşmasının yayınlanmasından başlayarak iki tam gün içinde ilgili siyasî partinin 
genel başkanı veya ona vekillik etme yetkisine sahip parti mercii tarafından yazılı olarak yapılır. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu bu başvuruyu derhal incelemeye başlar ve kararını en geç iki tam 
gün içinde verir. Bu karar yazı ile Kurum Genel Müdürlüğüne ve ilgili siyasî partinin genel başkanlığına der
hal hildirihr. 
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Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun' bu istemi kabul etmesi halinde, ilgili siyasî parti adına yapılacak 
konuşmanın, kararın kendisine bildirildiği günden başlayarak iki tam gün içinde yapılması gerekir. Bu konuş
ma sadece o siyasî partiyi bağlamak kaydıyla yapılır ve bu husus yayının başında kurum tarafından belirti
lir. 

Bu konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet konuşmasının yayınlandığı saatte yapılır ve konuşmanın süresini 
aşamaz. Bu konuşma, Hükümet konuşması hangi yayın istasyonlarından yaymlanmışsa aynı istasyonlardan ya
yınlanır. 

MADDE 3. — 2954 sayılı Kanunun 20i nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması 

Madde 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı doğura
cak bir unsur taşımama kaydıyla; Hükümetin ve siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması bun
ların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Hükümetin veya 
bir siyasî partinin açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra 'bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından 
veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir. 

MADDE 4. — 2954 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar 

Madde 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmala
rını, toplantı günlerinde ve. uygun dinleme saatlerinde radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen ya
yın yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarıyla, komisyon faaliyetleri her hafta TV'de 
dengeli ve tarafsız bir biçimde 30 dakikalık program içinde özetlenerek yayınlanır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarında yapacağı 
canlı yayınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü sınırlamaları içinde gerçekleştirir. 

MADDE 5. — 2954 «ayıltı Kanunun 50 nci madldeısinin (İd) ve (f) 'hentöeri ite (g) bemdliniin 1 inci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek dev
let memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçmemek üzere Genel Müdürlüğün teklifi ve Kurum Yönetim Kurulun
ca tespit olunan oran ve miktarlarda tazminat ödenir. 

Kurum personeline bu tazminat dışında 657 sayılı Kanun (zam ve tazminatlar) başlıklı değişik ek madde
sinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. 

f) • 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri kurum personeli hakkında da uy
gulanır. Ancak (f) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Genel idare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygu
lanacak ek göstergeler bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer 
kamu kuruluşlardaki emsallerini geçmemek şartı ile Genel Müdürlüğün teklifi üzerine kurum yönetim kurulun
ca tespit olunur. 

g) Kurumun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde sözleşmeli., personel çalıştırılabilirler. Söz
leşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve soaımlulukları yönetmelikte gösterilir. Bu perso
nele ödenecek ücretler Genel Müdürlüğün teklifi ile Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜIK MÎLLET 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin değiştir ilmesine ilişkin Ka
nun Değişikliği Önerisi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğimi saygı ile dileriz. 

Nuri Korkmaz Süleyman Köyuncugil 
'Adana Gaziantep 

GEREKÇE 

ıMadde metninde yeralan «TBMM'mde grubu bulunan siyasî partiler» deyimine, «veya seçime katılmak 
için öngörülmüş yasal koşulları yerine getirmiş olan» sözleri eklenmiştir. 

Bu değişiklikle, önceki Miiılletvekil* Genel Seçimine katılmamış ama, gelecek ilk genel seçime katılabilme 
hâk ve yetkisini kazanmış siyasî partiler açısından yaratılan adaletsiz duruma son verilmektedir. 

Gelecek ilk genel seçilinde hangi siyasî partinin ne oranlda seçmen desteğine nail olacağı, seçimden önce 
kestirMemeyeceğinden, «yapılacak ilk genel Milletvekili (seçimine katılıma koşullarına sahip bütün siyası parti
lerin TRT Kurumu yayın organlarından sesini duyurma, programını ve düşüncelerini bu organlarla yaya-
bitme konusunda eşit olanaklara sahip duruma getirilmesi gerçekleştiriıîmektedir. 

İBÖlyllece, Yurttaşın «Haber alma hakkı» sağlanıp güvence altına al'inııdcen, 1983 yılındaki olağan dışı koşul
larda genel seçime katılalbilimiş siyasal partilerden yaşamını sürdürebilenler ile bu seçimden sonra kurulmuş 
olmakla birlikte yapay yolllarlıa TBMMInde grup oluşturmai'Ş olanlara tanınan ayrıcalıiklı duruma son verilip, 
Ana/yasanın 31'incî maddesinde yer alan «Kiişider ve siyasî partiler kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı 
kitle haberleşme ve yayın araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Kanun, 13 üncü Maddede yeralan 
genel sınırlama dışında bir sebebe dayanarak, halikın 'bu araçlarla halber almasını, düşünce ve kanaatlere 
utaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.» hüklmünün sözüne ve özüne 
daha uygun bir düzenleme yapılmakta, Anayasanın bu Ihükmünün gereği yerine getir ilmektedir. 

ADANA MİLLETVEKİLİ NURİ KORK MAZ VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2954 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20'nci Maddeslinîn Değiştiribnesine İlişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 2954 Sayiln TRT Kanununun 20 noi Ma'dldösli aşağıdaki ibicimldle değişiöiıriteiştiır. 

Madde 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esasla rina -uymak ve diğer Siyasî Partilere cevap hakkı doğu
racak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükiüımetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grulhu bulunan veya 
seçtae katılmak için öngörülmüş yasal koşulları yerine getirmiş olan siyasî partilerin açıklama ve faaliyet
lerinin yayınlanması, bunların haber değeri tanıması, şartına bağlıdır. Türkiıye Radyo - Televizyon Kurumu, 
Hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetlerini yayımladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla 
hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zo
runda değildir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

'MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Fikret Ertan 
İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 2/310, 2/374 
Karar No. : 8 

13 . 4 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, Komisyonumuza; 3.3.1986 tarihinde gönderilen İstanbul MilletiVekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 arkadaşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi hakkında Kanun teklM ile 13.11.1986 ta
rihinde gönderilen Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi, Komisyonumuzun 2.4.1987 tarihli 
toplantısında Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel ve teklif sahıpleririden Kars Milletvekili Musa Ogün'ün de katıl
masıyla incelenmiştir. 

Komisyonumuz, iki teklifin de 11.11.1983 tarihli 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununu 
değiştirmeye yönelik bulunduğunu gözönüne alarak, birleştirilerek görüşülmesini kabul etmiştir. 

îstanbul Milietivekİli Doğan Kasaroğlu ve 13 arkadaşının teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru
bu bulunan fakat hükümete dahil olmayan partilere Türkiye Radyo ve Televizyonunda cevap verme imkânı
nın tanınması istenmektedir. Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 arkadaşının teklifinde ise bu hakkın se
çime katılmak için öngörülmüş yasal koşulları yerine getirmiş olan siyasî partilere de tanınması istenmektedir. 

'Bilindiği gibi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun «Hükümet uygulamalarının tanıtılma
sı» başlıklı 19 uncu maddenin vazedilmesindeki ana gaye; mevzuat ve idarî kararlarla yürürlüğe konulan ve 
halkın da katılmasıyla başarıya ulaşılalbi'lecek hükümet uygulamalarının, gerekçelerinin, yararlarının yükümlü
lüklerinin, esas ve usullerinin kamuoyuna benimsetilmesi ve tanıtılmasıdır. 

Bu durumun açıkça belirtildiği maddede ayrıca, hükümet uygulamalarının Türkiye Radyo ve Televizyo
nundan yayımlanmasında uyulacak esaslar ve tanıtma programının kapsamının ve niteliğinin nasıl olacağı da 
açıkça gösterilmiştir. 

Sözkonusu sınırlamanın dışına çıkılması halinde ise, «Düzeltme ve cevap hakkı» başlıklı 27 nci maddenin 
(i) bendinde kanun yollarına başvurma esas ve usulleri 'belirtilmiştir. Bu hüküm ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grulbü bulunan ancak hükümete dahil olmayan siyasî partilerin hukukî çıkarları korunmuştur. 

Ayrıca, sözkonusu madde, herhangi bir siyasî partinin propagandasına ve geçmiş uygulamaları tenkide de im
kân vermemekte, sadece Devletin yürütme organının çalışmalarının tanıtılmasını ye açıklanmasını öngörmektedir. 

Bu nedenle teklifler Komisyonumuzca benimsenmemiş ve tümünün görüşmeleri tamamlandıktan sonra, 
maiddelerine geçilmesi kabul edilmeyerek, teklifler reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üz ere Yüksek Başkanlığa saygı ite sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlıı 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Cevdet Karsh 

Giresun 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
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Dönem : 17 Yasama Yıl» : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 566 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 9 Haziran 1934 Ta
rihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri Komis

yonları Raporları (2/245) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 23 . 5 . 1985 

Sayı: 120 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim ge
rekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

G E R E K Ç E 

474 ve 2502 sayılı Kanunlar, uygulama alanlarıındıaıkıi mahallî hükümetlere; tüm ilçe, kasaba ve köylerdeki 
yaylak ve mer'alann sınırlandırılarak bir haritaya bağlanmasını ve tahsis yapma görevini vermiştir. Bu yer
lerde mer'a veya kışlaklara tecavüz halinde davacı olabilmek için tahsis kararının olması şarttır. Bu tahsis 
kararı olmadan açılan davalar haklı bile olsa reddedilmeye mahkûm olmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen kanunlarda adı geçen mahallî hükümetler, her nasılsa bu görevlerini yapamamışlar 
ve bundan dolayı da adliyeler çalışamaz veya işin içinden çıkamaz hale gelmişler ve bu nedenle vatandaş hak
kını arayamaz hale gelmiştir. 

Teklifimiz kanunlaştığı takdirde, vatandaş hem uzun zamandır alamadığı hakkına kavuşmuş olacak, hemde 
adliiyelerdökli bu rev'idien davalar büyülk bir süratle çözüme kavuşmuş olacaktır., 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ HİLMİ NALBANTOĞLU'NUN TEKLİFİ 

9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 9 Haziran 1934 tarihli ve 2502 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — Bu Kanunun 6 ncı maddesine göre yapılacak tahsis işlemleri, 11 İdare Kurullarınca hazır

lanacak bir plan dahilinde ve en geç üç yıl içinde tamamlanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No.: 2/245 
Karar No.: 61 

29 . 5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi, Komisyonumuzun 5.6.1985 Tarihli 21 inci Birleşiminde il
gili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

2502 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sözü edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 1617 Sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığı için 6 ncı madde işlerliğini kaybetmiş bu
lunmaktadır. Bu nedenle teklif ile eklenmek istenilen Ek Maddenin de düzenleme sahası kalmamıştır. Ayrıca 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kendi Bakanlıkları ile ilgili fakat dağınık bir şekilde bulunan birçok ka-
nıunıuınu tedvin etme çalışmalarımı sürdürmekte olup çalışmalar tamamılanıdığıınıda hissedilen boşilulMıar da doldu
rulacaktır. 

Bu itibarla teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmedeen reddedilmesine karar ve
rilmiştir. Raporumuz Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Başikanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

/Sözcü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Kadri Al t ay 

İAntalyia 
(Tasarının Tümüne Muhalifim) 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney' 

İstanbul 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 
(Tasarının Tümüne Muhalifim) 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

I 

Üye 
Namık Kemal §entürk 

İstanbul 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(Tasarının Tümüne Muhalifim) 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 566) 
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Tanın Orman ve Köyişfedi KomUsyoaıu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım Orman ve Köyişleri 5 .. 5 B 1987 

Komisyonu 
Esas No. : 2/245 
Karar No. <: $ 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun; 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, 5.6.1985 tarihinde içişleri Komisyonunda görüşülmüş ve 2502 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesinde sözü edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 1617 sayüı Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığı, 6 ncı maddenin işlerliğini kaybetmesi nedeniyle içiş
leri Komisyonunca reddedilmiş ve 10.6.1985 tarihinde Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Adı geçen Teklif Komisyonumuzun 1.4.1987 tarihli toplantısında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan ile Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü, teklif sahibi, Başkanlığımızın davetine rağmen 
toplantıya katılmamışlardır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan 2502 sayüı Kanunun 6 ncı maddesinde geçen 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu 
Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığını ifade etmiştir. 

Ayrıca mer'a, yaylak ve kışlaklarla ilgili meselelerin çözümlenebilmesi; idarî, hukukî ve teknik bir dizi ted
birlerin uygulanmaya konulması ile mümkündür. 

Esasen mer'a, yaylak ve kışlaklarla ilgili tespit, tahsis ve diğer görevler 3083 sayılı Tarım Reformu Kanu
nu ile 3202 sayüı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda da belirtilmiştir. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle «2502 sayüı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi» suretiyle yapılmak istenen 
değişiklik, Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra 
maddelere geçilmesi oylanmış, oy çokluğu ile (maddelere geçilmesi) reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başfcanvekii Sözcü 
Ahmet Altıntaş Hikmet Bicentürk Sabri Araş 

Muğla içel Kars 

Üye Üye Üye 
Ertuğrul Gökgün M. Ali Doğuslu Abdurrahman Bozkır 

Aydın Bingöl Konya 

Üye Üye 
Ümit Oanuyar Salim Koçaker 

. Manisa Tokat 
(imzada bulunamadı) 

« • » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 566) 





Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 575 

28 . 3 . 1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili M. Timur Çınar'ın 
Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe Ko

misyonları Raporları (1/846, 2 /444) 

T.C. 
Başbakanlık 15 , 5 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101 • 2098/04161 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sa
yılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Gaziantep, nüfus itibariyle Türkiye'nin altıncı büyük ilidir, 1985 nüfus sayımına göre il merkezinin nüfusu 
466.302 olup, halen bu miktarın 600 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Gaziantep Türkiye'nin en hızlı şehir-
leşen illerinin başında gelmektedir. Asrın sonunda il merkezi nüfusunun 1,5 milyon civarına ulaşacağı hesaplan
maktadır. 

Gaziantep, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlardan Doğu ve Güneydoğunun cazibe merkezidir. Ankara -
Adana hattının doğusunda kalan ve Türkiye'nin üçte ikisini teşkil eden bölgenin en büyük şehridir. Gene aynı 
bölgede, küçük ve organize sanayinin en fazla geliştiği, sosyal ve kültürel hareketliliğin en çok bulunduğu ta
biî bir merkezdir. 

Gaziantep'te bir üniversite kurulması, aslında çok gecikmiş bir zarurettir. Bu konuda Devlet Planlama Teşki
latı tarafından uygulanan bütün ilmî kriterler, Gaziantep'te bir üniversite kurulmasının geciktiğini ortaya koy
maktadır. Nitekim, DPT tarafından 1969 yılında yapılan «Yüksek öğretim Araştırması» na göre, Gaziantep 
yeni üniversite kurulması gereken yerler arasında tespit edilmesine rağmen; Bursa, Samsun, Konya. Adana, 
Elazığ ve Diyarbakır, hattâ bunlardan sonra programlanan üniversiteler kurulmuş, ancak Gaziantep Üniversi
tesi bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 
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Yakın tarih perspektifi içinde, İstanbul haricinde Anadoludaki ilk üniversiter kuruluş Gaziantep'te tesis edil
miştir. 1871 yılında Gaziantep Tıp Fakültesi açılmış, daha sonra bu müessese Beyrut'a nakledilmiş; 1879'da ise 
beynelmilel hüviyette 'bir sağlık merkezi ve tıp okulu kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle, Gaziantep yüzyıl önce bir 
üniversiter müesseseye, bir Tıp Fakültesine sahiptir. Son olarak 1981 yılında, Gaziantep'de bir Tıp Fakültesi ku
rulmuş ve dekanın tayini dahi yapılmışken bürokratik sebeplerle uygulamaya geçilememiştir. 

Gaziantep, en yakın üniversitenin bulunduğu Adana'ya 220 km., Malatya'ya 250 km. ve Diyarbakır'a 330 
km. mesafededir. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile bir bölge bütünlüğü içindedir. Kurulacak üniversitenin hin
terlandı, sadece bu üç vilayet çerçevesinde değerlendirilse bile, üç milyonluk bir nüfus bahis konusu olmakta
dır. Kurulacak üniversite, bir bölge üniversitesi mahiyetinde olup, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da-
ki fakülte ve yüksekokullardan meydana gelmektedir. 

Halen Gaziantep'te Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak eğitimine devam eden ve çeşitli mühen
dislik bölümleri olan bir Mühendislik Fakültesi vardır. Bu fakülte kurulurken müstakbel üniversite kampusu da 
düşünülerek şehrin en güzel yerinde geniş bir arazi tahsis. edilmiş ve fakülte binaları ile sosyal tesisleri büyük 
ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Yani, kurulacak üniversitenin arsa sıkıntısı yoktur ve fizik mekan bakı
mından kuruluş döneminde problem olmayacaktır. Kısaca, Gaziantep Üniversitesinin 'kurulması için her türlü 
imkân ve şartlar elverişlidir. 

Üniversitenin kurulmasıyla, Kahramanmaraş'ın yıllardır ihtiyaç hissettiği ve bölgenin gelişmesini hızlandıra
cak Ziraat Fakültesi ile Şanlıurfalıların gene yıllardır en büyük arzusu olan İlahiyat Fakültesinin de gerçekleş
mesi mümkün olacaktır. Ayrıca, bu suretle Kahramanmaraş'ta kurulan «Tarımsal Araştırma ve Uygulama Mer
kezi» ile «Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi» nin geliştirilmesi ve Şanlıurfa'da'ki diğer akademik müesse
selerin tamamlanması hızlanacaktır. 

Nihayet, Beyrut Üniversitesinin bilinen olaylar yüzünden gittikçe önemini kaybetmesi neticesinde, bölgede 
kurulacak bir üniversitenin bütün Orta Doğu ülkeleri bakımından önemli bir akademik merkez hüviyetini kaza
nacağı düşünülmektedir. Gaziantep, Halep'e sadece 130' km. mesafededir ve Orta Doğu ülkelerine ana geçiş ka
pısıdır. Halen mevcut Mühendislik Fakültesinde İngilizce eğitim yapılmaktadır, ayrıca bir hazırlık okulu var
dır. Üniversitenin bu vasıfları üzerinde durularak, Orta Doğuya daha yakın ikinci bir ODTÜ'nün gerçekleşti
rilmesi mümkün olabilecektir. Bu takdirde, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin Orta Doğudaki islam ülkeleri 
ile ekonomik, ticarî, sınaî, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Kısaca, Gaziantep'te, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerindeki fakülte ve yüksek okulları da bünyesinde bu
lunduran «Gaziantep Üniversitesi» nin kurulması faydalı ve zarurî görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel Gerekçede izahı edilen sebeplerle «Gaziantep Üniversitesi» kurulmaktadır. Üniversite
nin hangi fakülte ve yüksekokullardan meydana geldiği belirtilmektedir. 

Buna göre; halen Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fakültesi ile Gazian
tep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa Meslek 
Yüksekokulu, Gaziantep Üniversitesi bünyesi içinde yer almaktadır. Ayrıca, Gaziantep'te Tıp, Fen-Edebiyat, İk
tisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi; Kahramanmaraş'ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesi kurul
maktadır. 

Madde 2. — Bu Kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanması öngörülen yükseköğretim kurumlarının; 
teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki 
ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, de
mirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep üniversitesine devredilmesi öngö
rülmektedir. . 

Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Bülyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 575) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«Gaziantep Üniversitesi 
EK MADDE — Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniver

site; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilim

ler Fakültesi ile Kahramanmaraş'ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesinden, 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden, 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından, 
d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş 

Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan, 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bi

limleri Enstitüsünden, 
Oluşur.» 
MADDE 2. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının 

teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki 
ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, de
mirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine devredilmiş sa
yılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V_. 'Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ç. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
rA. Af, Yılmaz 

14.5.1987 

Devlet Bakanı 
H, C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/ S.. Giray 

Tarım Orman ve (Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 575) 



_ 4 -

T.B.M.M. 
Anavatan Partisi 4.5.1987 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 4.5.1987 
Sayı ı 11-871157 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı K. H. Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifim ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Timur Çınar 
Manisa Milletvekili 

G E R E K Ç E 

1. Teklifin birinci maddesi ikinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 11 inci maddenin (e) bendi
ni yeniden düzenlenmek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Teklifin ikinci maddesi ile 2809 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) bendi değiştirilmiştir. Daha 
önce İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlı olarak eğitim yapan Tütün Eksperleri Yüksekokulunun, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanmasının ve Akhisar'da kurulmasına Türk tarımında önemli bir 
yeri olan bölge tütün tarımcılığının gelişmesi açısından çok faydalı olacaktır. 

Ayrıca tütüncülüğün ve tütün üreticisinin durumunu daha iyiye götürmek ve teknik seviyeye ulaştırmak, 
bölge insanlarını bu konuda eğitmek açısından da böyle bir okulun İstanbul yerine tütün tarımının yoğun ol
duğu bölgede bulunması her bakımdan faydalı bir teşebbüs olacağı kanaati ile bu madde düzenlenmiştir. 

3. Teklifin üçüncü maddesi ile de daha önce İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye -
Muhasebe Yüksekokulunun adı Manisa iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. 

4. 5. Yürürlük ve yürütme maddeleri olarak düzenlenmiştir. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ M. TİMUR ÇINAR'IN TEKLİFİ 

Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkmda 41 Sayılı K. H. Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

e) «İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulundan;» 
MADDE 2. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 

e) «Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devlet Türk Musiki Konservatuvarı, Su Ürünleri Yüksek
okulu, daha önce Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adinin değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağ
lı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yük
sekokulu, daha önce İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlı olup, Akhisar'a nakledilen ve Ege Üni
versitesi Ziraat Fakültesine bağlanan Tütün Eksperleri Yüksekokulundan; 

MADDE 3. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

j) «Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî-Eğitim Bakanlığına 
bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan De
nizli Eğitim Yüksekokulu. Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken İk
tisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Ege Üniversitesi İşletme Fakül
tesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun âdı değiştirilerek İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Ada
let Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Dev
let Konservatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ik en rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, 
daha önce İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe Yüksekokulunun adının 
değiştirilmesiyle oluşan ve rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden; 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No.: 1/846-2/444 • , • 

Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECIİtSI BAŞKANLIĞINA 

«28.3.1983 Tarihli ve 2809 Saym Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayıü Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Bk ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile «Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar'ın; Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştİrilimesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 16.5.1987 tarihli bir
leşiminde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin Emiroğlu, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel, YÖK 
temsilcileri ve teklif sahibinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca, aynı Kanunda değişiklik yapılması sebebiyle, Tasarı ve Teklif birleştirilerek görüş
melere geçilmiştir. 

Tasan ve Teklifin Gerekçeleri uygun görülerek, birleştirilen yeni metnin maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 
1. 2/444 Esas sayılı Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kahul edilmiştir. 
2. 1/846 Esas sayılı Kanun Tasarısının çerçeve l inci maddesiyle düzenlenen Gaziantep Üniversitesi baş

lıklı Ek Maddesi teklif ve tasarının birleştirilerek görüşülmesi dolayısıyla 4 üncü madde olarak komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

3. 1/846 Esas sayılı tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle düzenlenen Geçici 14 üncü Maddesinin sonuna yeni 
bir fıkra eklenmiştir. Madde düzenlenen bu değişik şekliyle ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4. 6 ve 7 nci maddeler yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
Havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi 'buyrulmak ve Komisyon ve Genel Kurulda öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesini teminen Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Or 

Konya 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Turgut Sera Tirali 

Giresun 

Başkanvekili 
İsmet Özarslan 

Amasya 

Üye 
F. Rezan Sahinkaya 

Ankara 

• Üye 
Hami t Melek 

Hatay 

Üye 
Alaeddin Kısakürck 

Kahramanmaraş 

Kâtip 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üye 
Muzaffer İlhan 

Muğla 

Üye 
F. Mihraban Erden 

İsparta 

Üye 
{Abdülkeriın Yümaz Erdem 

Mardin 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18 . 5 . 1987 
Esas No. : 1/846, 2/444 

Karar No. : 69 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.5.1987 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar'ın 
«Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» ön havaleleri uyarınca Millî Eğitim Komisyonunda İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca birleştirile
rek 'görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 18 Mayıs 1987 tarihinde yap
tığı 107 nci birleşimde teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip, görüşülmüştür. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlı olarak eğitim yapan Tütün Eksperleri Yüksekokulunun 
Akhisar'a nakledilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanması ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülte
sine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe Yüksekokulunun adının, Manisa iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi 
olarak değiştirilmesi, 

Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversitenin kurulması, bu üniversitenin; Rek
törlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kahraman
maraş'ta Ziraat Fakültesi Şanlıurfa'da ilahiyat Fakültesi, Gaziantep Mühendislik Fakültesi, Türk Mu
sikisi Devlet Kbnservatuvarı, Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu, Kahra
manmaraş Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bi
limleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşması ve yeni üniversiteye 'bağlanan Yüksek öğre
tim kurumlarının teşkilatları ile birlikte mevcut kadroların, 1987 yılı bütçe ödeneklerinin, bütçedeki öde
neklerin tahakkuka bağlanması yetkisinin, bina ve tesislerin, her türlü araç ve gereçlerin, malzeme, döşeme, 
demirbaş ve taşıtların başka bir işleme gerek kalmadan Gaziantep Üniversitesine devredilmesi öngörülmüş
tür. 

Komisyonumuzda tasarı ve teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Gaziantep'te yeni bir üniver
sitenin kurulması için her türlü imkân ve şartların elverişli olduğu belirtilmiş ve Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen metnin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 

2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile madde metni içerisinde «Karadeniz Üniversitesi» ola
rak yer alan ibarelerin «Karadeniz Teknik ÜniVersitesi» olarak değiştirilmesini öngören yeni bir metin 4 üncü 
madde olarak, 

Çerçeve 4 üncü madde, 5 inci madde olarak aynen, 
2809 sayılı Kanuna geçici madde 14 olarak eklenmesini öngören Çerçeve 5 inci maddenin son paragra

fında yer alan «... Gaziantep Mühendislik Fakültesi» ibaresinden sonra gelmek üzere «ve Gaziantep Meslek 
Yüksekokulu» ibaresinin eklenmesiyle 6 ncı madde şeklinde değiştirilerek, 
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tir. 
Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 6 ve 7 nci maddeler 7 ve 8 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiş-

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip 
Kadir Demir 

Konya 

Hakkı Ârtukarslan 
Bingöl 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa-

Başkam/ekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

A. Şamil Kazokoğlu 
Boitı 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yasar Albay rak 
istanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

îmzada bulunamadı 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

İlhan Askın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Tülay Öney 
İstanbul* 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 
Karşıyım 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 
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MİLLÎ EĞİTUM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTtöİ METİN 

«28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sajyüı Kaomı Hük
münde Kararriaroenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı.» 

MADDE l. 28.3.1983 Tarih, ve 2809 sayılı Ka
munun 11 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

e) «İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağ
lı Adalet Yüksek Okulu'ndan.» 

MADDE 2. — 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Ka
nunun 17 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

e) «Rlektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devlet 
'Türk Musiki Kanısıervatuvarı, Su Ürünleri Yüksek
okulu, daha önce Eıge Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekoku
lunun adınım değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fa
kültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Hemşirelik Yüksekokulu, daha önce İstanbul Üni
versitesi Orman Fakültesine bağlı olup, Akhisar'a 
nalktedülen ve Ege Ünıiversüitesd Ziraat Fakültesine 
bağlanan Tütün Eksperleri Yüksek Okulıı'ndan; 

İMADDE 3. - - 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Ka
nunun 18 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

j) «ıBuca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni 
kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı Deniri Eğiltim Enstitüsü
nün adının değiştirilmesiyle oluşlturülan ve Buca Eği
tilin Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekoku
lu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilme
siyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı De
mirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı iken İktisadî ve tdarî Bi
limler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yük
sekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı 
Aydın Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulunun 
adı değiştirilerek İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülte
sine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcıi-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİÖ1 METİN 

«28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayın Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hük
münde Kararnamenin DeğiştüjUerek Kabulüne Dajr 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı.» 

MADDE 1. • - Millî Eğitim Komisyonu metninin 
1 inci Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Millî Eğitim Komisyonu metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
3 ündü Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

lik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet 
Yükisetookiulu, Külttür ve Tuırizlm Başkanlığına bağlı 
iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Dev
let Konservatuıvarı, Millî Eğitini Gençlik ve Spor Ba
kanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan İamir Mes
lek Yüksekokulu, daha önce İktisadî ve İdarî Bilim
ler Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe 
Yüksek Okullunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve 
rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadî ve İdarî Bilim
ler Fakültesi'nden;» 

(MADDE 4. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanuna aşağıdaki Elk Madde Eklenmiştir. 

«Gaziantep Üniversitesi 

iEK MAİDDE — Gaziantep'te Gaziantep üniver
sitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üni
versite; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp 
Fakültesi, Fen - Edehiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş'ta Ziraat Fa
kültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesinden, 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken 
Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakülte
sinden, 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk 
Musikisi Devlet Kkmservaituvaınndan, 

d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yük
sekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahraman
maraş Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yük* 
selkoikuluından, 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enıatitıüsünden, 

Oluşur.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Ka
nunun 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanunun 
diğer (bölümlerinde «Karadeniz Üniversitesi» olarak 
yer alan ibareler, «Karadeniz Teknik Üniversitesi» 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. —•_ Millî Eğitim Komisyonu metninin 
4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. .• . • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 575) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanun ile Gazian
tep Üniversitesine Bağlanan Yükseköğretim Klurum-
larmın teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve per
soneli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenek
leri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması 
yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, 
malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte 
başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep üni
versitesine devredilmiş sayılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Orta Doğu Tek
nik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendis
lik Fakültesi ile Kahraımanmaraş Meslek Yüksek 
Okulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi statüsü içersinde sağlanır.» 

MADDE 6. Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar. 
Kurulu yürüttür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı Ka
nuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde 14. — Bu Kanun ile Gaziantep 
Üniversitesine bağlanan Yükseköğretim Kurumları
nın teşkilatı ile birilikte mevcut kadroları ve personeli, 
>bju kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe öldenekleri, büt
çedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bi
na ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, 
döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir iş
leme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine dev
redilmiş sayılır. 

ıBu Kanunun yayımı tarihinde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fa
kültesi ve Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kah-
ramanımaraış Mesllek Yüksekokulu öğrencilerinin me
zuniyetleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi statüsü 
içerisinde sağlanır.» 

MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 575) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 580 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 3093 Sayılı Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümle
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /851) 

TC 
Başbakanlık 15 , 5 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.GnMd. 18/101-2096 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza tarzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «2954 Sayılı Türküye Radyo ye 
Televizyon Kanunu İle 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümle-
ıindle Değişiklik Yapılmasına Dair Kamun Tasarısı» ile gerekçesi ekU olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 

GEINEL GERElKÇEt 

2954 saıyıiı Türkiye Radyo vıe Televizyon Kanununun 58 indi maddesi ite Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kuruluna verilmiş bulunan görev ve yetkilerin, diğer kamu kurum ve kuraliutşlaonın görev ve yetkileri' yö
nümden uygulatmada doğurduğu bazı mahzurlar, mezkûr Kurulun iştişarî niteliğinin kanun bazında açıklığa 
kavuşturulmasını gerdeli kılmıştır., 

Diğer taraftan, yüne tatlbifcaıtta ortöaıya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla; 3093 sayılı Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Kurum geliirlerin'i tadat eden madldeslinlin yeniden düzenlenmesi ge
rekmiş; keza, hangi cihazlardan ve ne oranda ücret tahsil edileceği hususunun vuzuha kavuşturulması ihitfiyacı 
hâki olmuş ve buna ek olarak da mezkûr cihazları imal ve ithal edenlerin sıaittıklao cihazlar dolayusııyla Ku
ruma yatırmak durumunda bulundukları ücretlerin ödeme süresinıin arttırılması suretiyle ilgili firmalara istetme 
sermayelerinin nemalandınlmıası hususunda kolaylık sağlamanın faydalı olacağı diüışünültmuşltjiir. 

(Mezkûr tasan bu maksatla hazıırlanmıştsr. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithalini; Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru
lunun töfclifü ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımından 
mezkûr Kurulun iznine tabi tutan hüküm, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı dahil olmak üzere, bu üç kuruluş arasında görev tedahülüne sebep olmuştur. 

Meri 58 inci madde ile Kurula verilmiş bulunan yetkilerin, uygulamada «imal ve ithal izni» şeklinde 
kullanılmaya başlanan bir tarza dönüşmesi; bir 3'andan İthalat Rejimi Kararı ile ithali serbest bırakılan 
cihazların yurda girişlerinde çeşitli problemlerin doğumuna yol açmak suretiyle Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının yetkilerinde bazı tereddütlerin husule gelmesine sebep olurken, bir yandan da her çeşit sanayi 
mamulüne imalat izni vermek göreviyle mücehhez kılınan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının selahiyetlerinin 
layıkıyla yerine getirilmesini engellemiştir. 

Fiiliyatta meydana gelen ve dublikasyonlara sebep olarak kamu kuruluşlarının üstlendikleri hizmetlerin 
gereği gibi yürütülmesine mani olan mezkûr duruma son vermek maksadıyla yapılan tadilatla; Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulunun istişarî nitelikte bir Kurul olma özelliğine açıklık getirilerek, alıcı cihazların 
imal ve ithali için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken çıka
rılacak yönetmeliğin hazırlanması sırasında adı geçen Kurulun da görüşünün alınacağı öngörülmektedir. 

Madde 2. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun, Kurumun gelirlerini dokuz bent halinde belir
ten 35 inci maddesinin 3093 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması ve bu gelirlerin beş bent şeklinde ye
niden tespiti doyayıısıyla uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek maksadıyla, Türkiye Radyo - Televiz
yon Gelirleri Kanununun «Gelirler» matlabmı taşıyan 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

2954 sayılı Kanunun müllga 35 inci maddesindeki gelir kalemleri göz önünde tutularak yapılmış olan 
bu düzenleme ile, Kurumun gelirleri arasına; film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın 
ve satışından elde edilecek gelirler; Kurumun, 2954 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince kurma yet
kisi olan ortaklıklarından elde edeceği gelirler ile gerek konser, temsil ve benzeri programlar ve gerek ilan 
ve reklamlardan elde edilecek gelirler dahil edilmiştir. 

Madde 3. — 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki «Radyo» 
ibaresi, «Radyo, portatif radyo - teyp, radyo - pikap»; keza aynı maddenin (a) bendinin 5 numaralı alt ben
dinin (b) fıkrasındaki «Müzik seti ve diğerleri» ibaresi de «Müzik seti ve benzerleri» şeklinde değiştirilmek 
suretiyle, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Bugünkü şekliyle, «Müzik seti ve diğerleri» ibaresinde geçen «diğerleri» sözcüğünden hangi cihazların 
kastedildiği uygulamada tereddütlere ve yorum farklılıklarına yol açtığından, 3093 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (a) bendine, «Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo ve televizyon yayınını almaya 
yarayan her türlü cihazlar» şeklinde 6 numaralı yeni bir alt bent eklenmesi uygun görülmüştür. Bundan 
böyle, maddede sayılan cihazlar dışında kalan, fakat her ne ad altında olursa olsun radyo ve televizyon 
yayınlarını almaya yarayan cihazlar ile ilgili bandrol uygulamasına açıklık getirilmiş olmaktadır. 

Madde 4. — 3093 sayılı Kanunun «Tahsilat» kenar başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde geçen, «en 
geç müteakip ayın onuna kadar» ibaresi, «en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar» şeklinde değiştiril
mektedir. 

Bu değişiklik ile, 3093 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenlerin bir 
ay içinde sattıkları cihazlardan tahsil ettikleri ücretleri Kuruma ödeme süresi, azamî • 40 günden 100 güne 
veya diğer bir deyişle asgarî 10 günden 60 gün ilavesiyle 70 güne çıkarılmaktadır. Bu suretle, imalatçı veya 
ithalatçının henüz satamadığı cihazlar için ödemek mecburiyetinde kaldığı bandrol ücretlerinin satışından 
sonra ödemesini sağlamakla, firmaların işletme sermayelerini daha, fazla üretim veya ithal için kullanmaları 
imkânı getirilmiş olmaktadır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 580) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 21 . 5 . iv87 

Esas No. : 1/851 
Karar No. : 72 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca 15.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 
16.5Jİ987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 3093 
sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 21.5.1987 tarihli 109 uncu birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 58 inci maddesine göre Radyo ve Televizyon alı
cı cihazlarının imal ve ithali, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir. Ancak uygulamada Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile mezkûr kurum arasında bazı problemlerin 
meydana geldiği görülmüştür. 

3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirlenen alıcı cihazların çok çeşitli 
olması nedeniyle hangilerinden ne ölçüde ücret alınacağı hususunda tereddütler meydana gelmiş, ayrıca imal 
ve ithalatçı firmaların sattıkları mallardan tahsil ettikleri bandrol ücretlerini kuruma ödeyecekleri sürenin kı
sa oluşu nedeniyle, henüz tahsilatı yapılmamış bir paranın bir nevi peşin vergi gibi ödenmesi durumuyla karşı 
karşıya kalındığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun tabiî sonucu olarak firmaların işletme sermayeleri yönün
den sıkıntıya girdikleri görülmüştür. 

Tasarı ile, 2954 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Radyo ve Televizyon alıcı cihaz
larının imal ve ithali için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken 
çıkarılacak yönetmeliğin hazırlanmasında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görüşünün alınması, böyle
ce ortaya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması öngörülmüştür. 3093 sayılı Kanunda yapılan değişikliklikler-
le de; alıcı cihazları için daha belirleyici ifadeler kullanılarak, hangilerinden ne ölçüde ücret alınacağı husu
sunda tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmış, ayrıca bandrol ücretlerinin kuruma ödenme süresi yukarı
da açıklanan gerekçe nedeniyle bir aydan üç aya çıkarılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda getirilen değişiklikler Komisyonumuzca olumlu bu
lunmakla birlikte tereddüt edilen konularda hükümete sorular yöneltilmiş ve hükümet yetkililerince gerekli 
açıklamalar yapılmıştır. 

Hükümet adma yapılan açıklamalar dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen, 
2 nci maddesi, başlığa açıklık kazandırılması amacıyla, madde başlığı yeniden düzenlendiğinden bu değişik

likle, 
3 üncü madde aynen, 
3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde bir 

hükmün değiştirilmesini öngören çerçeve 4 üncü maddesi, ilgili bendin tamamını kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlendiğinden madde bu değişiklikle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 580) 
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Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip 
Kadir Demir 

Konya 
İmzada bulunamadı. 

Hazım Kutay 
Ankara 

ilhan Aş km 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

A. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı. 

Tülay Öney 
istanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğl 
Rize 

BaşkanveMü 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A., A kg ün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İmzada bulunamadı. 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

'u 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yaşar Al bay rak 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

İmzada bulunamadı. 

Enver Özcan 
Tokat 

İmzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 580) 
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BÜKÜMETIN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
İle 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değj-

şikjlffik Yapınmasına Dajir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 111:1-1.1983 tarihli ve 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 58 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Rladyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve 
iıtlhalinlde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun 
görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelikle tesbit edilecek stan-
dartkrta ulyplimaısı zorunludur. Bu sitanıdarlara uyma
yan cihazların imal ve ithaline bu Bakanlık ve Müs
teşarlıkça izin verilmez. Ancak Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulunca onaylanmış araşıtınma, geliştirme 
faaliyetleri kapsamıma giren' prototip imalat ve bu 
imalait maksadıyla yapılacak ithalat, bu hükmün dı
şındadır.» 

MADDE 2. — 4.12:1984 tarihli ve 3093 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu1 Gelirleri Ka
nununun 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş, bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) 
Ibienitleri eklenmiş ve mevcuit (e) bendi (h) bendi ola
rak tadil edilmiştir. 

«e) Filim, bant, plak, nota, dergi, kitap ve ben
zerlerinin yaıpım, yayın ve satışından el'de edilecek 
gelirler, 

f) Radyo ve televizyonla illgili her türlü ticarî 
lişlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler, 

lg) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog
ramlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve 
reklaımdan elde edilecek gelirler.» 

MADDE 3. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurulmu Gelirleri Ka
nununun 4 ündü maddesinin (a) bendinin 3 numa
ralı alt bendi ile 5 numaralı alt bendinin (b) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki 
6 numaralı allt bend eklenmiştir. 

«3. Radyo, portatif radyo - teyp, rad
yo - pikap !% 8» 

<ab. Müzik seti ve benzerleri ;% 10» 
«6, Yukarıda sayılan cihazların dışın

da kafan ve radyo ve televizyon yayınını 
almaya yamayan her türlü cihazlar. % 10» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2954 Sayın Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 
3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 

Ytapilmasuıa Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nununun 2 nci maddesine aşağıdaki (e), (f) ve (g) 
bentleri eklenmiş ve mevcut (e) bendi (h) bendi ola
rak değiştirilmiştir. 

«e) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve ben
zerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek 
gelirler, 

f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî 
işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler, 

) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri prog
ramlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve 
reklâmdan elde edilecek gelirler.» 

(MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Tüıkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 580) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı 
Türküye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka-
naınunun 5 inci maddesin in (a) bendinde geçen «.... 
engeç müteakip ayın onuna kadar» ibaresi, «... engeç 
müteakip üçüncü ayın omuna kadar» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yaysnı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürüttür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu gelirleri Ka
nununun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ci
hazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları 
cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil 
ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna 
kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir 
beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde öde
mekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün 
için yürürlükteki en yüksek ticarî kredi faizi oranı 
üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlik
te 6183 sayılı lAmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümle
rince tahsil olunur.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet (Balkanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Mükerrem Tasçıoğlu 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

içişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
Metin Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Cahit Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

14.5.1987 

Devlet Bakanı 
H. Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. Nes'e Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 580) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 581 

18. 12. 1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Maddesinin Birinci Fık
rasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/837) 

T. C. 
Başbakanlık 20.4.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-2060/01925 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1987 tarihlinde ka
rarlaştırılan «18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh ve tesisler ile sualtı ve suüstü tesis
lerinin, her türlü patlayıcı, yanıcı, akaryakıt ve gizlilik dereceli maddelerinin korunmasına tahsis edilmiş sabit 
ve seyyar depo ve cephaneliklerle, bu gibi maddeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış poligonlarının çevre
sinde askerî güvenlik bölgeleri tesis edilebilmektedir. Keza kamu kuruluşları ve özel kuruluşlara ait stratejik 
değeri haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde de özel güvenlik bölgesi kurulabilmektedir. 

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla, askerî tesislerin etrafındaki güvenlik bölgelerinin bulunması mec
burî olmadığı halde, bu bölgelerin dış sınırlarından itibaren 200 metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve 
patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması ye satış yerlerinin açılmasının yasak olması 
hükmü Kanunun amacına uygun düşmemekte ve uygulamada bazı problemlerin çıkmasına yol açmaktadır. 

Bu sebeple güvenlik bölgelerinin koruduğu tesisin yeteri kadar hassas bulunmaması halinde güvenlik böl
gelerinin dış sınırından itibaren bazı kısıtlamalar konulan bu sahanın ikiyüz metreden daha az olması hatta 
bazı hallerde kısıtlamanın tamamen kaldırılması öngörülmek suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlanabileceği 
gibi kritik tesisler söz konusu olduğunda kısıtlanacak sahanın azamî limite kadar genişletilerek korunması 
mümkün olacaktır. 
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İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/837 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «18.12.1981 Tarihli 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Böl
geleri Kanununun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» 
Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla askerî tesislerin etrafındaki güvenlik bölgelerinin bulunması mec
burî olmadığı halde bu bölgelerin dış sınırlarından itibaren ikiyüz metreye kadar olan saha içerisinde yangın 
ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması ve satış yerlerinin açılmasının yasak 
olması Kanunun amacına uygun düşmemektedir. 

Güvenlik bölgelerindeki tesislerin yeteri kadar hassas olmaması halinde güvenlik bölgelerinin dış sınırın
dan itibaren bazı kısıtlamalar konulan bu sahanın ikiyüz metreden daha az olması hatta bazı hallerde kısıt
lamanın tamamen kaldırılmasını öngören ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kanun tasarısı Komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Üye 
Lezgin Önal 

Hakkâri 

Başkanvekili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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Millî Savunma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. L 1/837 
Karar No. : 5 

22.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

18.2.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20.5.1987 
tarihli toplantısında ilgili Millî Savunma Bakanı, İçişleri, Maliye ve Gümrük bakanlıkları temsilcilerinin işti
rakiyle görüşüldü. 

2565 sayılı Kanunun amacı; Yurt savunması bakımından hayatî önemi haiz askerî tesis ve bölgeler ile 
kamu veya özer kuruluşlarına ait her türlü yer ve tesislerin güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çev
relerinde, kıyılarında ve havalarında, kara, deniz ve. hava askerî yasak bölgelerinin kurulması, kaldırılması 
ve gerektiğinde genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesidir. 

Getirilen tasarı ile bu Kanunun (Güvenlik Bölgelerinde Uygulanacak Esaslar) başlığı altındaki 21 inci 
maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren (ikiyüz 
metreye kadar) olan sahanın katı sınırı tasarıyla yumuşatılarak (en çok ikiyüz metreye kadar) diye düzenlen
miş, yine fıkrada (açılması yasaktır.) ibaresindeki kesin emir tasarıyla (yasaklanabilir.) şeklinde esnekleştiril-
mjş ve ayrıca metne açıklık getirmek maksadıyla bu sınırların tespitinde özel güvenlik bölgelerinde mahallî 
amirlerin, askerî güvenlik bölgelerinde ise garnizon komutanr ile mahallî mülkî amirler tarafından birlikte 
tespit edileceği esası getirilmiştir. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse Sayın Bakanın verdiği tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü kabul ettikten sonra maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun DakSdÜrlerine arz eldüUmlelk üizere Yülksek Başkanlığa saygı ile sunulur»; 

Başkan 
Ömer Ferruh llter 

İstanbul 

Katip 
H. Aydın Arvasi 

Van 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

-

Ba^amvekMü 
Nevzat Yağcı 

Elazığ 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
E. Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 
Turgut Halit Kunter 

Rize 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmür 

Üye 
Mekin Sarıöğlu 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :. 581) 
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HÜKÜMETİN TEKİİF ETTİĞİ METİN 

18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Madde
sinin Birinci Fıkrasının (b) BendMln Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MAIDDE 1. — 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 211 ind maddesinin 
fairand fıkrasının (\b) bendi aşağıdlaki şekilde değiştirilmiştir. 

«!b) Güvenlik 'bölgelerinin d!rş sımırHarından itibaren en çok ilki yüz mıeitreye kadar olan saha dahifede 
yangın ve patliama 'tehlikesi gösteren her türiü madld'en'in (imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması ya-
saManalbliır. Bu yasakla dlgili sınır, özel ıgülvenlk bölgeler tinde mahallî, mülkî annirler; askerî güvenlik bötl-
gelerinıde ilse askerî tesistin (teknik özellikleri ve hassasiyetti dikkate olmaralk garnizon komutanı ve mahallî 
mülkî amirler tarafından 'birlikte tespilt ödiiMr.» 

MAIDDE '2. — 'Bu Kanun yayımı Dafih'indıe yürürlüğe girer. 

'MAIDDE 3. — 'Bu Kanun Ihükümlerini Bakanıiar Kurulu yMür, , 

25 . 3 . 1987 
/. K. Erdem 
Başibaikan V. 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Balkanı V. 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Balkanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Balkanı 
Z. Yavuztürk 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Adalet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

DıçliŞlerd Balkanı V. 
H. C. Güzel 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/. S. Giray 

Sağ. ve Sos. Yardı. Bakanı 
M. Kalemli 

Ulaştırana Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Tarım Orman ve KöyaŞileri Bak. V. 
K. Oksay 

Çalışma ve Sos. Güvenllik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 
5. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclki (S. Sayısı : 581) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölge
ler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Madde
sinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Böl
geler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci Mad
desinin Birinoi Fıkrasının <b) Bendinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —Tasarının 2 nci maddesi Komis-
" yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• * • » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 581) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 582 

Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'm, Küçük Sanayi Sitelerine 
Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Sözleşme Gereğince El
lerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları Raporları 

(2 /453) 

T. B. M. M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 15 . 5 . 1987 
Sayı : 11-87-167 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Küçük Sanayi Sitelerine Dbhil Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulun
duranlara Satılması hakkındaki Kanun teklifim ekte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ünal Yasar 
Gaziantep Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye'nin çeşitli yörelerinde küçük sanayi siteleri kurulmakta ve faaliyette bulunmaktadır. Bu meyanda 
Gaziantep 11 merkezinde Gollüce mevkiinde bulunan 1 956 396 m2 yüzölçümündeki arazi, «Sınırlı Sorum
lu Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi» nin ihtiyaçlarına t̂ahsis edilmek üzere kamulaştırılarak 
1969 yılında hazine adına tescil edilmiş ve kamulaştırma bedelleri alacaklılara adı geçen yapı kooperatifi 
tarafından ödenmiştir. 

Buna örnek olarak Gaziantep'teki tesisleri gösterebiliriz. Nitekim. Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Temsilciliği arasında 12 Haziran 1970 tarihinde imzalanan «Küçük Sanayii Geliştirme 
Programı özel Fon Projesi Uygulama Planı Andlaşması» Biakanlar Kurulunun 30.7.1970 tarihli ve 7/1091 sa
yılı Kararı ile onaylanmıştır. 

Andlaşmanın amacı; «örnek Sanayii Sitesinin Planlanması ve kurulması ile Küçük Sanayii Geliştirme Pi
lot Programı Merkezi Kurmak» olarak tespit edilmiştir. Bundan amaç küçük esnaf ve sanatkâr ile Büyük 
Sanayici arasmda bir seçiş basamağı kurmaktır. 

Projenin yürütülmesi ve kontrolüne ait bütün sorumluluklar o tarihteki adıyla Sanayi Bakanlığına bırakıl
mıştır. Projenin gayesi ise «Gaziantep'te Küçük Sanayinin gelişmesine yardımcı olmak, mevcut işletmeleri 
modernleştirmek, genişletmek ve çağdaş düzeye getirmek, bilimsel bir biçimde düzenlenen işyerlerinin bu
lunduğu bir küçük sanayii sitesıini planlayıp kurmak ve yeni mamuller üreten örnek sanayi işletmelerini plan
layıp başlamak» şeklinde özetlenebilir. 
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ıBu gayeyi temin etmek üzere Gaziantep'te istimlak edilen 1 956 396 m2 yüzölçümündelci araziden 
320 264 m2 yüzölçümlü 176 ve 177 parsel numaralı arazi tefrik edilerek, Sanayi Bakanlığınca bölgede ağır 
sanayiin nüvesini teşkil etmek üzere 50 adet örnek İşyerleri inşasına başlanmış ve bitirilmiştir. Aynı arazi üze
rinde bir bölüm de KÜSGET Genel Müdürlüğü, diğer bir bölümünde ise Gaziantep Küçük Sanayi Koope
ratifi üyeleri adına Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen kredi ile inşa ettirilmiş 1 146 adet işyeri ile inşaatı 
devam eden 1 235 adet işyeri bulunmaktadır. 

örnek Sanayi Sitesi adlı altında inşa edilen 50 adet işyerinden 20 adedi 1975 -1979 dönemi arasında, ba
kiyesi 1985 yılından itibaren örnek hizmet veren küçüksanayicilere dağıtılmıştır. 

Bu işyerlerinin örnek küçük sanayicilere kira ile verilmesi, ülkemizde mülkiyetin verdiği güvenden mah
rumiyete yol açıtığmdan, sanayiciler huzur içinde çalıştriamakta, bu işyerlerinden beklenen kamu yararı da 
sağlanamamakta ve verimli sonuç alınamamaktadır. 

Ayrıca, bu işyerlerinin bakım ve onarımlarının hazine tarafından gereği gibi yapılamaması, bu mal var
lığının erken elden çıkması tehlikesini de ortaya koymakitiadır. 

Ancak, gerek Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ve gsrek örnek olarak gösterilebilecek Gaziantep'te bu tür 
işyerlerinin amacına uygun kullanımın temini suretiyle gerçek kamu menfatının korunması için, bu işyerleri
nin başka amaçla kullanılmasını önlemek esas olduğundan, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi 
ile bu işyerlerine ait tapu kaydının gene Hazine adına düzeltilmesi imkânı Kanunda tanınmıştır. 

MADDE GEREKÇEIJERÎ 

1. Mülkiyet devrinin kime ve hangi şartlarla yapılacağı, rayiç bedelin nasıl tesbit edileceği, ödeme şek
li ve 2886 sayılı Kanunun kısıtlayıcı ve istenilen kişiye devri engelleyici hükümlerini bertaraf etmek üzere 
düzenlenmiştir. 

2. 1(1) inci maddede gözetilen gayeyi temine matuf olarak düzenlenmiştir. 

3. Devir konusu işyerlerinin, ülke ekonomisi ihtiyacı istikametinde kullanılmasını temin etmek üzere 
bu hükümler getirilmiştir. Bu işyerlerinin kanun, yönetmelik ve tahsis esaslarına uygun olarak kullanılması 
amaçlanmıştır. 

4. İşyerinin amaca aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem ve Kanunun uygulaması ile ilgili diğer husus
ların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile 'belirlenmesini temin için düzenlenmiş
tir. 

Geçici Madde . 1. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendilerine işyeri tahsis edilmiş olanlarla 
ilgili düzenlemeler bu maddede ele alınmış ve bu Kanun 'hükümlerinden yararlanma şartlan 'belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Geçici 1 inci maddedeki süre içinde talep etmeyenlerin durumu bu maddede düzen
lenmiştir. 

5. Yürürlük maddesidir. 

6. Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Rapora' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/453 
Karar No. : 41 

20.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın; Küçük Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İşyerlerinin Söz
leşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi Adalet, Maliye ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ile teklif sahihinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesine karar verilmiş ve teklif aynen ka'bul edilmiştir. 

Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Anitaîyıa 

Başlkanveküli 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Sabri Keskin 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Maırdlin 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. : 2/453 
Karar No. : 11 

22.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın «Küçük Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi îş Yerlerinin 
Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara Satılması Hakkında Kanun Teklifi» Maliye Bakanlığı ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 22.5.1987 Tarihli 6 ncı hirleşiminde 
yaptığı toplantıda görüşüldü. 

Kanun Teklifinin Genel gerekçe ve madde gerekçesi teklif sahihine tamamlattırıldıktan sonra geneli üze
rindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddelere geçilmesi Komisyonumuzca karar altına alınmış
tır. 

Maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 
1. Kanun Teklifinin 'başlığı, kanun metnine uygun olarak düzenlenmiştir. 
2. Kanun Teklifinin 1 inci maddesi rayiç bedellerin 2942 sayılı Kanuna göre tespitinin temini için tadil 

edilmiştir. 
3. Kanun Teklifinin 2 nci maddesi mevcut uygulamaya kolaylık sağlamak açısından yeniden düzenlen

miştir. 
4. Kanun Teklifinin Geçici Maddesi devir işleminin tahsise ^dayanarak faaliyette bulunan küçük sanayi

cilere uygulanmasının sağlanması için değiştirilmiş veGeçici birinci madde olarak tanzim edilmiştir. 
5. Kanun teklifine ilave edilen Geçici 2 nci madde ile tahsis esaslarına uymadıkları için haklarındaki tah

liye işlemlerine başlanan küçük sanayiciye bir hak tanınması sağlanmış oluyor. 
İşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baışfcanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Sözdü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
îsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
Cemal Özdemir 

Tokat 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

DıVatrlbakıiî 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ÜNAL YAŞAR'IN TEKLİFİ 

Küçük Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduran
lara Satılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Küçük sanayi siteleri içerisinde inşa edilmiş örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti; ta
lepleri halinde, 'bu yerleri en az 5 yıl ellerinde 'bulunduran ve örnek hizmet veren küçük sanayicilere 2886 sa
yılı Kanundaki şartlar aranmaksızın devredilebilir. 

IBu Kanundan yararlananlar, adlarına tapu siciline yapılacak tescilden sonra, arsa ile üzerindeki hazineye 
ait yapıların rayiç 'bedelini Hazineye borçlanırlar. Rayiç bedeller, en büyük mülkî amirin seçeceği kişilerden 
oluşacak 'bir komisyon tarafından tespit edilir. 

Devredilen işyeri arsası ile üzerindeki hazineye ait yapıların bedelleri ve diğer alacaklar, hazineye peşin 
tediye olunabileceği gibi 6 yıl içinde oniki eşit taksitle de ödenebilir. Taksitle borçlanma halinde bunlara, kü
çük sanayicilere uygulanan faiz oranları ile diğer şartlar esas alınır. 

Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 2. — Devredilen gayrimenkuller küçük sanayiciler adına tapuya tescil ettirilir. 10 yıl süre ile; 
kredi karşılığı millî bankalar dışında rehin ve diğer aynî haklarla takyid edilemiyeceği, herhangi bir sebeple 
miras yolu hariç devir ve temlik olunamayacağı, satış vadi sözleşmesine, taksim ve satış suretiyle şuyuun gi
derilmesine konu olamayacağı, haciz ve işgal edilemeyeceği hususlarında tapuya kayıt düşülür. 

Miras yoluyla intikal halinde de, 10 yıllık takyit süresi doluncaya kadar yukarıdaki fıkra hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — Küçük sanayi işletmecisi devir işleminden sonra işyerini, üzerindeki yapı ve tesislerini, 
kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil edecek şekilde işletme'diği veya amacına aykırı işletildiği ve 
yapılan yazılı bildirime rağmen altı ay içinde durumunu düzeltmediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
talebi ile tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. Bu durumda, ilgilinin ödediği bedel, takdir edilecek emsal kira 
bedeli tutarı düşüldükten sonra kendisine iade edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 582) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞt METİN 

Küçük Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi İş
yerlerinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduran-

lara Satılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş 
örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Dev

redilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde 
Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa 
edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, ta
lepleri halinde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı 
olarak tahsisde belirtilen yatırımlarını' gerçekleştiren 
ve üretimi yapmakta olan küçük sanayicilere, rayiç 
bedel üzerinden tercihan devredilir. 

Devredilen işyerinin arsa ile üzerindeki yapıların 
rayiç bedelleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 
göre tespit edilir. Ha'k sahipleri satış bedelini peşin 
ödeyebilecekleri gibi, altı' yıl içinde on iki eşit taksit
le de ödeyebilirler. Taksitle mülkiyeti iktisap edenler, 
taksitlerini mücbir sebep olmaksızın zamanında ve 
tam ödemedikleri takdirde Hazinenin talebi üzerine 
tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. 

Taksitli satışlarda borçlanılan kısım için, küçük 
sanayicilere uygulanan faiz oranları ve diğer şartlar 
uygulanır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 2. — Devredilecek taşınmaz mallar, hak 
sahibi küçük sanayici adına, bu Kanunun 1 inci ve 3 
üncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek 
tapuda adlarına tescil edilir. Ayrıca bu taşınmaz mal
lar on yıl süre ile; kredi karşılığı millî bankalar dışın
da rehin ve diğer aynî haklarla takyit edilmeyeceği 
miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple de
vir ve temlike, satış vaadi sözleşmesine, taksime su
yunun giderilmesi talebine konu olamayacağına, haciz 
ve işgal edilemeyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt 
düşülür. 

Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık takyit 
süresi doluncaya kadar yukarıdaki fıkra hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın Teklifi) 

MADDE 4. — Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira bedelinin tespiti, komisyonun kuruluşu ve çalışma 
şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı, işletmenin denetimi, örnek sanayinin amaca aykırı iş
letilmesi halinde yapılacak işlem ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, ilgili kuruluşun gö
rüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Kendilerine işyeri tahsis edilmiş olmakla beraber, henüz faaliyete geçmemiş, uygun 
hale gelmeleri için bir yıllık süre tanınmış ve bu sebeple yıllık kira sözleşmesi yenilenmiş olanlara ise, uygun 
hale gelmeleri, bu iş yerinde beş yıllık fiilî çalışma süresini doldurmaları, işyerinin parselasyon planlarının 
kesinleşip tapuya tescil edilmeleri tarihini takip eden altı ay içinde yukarıdaki maddeler hükümlerine göre 
satış işlemi yapılabilir. 

'MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇICt MADDE — Teklifin geçici maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Kanun teklifinin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kanun kapsamına giren işyerlerinde ha
len faaliyette bulunan küçük sanayicilerden; daha ön
ce yatırımlarını gerçekleştiren, yatırımlarının uygun 
olduğuna dair komisyonlarca raporları tanzim edilen, 
aralıksız 5 yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik 
eden ve talep tarihine kadar kira veya ecrimisii. sebe
bi ile borçlarım da tamamen ödeyenler 6 ay içinde 
başvurdukları takdirde bu kanundan yararlanabilirler. 
Aksi halde bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Haklarında tahsis esasla
rına veya taahhütlerine uymamaları sebebi ile tahliye 
işlemlerine başlananlar bu kanundan faydalanamazlar. 
Bu durumda olanlar, kanunun neşir tarihinden itiba
ren 6 ay içinde fizibilite raporlarına uygun ve 1986 
yılından önce düzenlenmiş teknik komisyon raporla
rında belirtilen eksikliklerini gidereceklerini taahüt 
ederek Kanunun neşir tarihinden itibaren 1 ay içinde 
ilgili kuruluşa başvurup daha önceki yıllara ait kira 
veya ecrimisii borçlarını bu sürede ödedikleri takdir
de, 6 ayın hitamında yatırımlarını gerçekleştirmek şar
tıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdir
de tahliye işlemi sonuçlandırılır. 

MADDE 5. — Kanun Teklifinin 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun teklifinin 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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