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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış poli
tika konusunda Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/57) Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu; önergenin gündem
deki yerini alacağı ve öngörüşmesinin sı
rasında yapılacağı açıklandı. 

2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/415) (S. 
Sayısı : 120) ile; Danıştay Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının (1/499) (S. Sayısı : 119) 
yeniden incelenmek üzere İçtüzüğün 89 
uncu maddesine göre esas komisyona ge
ri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
bilgiye sunuldu ve tasarıların bir defaya 
mahsus olmak üzere Adalet Komisyonu
na iade edildiği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 21 inci sırasında bulunan 
146 sıra sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun Ta
sarısının, 4 üncü sıraya; 18 inci sırada bu
lunan 145 sıra sayılı Radyo ve Televizyon 
Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafın
dan Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının 5 inci sıraya alınması
na ve 

26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
Mahallî Seçimler dolayısıyla Siyasî Parti
lerin gerekli hazırlıklarını ve aday tes-

— 163 — 

pit çalışmalarını yapabilmelerine imkân 
tanımak için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarına 17 Ocak 1989'dan itiba
ren 10 gün ara verilmesine ilişkin Anava
tan Partisi Grubu önerileri, yapılan görüş
melerden sonra kabul edildi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı : 
153) üe 

3167* sayılı Kara Avcılığı Kanununun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve İçişleri komisyon
ları raporlarının (1/473) (S. Sayısı : 154) 

Görüşülmesi, komisyon yetkilileri ve 

Bazı Kanunların Madde Numarala
rının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporlarının (1/381) 
(S. Sayısı : 138) görüşülmesi de, komisyon 
yetkilileri ve Hükümet temsilcisi Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından 

Ertelendiler. 

Ölçüler ve Ayar Kanun Tasarısının 
(1/430) (S. Sayısı : 146) görüşmeleri ta
mamlandı; yapılan açık oylama sonucun
da kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Radyo ve Televizyon Verici İstasyon
larının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulma
sı ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasa-
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rısının (1/443) (S. Sayısı : 145) tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, 1 inci 
maddesi kabul edildi. 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemâl Özbüen 

12 Ocak 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime 
saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 
Kâtip Üye 

İstanbul 
Mustafa Sartgül 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-
m, fındık üreticisinin içinde bulunduğu zor durum 
ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden 
önce, iki arkadaşımıza gündem dışı söz ve
receğim. 

Fındık üreticisinin içinde bulunduğu 
zor durum hakkında Sakarya Milletveki
li Sayın Ahmet Neidim; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Neidim, süreniz 5 dakikadır. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, fındık 
üreticisinin içinde bulunduğu zör şartları 
anlatmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Fındık, bodur meyve ağaç türü olup, 
ekonomik verimlilik önemi onbeşinci yaş
larda başlar. Verimlilik dönemi 45 yıl sü
rer. Toprakları sığ ve erozyona maruz, 
coğrafî yapısı arızalı, sarp, tarıma elveriş-

(Balıkesir Milletvekili Ali Sami Ak-
kaş'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

siz Doğu Karadeniz sahil şeridinde, Sam
sun'dan Rize'ye kadar olan ve bilhassa 
Ordu, Giresun ve kısmen ve Sakarya ve 
Bolu İllerinde yetişen fındık, sadece bu 
bölgede alternetifı olmayan tek üründür. 
En kaliteli fındık da bu yörelerde yetişir. 

Anılan bölgenin nüfu,s kesafeti yük
sek olup, fındık ihracının yanı sıra bölge, 
işsiz insan da ihraç etmektedir. Arazi sı
nırlı, toprak az olduğu için, fındık müs
tahsilinin yüzde 80'i 1 ile 15 dönüm ara
sında fındık bahçesine sahip bulun
maktadır. 

En önemli tarımsal ihraç ürünümüz 
olan fındık, Doğu Karadeniz'de yaygınlı
ğı azamî sınıra ulaştıktan sonra, Batı Ka
radeniz'e ve biraz da Marmara'ya kaymış 
bulunmaktadır. Bu bölgelerde, fındık, al
ternatifli ürün halindedir. Yaklaşık 
7-8 milyon civarında vatandaşımızın uğ
raş verdiği fındık, son dört yıldan beri iç 
ve dış piyasada kaderine terk edilerek 
müstahsil kan ağlar hale getirilmiştir. 

Dünyada fındık -Türkiye dışında-
Amerika Birleşik Devletleri'nde, İtalya'-

I I I . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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da, İspanya'da ve biraz da Yunanistan'da 
yetiştirilmektedir. Dünya fındık rekoltesi
nin yüzde 75'ini yalnız başına Türkiye 
sağlamaktadır. Türkiye'de yetiştirilen fın
dığın yaklaşık yüzde 75-80'i ihraç edil
mektedir. İhraç ürünlerinin en başında yer 
alan fındığın dış piyasada layıkıyla değer 
bulabilmesi, ziraat odaları temsilcilerinin, 
üreticilerin ve gerçek ihracatçıların görüş 
ve tavsiyelerinin alınmasıyla mümkündür. 

İhraç fındığın piyasası ve fiyat değer
lendirilmesi ülke dışında teessüs ettiril
mektedir. Bu tür değerlendirmelere genel
likle spekülatif faaliyetler, tröst teşekkül
ler, gerçek ve gerçek dışı tescilli ve tescil
siz alivre satışlar ile fon, stopaj, Katma 
Değer Vergisi, kaçakçı faaliyetleri yön ver
mektedir. Böylesine değerli ürün ile onun 
yetiştiricisinin ülkeye getirdiği döviz, mut
laka ülke ve üretici yararına uygun bir tat
bikata kavuşturulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu iktidar dö
neminde fındık parası, açıklanan taban fi
yatı üzerinden peşin ödenmediğinden, zor 
durumda kalan üretici ürününü düşük be
delle tüccara satmak zorunda kalmış ve bu 
yüzden iç ve dış piyasada fiyatlar sürekli 
olarak düşmüştür. Zaten, fındık üreticisi
nin borçlu olan büyük bir çoğunluğu ma
lını en geç ekim ayının sonuna kadar el
den çıkarmak zorundadır. Piyasadaki dü
şüş devam ettiği için birkısım müstahsil ile 
küçük ve orta boydaki stokçular, yılbaşın
da fındık fiyatı artar ümidiyle 100 bin ton 
fındığı şu anda ellerinde tutmaktadırlar. 

Fındık ihracında uygulanan fon sis
temi amacından saptırılmış ve fındığı 
olumsuz yönde etkiler hale getirilmiştir. 
Fon miktarının yüksekliği, kaçakçılığı teş
vik etmektedir. Dış piyasadaki kaçak fın
dıklar, meşru yoldan ihraç edilenlere ra
kip hale getirilmiştir. Bir Suriye, bir Bul
garistan, fındık yetiştirmediği halde, 
önemli fındık ihracatçısı ülke haline gel

mişlerdir. Üreticiye bir yararı olmayan, bi
lakis zararlı hale getirilmiş olan, hayalî ih
racatçılar için en cazip kaçakçılık malı ha
line gelen fındıktan artık fonun kaldırıl
ması veya en aza indirilmesi gerekir. Böy
lece üretici gerçekten desteklenmiş, kaçak
çılık önlenmiş, dış piyasada Türk fındığı 
kendisiyle rekabetten kurtarılmış olacaktır. 

Bir diğer tedbir de asgarî tescil fiya
tının uygulanmaya konulmasıdır. Miktar 
ve kalite olarak dış piyasada rakipsiz ol
mamıza rağmen, bu iktidar döneminde 
fındjk ihracatı gerilemiş, şu anda fiyatlar 
250-260 dolara düşmüştür. Geçen sene bu 
miktar 400 doların üstünde işlem görmüş
tür. Bugünkü iktidar 20.7.1988 tarihinde, 
1988 ürünü fındık destekleme alım fiyatı
nı peşin 2 bin lira olarak açıklamıştır. Bu 
yeni fiyatla fındık üreticisine, 1987 yılına 
göre enflasyonun altında bir arjjış sağlan
makla kalınmamış, referandum öncesi sö
zü verilen peşin alımlar, referandum so
nucunda bu sözden dönülmüş; ancak 500 
kiloya kadar olanlar peşin alınacak, denil
mesine rağmen, o da yerine getirilmediği 
için, piyasadaki fındık fiyatı, alıcı bulama
dığından, 1 400 liraya, zaman zaman da 
bunun altına düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, fiyat yönün
den fındığı geçen seneyle mukayese etti
ğimizde, şu anda uygulanan piyasa fiya
tına göre, fındık cari fiyat artışı yüzde 
37 oranına düşmüştür. Bu oran, enflasyo
nun çok gerisinde kaldığı gibi, fındık ma
liyet girdilerini bile karşılamaktan uzak 
kalmıştır. İktidarın, önce tamamı, daha 
sonra, 500 kiloya kadar peşin ödeyecektir 
sözüne inanan ve güvenen fındık müstah
sili, Fiskobirliğe malını teslim etmiş, pa
rasını hâlâ alamamıştır. Şu anda Fiskobir-
liğin üreticiye 120 milyar lira ödenmemiş 
borcu bulunmaktadır. Kendi borcuna kar
şı her gün yüksek faiz ödeyen üretici, ala
cağının enflasyonla eriyip gittiğine yan
makta, çaresizliğini ve derdini anlatacak 
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yetkili bulamamaktadır. Fındıktaki bu kö
tü gidişin durdurulması için aşağıdaki'ted
birlerin acilen alınması gerekmektedir : 

Fiskobirlikçe fındık alımlarına mik
tar tahdidi olmadan başlanılması ve sürat
le devam edilmesi; alınan fındık bedelle
rinin peşin ödenmesi; fonun kaldırılması 
veya 25 sente indirilmesi (Zira başka ürün
de fon kalmadı); fındık asgarî ihraç fiya
tının uygulanmasına geçilmesi; fındıktan 
elde edilen fon gelirlerinin yine fındık üre
ticisine dönecek şekle getirilmesi; güçlen
dirme kredisinin yeniden verilmesi; güb
re ve ilaca sübvansiyon uygulanılması. 
Bunlar yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, senenin başı
na gelindiği bugünlerde Avrupa piyasasın
daki fiyatların sürekli düşmesi, uygulanan 
yanlış, eksik ve hatalı fındık politikasından 
kaynaklanmış ve bu da ülkeyi ihracat ve 
döviz girdisi yönünden büyük zararlara 
sokmuştur. Bu kötü sonuçtan Hükümet ve 
onun ilgili bakanı sorumludur. Fındık üre
ticisini perişan eden, onu kan ağlar hale 
getiren, ülkeye önemli miktarda döviz kay
bettiren bu Hükümetten ve bakanından 
millet adına şikâyetçiyiz. Sorumluların he
sap vermesini istiyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (DYP 
ve S H P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

2, — Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet 
Gazioğlu'nun, Batı Trakya ve Bulgaristan'da ya
şayan Türk azınlığa yapılan mezalime ilişkin gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Batı Trakya ve Bulga
ristan'daki Türklere yapılan mezalim ko
nusunda, Sayın Mehmet Gazioğlu; buyu
run efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gazioğlu, süreniz 5 dakikadır. 
BEYT UL L AH M E H M E T GAZİ

O Ğ L U (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Bulgaristan'da yaşayan 
Müslüman Türk halkına yapılan mezalim 
ve soykırımın dördüncü yılı münasebetiyle 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle he
pinize saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, içinde bulundu
ğumuz 20 nci Asra bazı sosyologlar ve ta
rihçiler "Propaganda Asr ı" demektedir
ler. Çünkü, bu asırda propaganda öylesi
ne kuvvetli bir silah haline gelmiştir ki, 
birçok gerçek, gerçek dışı; olan, olmamış 
gibi gösterilebilmektedir. Mesela, 1853 ile 
1922 yılları arasında Ermeniler, Osmanlı 
toprakları içerisinde 1 milyon kadar Türk' 
ü zalimane bir şekilde katlettikleri halde, 
propaganda vasıtasıyla, mazlumlar zalim, 
zalimler mazlum haline gelmiş ve sanki 
Türkler Ermenileri katletmişler havasına 
propaganda ile sokulmuştur. 

Propagandanın etkinliğini Anavatan 
İktidarı da çok iyi takdir etmiş ve her eli
ne geçen imkânı en iyi şekilde kullanmış; 
gerçekleri göz önüne aldığımız zaman 
Türkiye'de siyah bir tablo çıkmakta iken, 
propaganda sayesinde Türk Milletine 
pembe Türkiye sergilemiştir. 

Bazı sosyologlar ve tarihçiler ise bu 
asra "Uyuşturucu Asrı" denilmesi gerek
tiğini savunmaktadırlar. Çünkü, tarihin 
hiçbir devrinde kullanılmadığı ölçüde 
20 nci Asırda uyuşturucu kullanılmıştır. 
Bu, eroin şeklinde olmuştur, esrar şeklin
de olmuştur, uzun zaman basınımızın 
gündeminden inmeyen kokain kullanımı 
şeklinde olmuştur ve bize göre de en bü
yük uyuşturucu, televizyonun kullanılma
sı şeklinde olmuştur. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Gene diğer bir görüş ise, tarihin hiç
bir devresinde olmayan ölçüde öldürme, 
katliam ve mezalim gene bu asırda vuku 
bulmuştur ve yapılan araştırmalara göre, 
mezalime uğrayan insanların hemen he-
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men yüzde 80'i, maalesef, Türk asıllı ve 
Müslümandır. Hal böyle iken, bütün dün
ya, sanki üzerine ölü toprağı serpilmişce-
sine, bu meseleye hiç ilgi göstermemekte, 
hatta ve hatta, Müslüman ülkeler de bi
gâne kalmaktadırlar. 

Halen Afganistan'da, Filistin'de, Batı 
Trakya'da ve Bulgaristan'da mezalim ca
nice devam etmektedir. Bulgaristan'daki 
Türkler dört yıldan bu yana planlı bir şe
kilde Bulgarlaştırılmaktadırlar. " T ü r k " 
sözünün kullanılması yasaklanmış, Türkçe 
konuşma yasaklanmış, Türk olduğu bili
nen veya Türk olduğunu iddia eden kim
seler j andarma tarafından hunharca, öl
düresiye dövülmüştür. Direnenler topla
ma kamplarına gönderilmişlerdir. Mek
tuplaşma, haberleşme imkânları yok edil
miştir; camiler, okullar yıkılmıştır. Toprak
lar ve evler istimlak yoluyla çok cüzi pa
ralar verilerek kamulaştırılmış, Türklerin 
elinden alınmış; Türkler Bulgaristan'da 
her şeyde ikinci sınıf insan muamelesine 
tabi tutulmuşlardır. Çocukların okula git
mesini engellemek için formasyonlu öğret
menler okullarda denenmiş ve Türk ço
cuklarının... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, süre
niz dolduğu için otomatik araç konuşma
nızı kesiyor. O nedenle, lütfen toparlayın. 

Buyurun. 

B E Y T U L L A H M E H M E T GAZİ
O Ğ L U (Devamla) — ... Türk çocukları
nın okullara gitmesi bu yolla engellenme 
ciheti tercih edilmiştir. 

Türkiye'ye kaçak silah ve uyuşturu
cu getirmekte en ön planda olan Bulgar
lar, Türkiye'de terörü desteklemişler, 
Türkiye'nin ekonomisinin ve sosyal yapı
sının bozulması için ellerinden gelen her 
türlü çareye başvurmuşlar ve bütün bun
lara rağmen Türkiye'de bugüne kadar ke
sin herhangi bir tavır alınamamıştır. 
BALGOÇ toplantısında, yani Balkan 
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Göçmenleri Derneğinin bir toplantısında 
bir bakanımız maalesef, nüfusumuz 70 
milyon kişiye ulaşınca bu meseleye elko-
yulacağını ileri sürmüştür. Ancak, Türk 
Milleti 70 milyon kişiye ulaşıncaya kadar 
Bulgaristan'da hiç Türk kalacağını da zan-
netmemekteyiz. 

Bu olaylar karşısında Türk Devleti
nin, Türk Milletinin çekingen olmaması 
gerekmektedir. Devleti idare edenler yurt 
içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaş
larımızın maddî ve manevî ihtiyaçlarını 
karşılamak zorundadırlar. Moral değerler, 
millî ve manevî hasletler kaybolmadan 
meseleye çözüm bulunmalıdır. Yetişmiş 
öğretmen, yetişmiş din adamı Bulgaris
tan'daki bu Türk azınlığına gönderilme
lidir. Yoksa oradaki Türk toplumu millet 
ve millî birlik bilincini yitirecek ve çok geç 
kalınmış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gazioğlu. 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün, Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in fın
dık üreticisinin içinde bulunduğu zor durum ve alm-
mast gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuş
masına cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce 
fındık üreticisi konusunda gündem dışı 
konuşan Sayın Neidim'e cevap vermek 
üzere Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şük
rü Yürür; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
fındık ürünüyle ilgili, bir arkadaşım, tes
pitlerini ortaya getirdi. Her tespit saygı
değerdir, saygı ile karşıladık. Ben, Hükü
metimizin, tarım satış kooperatifleri vası
tasıyla mubayaa ettiği tarım ürünlerinden 
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birisi olan fındıkla ilgili uygulamamız hak
kında size bilgiler arz edeceğim. 

1988 yılı tarım ürünlerimizin, Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından 
mubayaası sırasında, piyasanın istikrarı
na ve tanzimine yönelik tedbirler alınmak 
suretiyle çiftçilerimizin menfaatlerinin ko
runması için gösterdiğimiz çabaları muh
telif vesilelerle açıklamış ve bu kürsüden 
de Yüce Meclise bilgi arz etme fırsatını 
bulmuştum. Bugün de bu fırsatı bana ver
diği için arkadaşıma huzurunuzda teşek
kür ediyorum. 

Serbest piyasa fiyatlarına göre yük
sek kalan tarım satış kooperatiflerinin fın
dık taban fiyatları, üreticilerimizi Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerine yöneltdi-
ğini ve bu tahaccümün ödemelerde yarat
tığı sıkıntı üzerine, üreticilerimizin zara
rına meydan vermemek için, alınan ted
birleri uygulamaya koyduğumuzu bundan 
önceki açıklamalarımda da belirtmiştim. 

Şimdi, fındık ürünüyle ilgili olan du
rumu şu hatlarla arz etmek istiyorum : 
Kabuklu fındık alım fiyatının kilogramı 
2 000 lira olarak açıklanmasına rağmen, 
sayın milletvekilinin ifade ettiği gibi, fiyat
lar aşağı düşmemiş, Tarım Satış Koope
ratifleri Birliklerinin mubayaa fiyat orta
laması 2 038 lira 70 kuruş olmuştur. Mu
bayaa edilen fındığın miktarı ise, Türkiye 
Cumhuriyetinde tarım satış kooperatifle
rinin fındık mubayaa ettikleri donemin re
kor seviyesidir ve 121 bin tondur. Bunun 
mubayaa bedeli de 247 milyar Türk Li
rasıdır. 

Birliğe ürününü satan üretici sayısı 
104 bindir. Üretici sayısını alım bedeline 
böldüğümüzde, üretici başına 2 milyon 
370 bin Türk Lirası düşmektedir. Fisko-
birlikçe bugün için üreticilere yapılan öde
me toplamı 195 milyar liradır. Üretici ba
şına yapılan fiili ödeme ise 1 milyon 840 
bin Türk Lirasıdır. 

Şöyle ki : Söylendiği gibi, alım fiya
tının düştüğü söylentisi doğru değildir. 
Çiftçimizin Fiskobirliğe getirdiği her gram 
malı bugün için, yukarıda ifade ettiğim şe
kilde, 2 038 lira 70 kuruş olarak gerçekle
şen ortalama fiyata göre almaya devam 
ediyoruz ve bunu da kampanyanın sonu
na kadar devam ettireceğiz. Üreticimizin 
ürün bedeline karşılık teşekkül eden ala
cağı, birim üretici için ortalama 2 milyon 
376 bin lira olup, yapılan ödeme ise 1 mil
yon 872 bin liradır. Kişi başına kalan 
504 336 liralık alacağın büyük-bir bölü
mü ise ikinci taksitte ödenmektedir. 

ikinci taksit ne demektir? Biz, mu
bayaa ettiğimiz tarım ürünlerinde bir sis
tem getirdik; bir fiyat ilan ettik ve ondan 
sonra da yüzde 50'si peşin, bakiye yüzde 
50'si 2 ay sonraki vadede ödenecektir, de
dik. Ayrıca, sayın arkadaşımın da biraz 
evvel burada zikrettiği gibi, 500 kilonun 
bedelinin de nakten ve defaten ödenme
sine gayret sarfedildi. Ancak, tarım satış 
kooperatifleri kendi nam ve hesaplarına 
mal mubayaa ettikleri için ve burayı bir 
politik mahfil olarak görmediğimiz için, 
tarım satış kooperatiflerinin kendi kredi 
imkânları ve sermayeleri nispetinde öde
meler yapılmıştır. 

Dünya piyasasındaki fiyat hareketle
ri takip olunarak pazara mal sürülmeye 
devam edilmiştir. Dünya piyasalarındaki 
fındığın rakibi olan diğer kabuklu mad
delerin bolluğu ve fiyatlarının düşüklüğü, 
piyasaya bizim malımızı sürmemizde bir 
menfi faktör olmuştur. Buna rağmen Hü
kümetimiz, tarım satış kooperatifi men
suplarının ve tarım satış kooperatiflerine 
mal teslim eden üreticilerin mağduriyeti
ne vesile olmamak için, tespit ve ilan edi
len fiyatın altına düşmeden ödemelerini 
yapmaktadır. 

Ödemelerini yapmaktadır deyince, 
bir de geriye dönüp bakmak gerekiyor. 
Buyurun beraberce bakalım : 1975 yılını 
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baz alalım. Fiskobirlik, 1975 yılında mu
bayaa ettiği ürünün bedelini 30.6.1976'da, 
1976'da mubayaa ettiği ürünün bedelini 
31.5.1977'de, 1977'de mubayaa ettiği ürü
nün bedelini 31.5.1978'de, 1978'de muba
yaa ettiği ürünün bedelini 31.5.1979'da 
1979'da mubayaa ettiği ürünün bedelini 
1980'in 5 inci ayının ortasında, 1981'de 
mubayaa ettiği ürünün bedelini 
15.5.1982'de, 1982'de mubayaa ettiği ürü
nün bedelini 17.6.1983'te, 1983'te muba
yaa ettiği ürünün bedelini 15.5.1984'te, 
1985'te mubayaa ettiği ürünün bedelini 
4.7.1986'da, 1986'da mubayaa ettiği ürü
nün bedelini 31.5.1987'de ve 1987'de mu
bayaa ettiği ürünün bedelini de 
13.4.1988'de tamamlamıştır. 

Tarım satış kooperatifleri geçmişte, 
politikacıların adam yerleştirdiği ve per
sonel sayısını çok yukarılara çektiği kuru
luşlar idi. Biz, hiçbir zaman tarım satış ko
operatiflerini bir politika vasıtası olarak 
görmedik. Bu yoldaki çalışmalarımız da 
ortadadır, personel sayısındaki düşmeler 
de ortadadır. Mesela, 1979'da 2 395 olan 
Fiskobirlik personel sayısı, gelişen fındık 
ekim sahalarına rağmen, mubayaa olunan 
121 000 tona rağmen 1 500 civarına çekil
miştir; daha da çekilmeye devam edile
cektir. 

Durum budur. Dış satış bağlantıla
rından gelen nakit imkânlarıyla ödemele
rimize devam ediyoruz. Ticarette en 
önemli husus, belirsizliktir. 

Tarım satış kooperatiflerinde bir di
ğer yeni uygulamamız da, tarım kredi 
kooperatifleri ve Ziraat Bankasından alı
nan gübre ve ilaçlar ile nakdî kredilerin
den! doğan borçlarını, tarım satış koope
ratifine fındık ve diğer ürünlerini teslim 
etmiş olan üreticilerimizin mal bedelleri 
karşılığında alacaklarına mahsuben, -
hepinizin çok yakından bildiği gibi- tanm 
satış kooperatifleri tarafından kabullen
mekteyiz ve böylece çiftçimizin üzerine 

alacaklı kuruluşun icracısı gitmemektedir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı su
nuyorum efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Tunus Temsilciler Meclisi Başkanının 
davetine icabet etmesi Genel Kürvka uygun görü
len TBMM Başkanına refakat etmek üzere siyasî 
parti gruplarının gösterdiği adaylara ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/743) 

BAŞKAN — Gündemin, ''Başkan
lığın Genel Kurula Sunuşları" bölümün
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nını, refakatinde bir heyetle birlikte Tu
nus'u ziyaret etmek üzere davetine icabet 
edilmesi, Genel Kurulun 19.12.1988 tarihli 
47 nci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

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

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cemal Özbilen (Kırklareli Millet
vekili) 

Mehmet Gedik (Bursa Milletvekili) 
Mustafa Çakır (Giresun Milletvekili) 
Yaşar Gülez (Bolu Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
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2. — Erzurum Milletvekili ismail Köse' 
nin 6/171 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/51) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri 
verilmesine dair önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

6/171 esas numaralı sözlü soru öner
geme yazılı cevap aldığımdan, soru öner
gemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

Gündemin, " K a n u n Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz... 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisi 
gelecekti... 

BAŞKAN — Divanda böyle bir öne
ri yok efendim; olanları okuyoruz. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin bir önerisi vardı. Danışma Ku
rulunda görüşüldü, fakat anlaşma sağla
namadı. Böyle olunca da, bu önerinin bu
raya getirilmesi lazımdı. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar ken
dileri veriyorlarmış. Bizde yok şu anda. 
Bizde olsa, hayhay, okuturuz. Tabiî, ne ge
liyorsa, Yüce Kurula usulü dairesinde he
men takdim ediyoruz. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, şimdiye kadar yapılan uy
gulama bu yöndedir. Bir başvuru olur, an
laşma sağlanamadığı zaman da bu, baş
vuran grubun önerisi olarak Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

BAŞKAN — Efendim, saygı duyuyo
rum, bir şey demiyorum; ama, bize gel
medi, diyorum. Gruptan araştırın; arka
daşlar kime vermiş? Sayın Başkana mı 
vermiş? 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Bugün Danışma Kurulu yapıldı efendim. 

BAŞKAN — Tamam, bir şey demi
yorum; ama şu ana kadar yok. Hatta ben 
daha önce arkadaşlara, böyle bir şeyden 
haricen haberim var diye sordum... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Çetin, önergeyi şimdi yazıp verelim. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, önergemizi hemen yazıp 
gönderiyorum... 

BAŞKAN — Şu hususu özellikle dik
katinize sunmak istiyorum, içtüzüğün 19 
uncu maddesine göre, gruplar uzlaşama-
dığı takdirde, her grup kendi talebini Yü
ce Kurula getiriyor, biz de müzakere açı
yoruz ve Yüce Heyet ne karar verirse o is
tikamette hareket ediyoruz; ama bize in
tikal etmiş bir şey yok. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, devam edin o zaman. 

SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) 
— Devam edelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gönderiyor 
arkadaşlar, müsaade buyurun.. . 

Evet, önerge geldi; ama üzerinde an
laşamadığınız konu nedir efendim? 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Efendim, bir araştırma önergesinin gün
demin ön sırasına alınması için Danışma 
Kurulunun bir karar alması şeklinde öne
rimiz vardı. Anlaşmaya varılamadı. Sos
yaldemokrat Halkçı Parti olarak, konu
nun, Genel Kurulun oyuna ve onayına su
nulmasını öneriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

1 — 
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C) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

I. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar 
ve 56 arkadaştntn, Horzum olayı ve Türkiye Em
lak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiala
rın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/56) gündemin birinci sırasına alınmasına da
ir SHP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 19 un
cu maddesinin son fıkrasına göre, Danış
ma Kurulunda, üzerinde partiler ittifak 
sağlayamadığı için; araştırma önergesinin 
görüşülmesine öncelik verilmesi için gün
demin yeniden düzenlenmesini görüşmek 
üzere Danışma Kurulu bugün toplanmış, 
fakat ittifak sağlanamamıştır. 

Bu itibarla, içtüzüğümüzün 19 uncu 
maddesinin son fıkrası gereğince SHP 
Grubunun, 10/56 esas numaralı Araştır
ma Önergesinin gündemin birinci sırası
na alınması konusunda bir talebi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

. Danışma Kurulunda üzerinde anla
şılamayan önerinin Kurula sunulmasını 
arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu konuda müzakere 
açıyorum. 

Önerge üzerinde söz isteyen var mı? 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, lehinde efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Lehinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nei-
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreleri 10 dakikadır. Ar
kadaşlara özellikle hatırlatmak istiyorum; 
otomatik aygıtı çalıştıracağım, arkadaşlar 
kendilerini ayarlasınlar. Aksi halde sözle
rini keserim; İçtüzüğü uyguluyorum. Ba
zen itiraz ediyorsunuz,. "Tüzük böyle" di
yorsunuz; uygulayınca da, "Vay efendim, 
sözümüzü tahdit ediyorsunuz" diyorsu
nuz. Olmuyor ki... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Yarı otomatiğe 
bağlayın. 

BAŞKAN — Yarıya bağladım, tam 
değil, yarı otomatik... 

Buyurun Sayın Neidim. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan önergenin lehin
de konuşmak ve Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini ifade etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Bize göre, yakın siyasî tarihimizin 
önemli araştırma önergelerinden biri de 
bu önergedir. Bu önerge, devlet hayatımızı 
ilgilendiren ve çok önemli iddia ve itham
ları içeren ve çoğu da henüz reddedilme
miş önemdedir. Bunların araştırılmasını, 
iddiaların kısmen muhatabı olan Sayın 
Erdem de istemekte^.; Şu halde, bu id
diaların araştırılmasına, birtakım hukukî 
gerekçeler öne sürülerek engel olunamaz. 
Kaldı ki, hukukî bakımdan bu önergenin 
öne alınarak görüşülmesinde hiçbir engel 
de yoktur. Anayasamızın 138 inci madde
sinin, yargı yetkisinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülemeyeceği, tartışı-
lamayacağt kuralı kesinlikle bu önergenin 
görüşülmesine engel teşkil etmez. Esasen, 
Anayasa Mahkemesinin 18.6.1970 tarihli 
bir kararında bu husus çok açık ve net bir 
şekilde açıklığa kavuşturulmuştur. 
ANAP'ın, İçtüzüğün 50 inci maddesine 
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göre, görüşme yapılamaz, iddiası ise, 
3 Mart 1976 tarihli emsal Danışma Ku
rulu kararıyla çürütülmektedir. Bu sebep
le, araştırma önergesinin bir an evvel gö
rüşülüp, iddiaların araştırılması gerekti
ğine inanıyoruz. 

Gündemde, muhalefet partileri tara
fından verilmiş 37 tane Meclis araştırma
sı ve genel görüşme önergesi, 285 tane de 
soru önergesi var. Bunların hiçbirine gö
rüşme imkânı vermeden, Parlamentoyu fi
ilen 70-75 gün tatile sokmak, hiçbir gerek
çeyle izah edilemez. Bu araştırma öner
geleri... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ne 
zaman 70-75 gün ara verdik? 

AHMET NEİDÎM (Devamla) — 
Acele etme, niye acele ediyorsun? Dinle, 
sonra buraya gelip konuşursun. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. Aşağıdan söz atmak yok. 
Sizin de söz hakkınız var, buyurun size de 
söz vereyim. 

Devam edin Sayın Neidim. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, bu araştırma 
önergeleri içerisinde kamuoyunu günler
dir meşgul eden önemli konular vardır; 
ama, bugün görüşülmesi istenen önerge 
de çok önemlidir. Sayın Başbakan tarafın
dan bile açık ve bazen de üstü örtülü şe
kilde ifade edilen ithamlar var. Bu öner
geyi burada görüşüp karara bağlamadan 
Parlamentoyu tatile soktuğunuz zaman, 
çok büyük hata işlemiş olursunuz. Gidin 
bakın, İngiliz Meclisinin gündemini ince
leyin, gündemde bir tek sözlü soru öner
gesi yoktur. Bu soruların, bu araştırma
ların içinde bir şey vardır veya yoktur id
dialarını ortaya çıkarmak iktidarın göre
vi değildir. Bu büyük müesseseyi niye tı
kıyorsunuz? Bu Yüce Parlamentoyu neden 

bir kenara itiyorsunuz? Burası, hakların 
ve hürriyetlerin bekçisidir. Devleti, kanun 
hükmünde kararnamelerle idare ediyorsu
nuz. Meclisi kenara itiyor, zamansız ta
tillere sokarak denetimden kaçıyorsunuz. 

Telaşınızı anlıyoruz. Önümüzdeki 
mahallî seçimlerde tükeneceğinizi anladı
ğınız için Meclisi kapatarak, zaten Mec
lis çalışmalarını çok az veren televizyonu 
da böylece kapatıyorsunuz. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — O 
eski terane... 

AHMET NEİDİM (Devamla) — Bu 
korku ve telaş 26 Martta sizleri sandığa 
gömecektir. Bu suretle, bir daha devlet ve 
millet için önemli, ama çok önemli olan 
Parlamentoyu kenara itmekten vazgeçece
ğinize, demokrasiyi yalnız muhalefetlerin 
değil, iktidarların da koruması gerektiğine 
inanacağınıza, bundan sonraki Meclis ça
lışmalarına daha titizlikle eğileceğinize, 
ama mecburen eğileceğinize inanıyoruz. 
Çünkü, şu anda yüzde 35 olan oyunuz, 
26 Martta yok olup gideceği için, hür par
lamentoya daha saygılı olacağınıza şimdi
den inanıyor, görüşülmekte olan önerge
ye olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, he
pinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hikmet Çetin, buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bugün 
yalnız Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi ya 
da Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletve
killerini ilgilendiren bir konuyla karşı kar
şıya değiliz; devlet hayatımızla ilgili çok 
önemli bir konuyla karşı karşı yay iz. Gün
lerdir Hükümetim bakanları, miUetvekil-
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leri, değişik kişiler gazetelerin manşetle
rinde. Bir gün bakıyorsunuz gazetenin 
manşetinde, efendim, bugün Devlet Ba
kanı olan Sayın Yusuf Bozkurt Özal, Hor-
zum'a kredi verilirken, Emlak Kredi Ban
kasının Yönetim Kurulundaymış... Öyle 
mi, değil mi, bilmiyoruz tam. Başka bir 
gün deniyor ki, efendim, bununla ilgili teş
vik belgesi alınırken, Sayın Hüsnü Doğan 
Devlet Planlama Teşkilatında Teşvik Uy
gulamadan sorumluydu... 

Değerli milletvekilleri, şimdi bunlar 
her gün sizleri rahatsız etmiyor mu? Ya
ni, parlamenter olarak, yurttaş olarak, in
san olarak, her gün gazetelerin manşetle
rinde bu haberler çıktığı zaman hiç mi ra
hatsız olmuyorsunuz? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Bir başka gün bakıyorsunuz, devle
tin en önemli bir kurumu olan Başbakan
lığa bağlı MİT, "Ben, telefonları dinleme
ye aldım" diyor ve Türkiye'de değer yar
gıları artık öyle bir altüst oldu ki, millet
vekilleri, şunu düşünmeye başlıyorlar : 
Acaba bu telefonlarda ne konuşuldu?.. 
Kimsenin aklına, kimin, hangi kurumun, 
devletin hangi organının, Anayasanın açık 
hükmüne rağmen haberleşme özgürlüğü
ne aykırı olarak telefonu dinlemeye aldığı 
gelmiyor, üzerinde dahi durulmuyor. 
Türkiye'de değer yargıları, devletin ku
rumları böylesine altüst olmuş... Bunlar, 
her gün gazetelerin sayfalarında. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Partili 
milletvekilleri olarak neyi yapmaya çalış
tık? Bizim, bu konuda, iktidar Partisiyle, 
Hükümetle bir kavgamız yok. Hepinizi, 
hepimizi ilgilendiren bu çok önemli konu
ya, Parlamento olarak kimsenin el atma
ya başlamadığı, el atamadığı, çözüm ge
tiremediği bu konuya, gelin hep birlikte 
el atalım diyoruz. 

Başbakan Yardımcısı, böyle bir konu
ya adı karıştığı için, onurlu bir davranış 

göstererek istifa etmiştir. Gerçi daha ön
ce bu konuda çok açık ithamlar olmasına 
rağmen, örneğin, Millî Savunma Bakanı 
hiçbir şekilde kılını kıpırdatmıyor; ama bir 
başkası, Başbakan Yardımcısı istifa ediyor. 
(SHP sıralanndan, "Bravo" sesleri, alkış
lar) Sayın Başbakan, veya başka bir sorum
lu da çıkıp, "Hayır, bunlann hiçbirisi doğ
ru değildir. Biz, bunlar hakkında şöyle bir 
araştırma yaptık' ' demiyor; böyle bir şey 
yok, 

Şimdi biz SHP olarak, milletvekili ar
kadaşlarımızın, iktidar-muhalefet olarak 
hepimizin onurunun; yalnızca Anavatan 
Partisine mensup milletvekillerinin değil, 
zaman zaman başka partilere mensup mil
letvekillerinin de ismi geçiyor; peki, biz 
Parlamento olarak, sırf Sayın Başbakan 
"Efendim, bu görüşülmez" dediği için, 
arkadaşlarımızın onurunun söz konusu ol
duğu Türkiye'nin bu kadar önemli bir ko
nusuna el atmayacak da, neye el atacak, 
neyi konuşacağız?.. 

Meclis çalışmaya başlayalı iki gün ol
du, bugün üçüncü gün; bir önergeyle ta
tile sokuluyor. Peki, Sayın Başbakanın ih
tiyacına, keyfine göre mi veya o gerek duy
duğu zaman mı bu Meclis toplanıp karar 
verecek? 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerin
den önce aslında böyle bir önergeyi, ismi 
söz konusu olan milletvekili arkadaşları
mızın başa geçerek istemeleri gerekirdi. 
Kendi onurlarının söz konusu olduğu bir 
konuda, eğer yanlışsa, haklarındaki söy
lentileri, dedikoduları ve ithamları kaldır
mayı, önce kendilerinin istemesi lazımdı. 
Nitekim Sayın Kaya Erdem, "Böyle bir 
öneriye olumlu oy kullanacağım'' demiş
tir. Dileriz ve isteriz ki, diğer bütün arka
daşlarımız, ismi söz konusu olan arkadaş
larımız da buna katılsınlar. 

Peki, sizler ANAP milletvekilleri ola
rak, arkadaşlarınızın onurunu kurtarma-
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yi ve bir an önce, bu ithamlar doğru mu, 
yanlış mı, bunları açığa çıkarmayı düşün
mez misiniz? Bu maddeyi aylarca, belki 
bir yıl süreyle gündemde bırakmaya ne 
hakkınız var, ne hakkımız var? 

Şimdi, bu önergeye karşılık, iktidar 
partisi milletvekilleri veya iktidar.partisi 
sorumluları iki üç tane gerekçe ileri sürü
yor, "Efendim, diğer önergeleriniz önemli 
değil miydi ki, bunu önemli görüyorsu
nuz, buna önem veriyorsunuz?" diyorlar. 

Çok değerli milletvekilleri, bakın, ba
zen çok eleştirdiğiniz 1976'da da buna 
benzer bir olay olmuş; Lockheed Firma
sının Türkiye'deki bazı insanlara rüşvet 
verip vermediği hususu araştırma önergesi 
konusu haline gelmişti. 1976 yılındaki Par
lamento, o gün gündemde 65 tane araş
tırma önergesi, 65 tane genel görüşme var
ken, gruplar anlaşmış; örnek teşkil etme
mesi koşuluyla, konu güncel ve önemli ol
duğu ve söz konusu olan insanların onu
runu kurtarmak için, önergeyi başa almış, 
görüşmüşler ve bu konuda bir karar ver
mişler. O yıllarda, böylesine bir konu için 
gösterilen anlayışı ve kurulan diyalogu, 
bugün iktidar partisi neden esirgemeye ça
lışıyor? 

Bu önergeyi görüşmediğiniz zaman 
bundan, muhalefet sıralarında oturan in
sanların kuşku duyacak kişisel bir mese
leleri pek yoktur; ama söz konusu olan bü
tün arkadaşlar sizin arkadaşlarınız, çoğu 
sizin grubun insanları, içinde bakanlar, 
milletvekilleri var. (SHP sıralarından al
kışlar) O arkadaşlarınızın onurunu niye 
kurtarmak istemiyorsunuz? O arkadaşla
rınızı neden, aylarca, belki de bir yıl sü
reyle itham altında bırakacaksınız? 

Şimdi, buna karşılık Sayın Başbaka
nın, hukuk anlayışı bakımından son de
rece vahim bir görüşü var. Sayın Başba
kan, "Anayasanın 138 inci maddesine gö
re, mahkemeye intikal etmiş olan bir ko-
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nuda Mecliste görüşme yapılamaz" diyor. 
Bu, Sayın Başbakanın hukuk anlayışı ba
kımından vahim bir görüştür. Zaten Sa
yın Başbakanın hukuk anlayışı, Anayasa 
Mahkemesinden dönen iktidarın çıkarmış 
olduğu yasalarla da ortadadır. Anamuha-
lefet Partisi, 43 tane yasa için Anayasa 
Mahkemesine iptal talebiyle gitmiş; bun
lardan 22 tanesi Anayasaya aykırı bulun
muş, 15 tanesi reddedilmiş, 6 tanesi de in
celemede. Ne dünya tarihine, ne Türkiye 
tarihine bu kadar hukuk çiğneyen, bu ka
dar Anayasa çiğneyen bir iktidar ne gel
miştir, ne de gelecektir. Onun için, sizden 
istirham ediyorum, Başbakanınızın, Ge
nel Başkanınızın hukuk anlayışına güve
nerek, ona sığınarak bir karar vermeyin. 

Şimdi, bu konunun önemini çok iyi 
bir şekilde dikkatinize sunmak için bir ör
nek vermek istiyorum. 1970 yılında, o za
manın Sayın Başbakanı hakkında bir 
Meclis soruşturma hazırlık komisyonu ku
rulmuş. Dikkatinizi çekiyorum, araştırma 
da değil, hazırlık komisyonu kurulmuş; 
yani sonunda bir adlî yaptırım var. Komis
yon süre istemek için Parlâmentoya gelir
ken o konuda bir dava açılmış ve. o gün 
iktidar partisine mensup milletvekilleri ta
rafından bir önerge verilerek -çünkü, o za
manki Anayasanın 132 nci maddesi üçün
cü fıkrası, bugünkü Anayasanın 138 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasıyla kelimesi ke
limesine, virgülüne aynı- "Konu mahke
meye intikal ettiği için soruşturma komis
yonu çalışmalarını sürdüremez, tatil etme
si lazım" denilmiş. O zaman da Cumhu
riyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine 
gitmiş. 

Değerli arkadaşlarım; bakın, Anaya
sa Mahkemesinin o konuda verdiği karar
dan bir iki cümleyi dikkatlerinize sunmak 
ve Sayın Başbakanın ne kadar vahim bir 
hukuk hatası içerisinde olduğunu göster
mek istiyorum. Kararı aynen okuyorum : 
"Anayasanın yasakladığı, yasama meclis-
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lerihde görülmekte olan bir dava hakkın
da veya yargı yetkisinin kullanılmasıyla il
gili soru sorulması, görüşme yapılması ve
ya beyanda bulunulması değildir. (Anaya
sa Mahkemesi söylüyor bunu) Üçüncü fık
ra hükmü yalnızca, görülmekte olan bir 
dava hakkında yargı yetkisinin kullanılma
sıyla ilgili soru sorulmasını, görüşme ya
pılmasını ve beyanda bulunulmasını ya
saklamaktadır. Başka bir deyimle, yasama 
meclislerindeki görüşmelere üçüncü fık
rayla konulan kısıtlama sadece belirli bir 
davada kullanılan yargı yetkisiyle sınırlı
dır." 

Şimdi, ben hukukçu değilim; ama 
hukuk ilmini bilen değerli hukukçu arka
daşlarımız var. Şimdi, konuyla ilgili ola
rak Kemal Horzum hakkında yalnızca bir 
zimmet davası açılmıştır; ama araştırma 
önergesinde ise onlarca konu sıralanmış
tır. Bu hususta her gün gazete sayfaların
da çok değişik konular ortaya atılmaktadır. 

Kaldı ki, yargıyla ilgili konudan da 
anlaşılan şudur : Eğer burada herhangi 
bir üye kalkıp, mahkemenin bağımsızlığı
nı, yargıcın bağımsızlığını etkileyecek bir 
biçimde, "Efendim, mahkeme Horzum'u 
neden tutuklamıyor?" veya "Tutukladı, 
neden davayı geciktiriyor?" diye bir be
yanda bulunursa, işte bu, yargı yetkisini 
etkiler; onun dışındaki hiçbir şey yargı yet
kisini etkilemez. Çünkü, eğer bu mantık
la devam edilir ve bu görüş hâkim olursa, 
bu Parlamentoda hiçbir şeyi görüşemeye-
biliriz. Çünkü, buraya bir konu geldiği za
man, çok basit bir dilekçeyle bir mahke
meye başvurursunuz, o konuda bir dava 
açarsınız ve sonra da buraya gelir ve "De
ğerli arkadaşlarım, bu konuda biz bir gö
rüşme yapamayız; çünkü, bir vatandaş bu 
konuda mahkemeye başvurdu ve bir da
va açtı" diyebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 
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HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

* Şimdi o konuda Sayın Başbakanın ve 
ANAP Grubunun fikirlerine bir somut ör
nek daha vermek istiyorum : Kaçakçılığın 
meni, yani hayalî ihracatçılarla ilgili ola
rak Meclise bir yasa tasarısı geldi, Genel 
Kurulda görüşüldü, Sayın Cumhurbaşka
nı bir daha görüşülmek üzere geri gönder
di ve bize göre de, içtüzüğe aykırı olarak 
Hükümet bunu tekrar komisyona havale 
etti. Şimdi ben soruyorum : Hayalî ihra
catla ilgili olarak açılmış yüzlerce dava var. 
Bu yasa burada görüşülürken, sizler ve ar
kadaşlarımız burada, hayalî ihracatla il
gili dava var diye fikir beyan etmiyorlar 
mı; bunlar içinde kaç kişiye hapis cezası 
öngörüldü diye soru sorulmayacak mıdır? 
Eğer Anayasanın bu maddesini Sayın Baş
bakanın düşündüğü gibi uygularsanız, bu
rada o yasayı görüşemezsiniz. Hiçbir ya
sayı görüştü itmezler değerli arkadaşlarım. 
Bir basit dilekçeyle mahkemeye başvurur
sunuz ve bunu görüştürtmezsiniz. 

Onun için, vahim ve demokratik par
lamenter hayatı ilgilendiren bu konuda, 
Sayın Hükümet Başkanının ve İktidar 
Grubunun bir an önce bu yanlış düşün
ceden vazgeçmesi lazımdır. Çok şükür 
Meclis Divanı Sayın Başbakan gibi düşün
memiş olacaklar ki, bu önergeyi günde
me almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma 
önergesi gündemin 37 nci sırasında yer al
mıştır; ama her hafta bir tanesini görüşe
cek olsak, 1990 yılından önce bu önerge
nin görüşülmesi mümkün olmayacaktır. 
Tekrar istirham ediyoruz; 1990 yılma ka
dar arkadaşlarınızı ve arkadaşlarımızı böy
lesine itham altında bırakmaya ve böyle
sine her gün gazete sayfalarında manşet 
yapmaya hakkınız var mı, hakkımız var 
mı? Gelin, lütfedin bu önergemize olum
lu oy verin. Bu sadece bizim meselemiz 
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değil. Biz bununla partilerarası bir kav
ga, bir münakaşa yapmak istemiyoruz. İs
mi geçen herkesin bir an önce aklanma
larına olanak sağlanmasriçin bu önerge
yi verdik ve bunun için de hemen görü
şülmesini istiyoruz. 

Parlamento, bizler ve sizler eğer bu
na el koymazsak, dedikodular insanların 
onurlarını böylesine zedelerse onları kim 
kurtaracak? İşte S H P olarak biz, bu ola
nağı sizdeki arkadaşlara ve tüm arkadaş
lara sağlamak için bu önergemizin 37 nci 
sıradan alınarak bir an önce görüşülme
sine olanak sağladık. 

Arkadaşlarınızı, arkadaşlarımızı böy
le itham altında bırakmaya hakkınız yok, 
hakkımız yok. Böyle devam ederse, her 
gün gazetelerin sayfasında bir gün MİT, 
bir gün başka bir kuruluş konu olacak, 
Türkiye'de, ülkemizde demokrasiyi ilgi
lendiren, devletin temel kurallarını, ku
rumlarını ilgilendiren ne kadar müessese 
varsa hepsi tek tek bu tutumla, bu davra
nışla yıkılıp gidecektir. Onun için gelin, 
lütfedin iktidar partisi olarak, hepimizi il
gilendiren bu konuda ılımlı, olumlu oy 
kullanın ve bunun bir an önce görüşülme
siyle itham altında olan arkadaşlarımıza, 
arkadaşlarınıza aklanma olanağı sağlayın. 

Bu duygularla, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Aleyhte Sayın Reşit Ülker. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malat
ya) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malat
ya) — Sayın Çetin, bir gazeteyi... 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) — 
Otur yerine, otur!.. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun 
efendim. 

Lütfen... Niye müdahale ediyorsu
nuz? Önümüzde tüzük var; iki lehte, iki 
aleyhte söz verme imkânımız var. 

Buyurun efendim, süreniz 10 da
kikadır. 

REŞİT Ü L K E R (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; önü
müzdeki tartışılan konu, gündemin 37 nci 
sırasındaki önergenin birinci sıraya alınıp 
alınmaması konusudur. Demek ki, bir 
usul meselesi var. Burada usul meselesini 
çözmek için bizim bakacağımız yer önce 
Anayasa, Anayasadan sonra da İçtüzük
tür. 50 nci maddesinde İçtüzük, Meclise 
gelen kanunlar dahil, bütün konuların na
sıl görüşüleceğini ve sırasını belirlemiştir. 
Burada şöyle deniyor : 

"Millet Meclisi Genel Kurulunun 
gündemi şu kısımlardan ibarettir (Elimi
ze gelen gündemde görüyoruz) : 

1. Başkanlığın Genel Kurula su
nuşları. 

2. Özel gündemde yer alacak işler. 
3. Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Genel görüşme ve Meclis araştır

ması yapılmasına dair öngörüşmeler. 
6. Sözlü sorular. 
7. Kanun tasarı ve teklifleri ile ko

misyonlardan gelen diğer işler." 

Şimdi, Anayasa ve İçtüzük, hesabını 
yapmış, tartışmasını yapmış, demiş ki, 
"Bunlar bu sırayla gelir...' 

Değerli muhalefet mensubu arkadaş
larımız kendileri... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Danış
ma Kurulunun yetkisi ne oldu? 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın 
Genç... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Ama, 
yanlış anlatıyor efendim. 
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BAŞKAN — Hayır efendim. Arka
daşlar anlattı, şimdi o anlatıyor. Yanlış, 
doğru; inanırsınız, inanmazsınız... Müsa
ade buyurun... 

Evet, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ken- . 
dileri takdirlerini kullanmışlar, dünyada 
görülmeyen bir şekilde, görülmedik bir şe
kilde 37 tane -Tabiî konuşulanlar hariç, on
larla beraber 60 mı olur, 70 mi olur- gen
soru, genel görüşme,, Meclis araştırması 
vermişler ve böylece hem sözlü sorulan tı
kamışlar, hem de kendileri için önemli 
gördükleri bu konuyu da kendileri tıka
mışlar. Evet... (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar[!]) Evet efendim, evet... 

Şimdi diyorlar ki, "Biz bunu önemli 
görüyoruz, birinci sıraya alıyoruz." Peki, 
36 tane verdiğiniz Meclis araştırması, 
Meclis soruşturması vesaireyi önemli gör
müyor musunuz? Onları da aynı şekilde 
önemli görüyordunuz. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞUJ (Hatay) — Başbakanvekili istifa 
etmiş, diğerlerinden önemlidir o. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlü!.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, aynı madde... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Başbakan yardımcısı istifa etti bu konuda. 

BAŞKAN — Olabilir canım, müsa
ade buyurun lütfen. 

Evet, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın 
lVısk.ın, kesmelerden dolayı benim hakkı-
ını koruyunuz. 

BAŞKAN — Koruyacağız. 
Müdahale etmeyin efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 
"Başkanlıkça lüzum görülen hallerde ye-
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dinci bentteki işlerin görüşme sırası Da
nışma Kurulunca Genel Kurula teklif olu-
jıabilir." (SHP sıralanndan, "Bravo" ses
leri, alkışlarf!]) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLÜ (Hatay) — Başbakan bilmiyor 
mu? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ye
dinci sırada; "Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'' 
bölümü yer alıyor; yani bu maddede öne 
alma hakkı, yalnızca kanunlara tanınmış; 
kanunların dışında hiçbir şeye tanınma
mış. (SHP sıralarından, "Bravo" «esleri, 
alkışlar[!]) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî "Bravo" 
dersiniz ve "Bravo" demekte haklısınız; 
çünkü bunların hepsi doğru. (SHP sıra
lanndan, "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Ta
biî, hepsi doğru; yani kazdığınız çukura 
düştünüz, kendi kendinizi engellediğiniz, 
ayaklarınıza dolaştı; şimdi çıkmak için İç
tüzüğü çiğnemeye kalkıyorsunuz, Mecli
se de çiğnetmeye kalkıyorsunuz. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Çukura düşen belli. Çukura kendin düş
tün, kendin. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Çukura düşenler Horzumcular. 

. BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Arkadaşlar... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) 
ğerli arkadaşlarım... 

De-

BAŞKAN — Bir dakika müsaade 
eder misiniz Sayın Ülker? 

Bakın, biraz önce muhalefet sözcü
leri şu kürsüden konuştular; herkes sükû
netle dinledi. Hem diyalogtan bahsediyo
ruz, hem hatibi hâlâ dinlemiyorsunuz, ba
na çok garip geliyor... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Ama, onlar gayet ciddî konuştular. 
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BAŞKAN —Sayın Sümer, lütfen... 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) — 
Efendim, kendisi çukura düşüyor. 

BAŞKAN — Bu itibarla, evvela hep 
birlikte şurada hatibe saygılı olalım, din
leyelim; ama netice itibariyle, Büyük Mil
let Meclisi bu konuların üstesinden gele
bilecek güce, mantığa sahiptir. 

Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasa, 
gensoru verilmesi halinde, belli süre zar
fında gensorunun konuşulmasını istemiş
tir; onun dışındaki konular bu maddeye 
tabidir. Eğer bir gensoru verilmiş olsay
dı, Anayasanın emirleri gereği, belli süre 
içerisinde konuşulması lazımdı, her şeyin 
önüne geçebilirdi. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımız şöyle 
bir şey .söylüyorlar, diyorlar ki : 1976'da 
veya 1973'te Mecliste, gündemin arkasın
da bulunan Lockheed ile ilgili konu öne 
alınmış ama orada -gayet açık ve doğru bir 
şekilde söylemek ve Meclis zabıtlarına öyle 
geçmesi lazım- "Emsal teşkil etmemek 
üzere" diye Meclis karar almış. Yani, o 
hadisede bütün kanaatlar birleşmişler, em
sal teşkil etmemek üzere o konuyu alıp ge
tirmişler. Şimdi, sizin bu İçtüzük hüküm
lerini çiğnemeniz için hangi sebep var? Biz 
katılmıyoruz. İktidar olarak diyoruz ki, bu 
kpnu konoşulsun; konuşulmasın demiyo
ruz. Ne zaman konuşulsun? Sizin tayin et
tiğiniz 37 nci sırada konuşulsun. Eğer 
gündem boş olsaydı, 1 inci sırada konu
şacaktınız, bugün konuşulacaktı. 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) — 
Horzum sana minnettardır. 

BAŞKAN — Sayın Sümer!.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ama, 
siz 36 tane konu koyduğunuz için, kendi 
engellemeniz dolayısıyla konuşulmuyor. 

İçtüzüğü sizin için mi değiştireceğiz de
ğerli arkadaşlarım? (SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN-
O Ğ L U (Hatay) — İçtüzük gayet açık; 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemi
ne hâkimdir" diyor. Meclis, kendi günde
mine hâkim. 

REŞİT Ü L K E R (Devamla) — Ga
zetede okuyoruz... 

Beyanda bulunuluyor : "Meclis, 
gündemine hâkimdir." O, derneklere 
mahsus bir şey; derneklerde bile günde
mine hâkim olması mümkün değildir. Bu 
fikir söyleniyor ve burada önerge bile 
-hangi usul içinde cereyan edeceği tam ta
yin edilmediği için- Meclis Başkanının lüt
fü sayesinde görüşülüyor bugün. Bir baş
ka Meclis Başkanı arkadaşımız, "Ben bek
lemem bu önergenizi, sıra geçti" diyebi
lirdi; yani, İçtüzüğe vukufunuz bu de
recede... 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN-
O Ğ L U (Hatay) — Ama, Sayın Başkan 
teklif etti. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin lütfen. 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN-
O Ğ L U (Hatay) — Başkana sataşma var. 

BAŞKAN — Ben gerekli cevabımı 
veririm, beni savunmak size düşmüyor ar
kadaşlar; rica ederim, lütfen... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İçtüzü
ğü hazırlayanlardan biri de sensin Sayın 
Ülker, yanlış hazırlamışsın. 

BAŞKAN — Lütfen ahkâm kesme
yelim; arkadaşımızı dinleyelim, işimize de
vam edelim. 

REŞİT Ü L K E R (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, siz önerge metnini gör
mediniz; ama ben gördüm; 7 veya 8 satır, 
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aslında 6,5 satır, 6,5 satırla alelacele bir 
önerge verilmiş, bu önergede her şey söy
lenmek istenmiş. Bakınız "Ülkemizde yıl
lardır devam eden usulsüzlük, yolsuzluk 
iddiaları vardır. Bir yandan " b u iddialar 
asılsızdır'' denirken, diğer yandan kamu 
kaynakları talan edilmektedir, -Meclise 
saygıya bakınız- gittikçe büyüyen çirkef 
çamuru devletin tüm kurumları ve birey
lerine sıçramaktadır. En son, Erdem -
Horzum olayı ile ayyuka çıkan sorulardaki 
-Anlaşılmıyor, ben tam anlayamadım, ta
biî, bir şey denmek isteniyor- gerçeklerin 
bulunması..." filan; işte önerge bu kadar. 
Sonra arkasına bir gerekçe eklenmiş. Bu
rada kullanılan "çirkef çamuru" tabirinin 
Meclis Başkanlığından nasıl geçtiğini ben 
öğrenmek istiyorum ve üzüntü duyuyo
rum. Çünkü içtüzük, böyle, kaba, eski ta
biri ile galiz, çirkin sözlerin önergelere ya
zılmasını yasaklar. Meclis Başkanının bu
nu geri vermesi lazım gelirdi. Yani, veri
len önergenin mahiyeti de bu kadar çırpış
tırma, alelacele yazılmış bir mahiyettir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ah
met Ozal böyle mi söyledi? 

R E Ş İ T Ü L K E R (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, usul bakımından bun
ları anlattıktan sonra, ufak bir hadiseye de 
değinmek istiyorum. 

Belgelere göre, Kemal Horzum hak
kında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının Banka ve Kambiyo Müdürlüğünün 
istemi üzerine tahkikat açılmış, ihtiiasen 
zimmetten, iştirak suçundan üçüncü ağır 
ceza mahkemesine verilmiş; ayrıca, teşek
kül halinde kaçakçılıktan hakkında taki
bat var; ayrıca, Ankara Beşinci Ağır Ce
za Mahkemesinde 84/24 sayılı dosya ile 
yasa dışı ithalden davası görülmekte, ay
nı zamanda Ankara ikinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde 88/6 sayılı dosya ile evrak
ta sahtekârlıktan davası görülmektedir. 

C E M A L SEYMEN (Nevşehir) Ter
temiz adammış(!) 
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REŞİT Ü L K E R (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, Türkiye'de kamuya ait 
mallara el uzatan bir insan, ANAP İkti
darı döneminde gösterilen takibat, yurt dı
şına kaçması üzerine yapılan uğraşılar -
burada vakit müsait değil, on dakika- baş-
lıbaşına bir hadisedir, bir örnektir ve geç
mişte bunun bir diğer örneği mevcut de
ğildir; yani hadisenin esası da budur. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Hangi 
milletvekili götürdü, bunu kabul edin de 
açıklayalım. 

R E Ş İ T Ü L K E R (Devamla) — Ada
lete yakalanmıştır. Türkiye'ye getirilmeye 
zorlanmıştır. Yakalanmıştır, adalete teslim 
edilmiştir, davaları sürmektedir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bir 
hafta sonra serbest bırakıldı. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Hangisi kaldı? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Diğer 
taraftan, Sayın Kaya Erdem, dava açtığı
nı da bildirmiştir. Bugünkü gazetelerde 
de, gerekli diğer işlemlere giriştiğini gö
rüyoruz. Yani, her şeyde, siz, açıklık di
yorsunuz, arkasına düşmek diyorsunuz, 
suçluyu takip etmek diyorsunuz; bütün 
bunlar yerine getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

REŞİT Ü L K E R (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Bu arada bir şeyi söylemek istiyorum 
: Yine bu önergede, o altı buçuk veya se
kiz satırlık önergede şu noktayı da görü
yoruz. Burada parti içi işlere, yani Ana
vatan Partisinin içi işlerine karışma görü
şü vardır. Eğer bu yola girilirse, tam bir 
çıkmaza girilir değerli arkadaşlarım. 

Ö M E R /ÇİFTÇİ (Ankara) — Özal 
seni bakan yapmayacak. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın mil
letvekilleri, böyle devam ederseniz... 
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R E Ş İ T Ü L K E R (Devamla) — Ka
ya Beyin istifası bizim kendi partimizin işi
dir. (SHP sıralarından " H a y d a " sesleri) 
Tabiî efendim, tabiî, kendi içimizde. (SHP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al-
kışlar[!]) 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — Ba
kan, o, bakan Yahu. 

REŞİT Ü L K E R (Devamla) — Sayın 
Erdal İnönü 'nün istifası da sizin partini
zin işidir. 

REŞİT Ü L K E R (Devamla) — Sayın 
Ali Topuz'un, "Komünistler va r" deyip 
ithamlar yaptıktan sonra istifası da gene 
sizin iç işinizdir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz 
dolmuştur, toparlayın lütfen. 

R E Ş İ T Ü L K E R (Devamla) — Bağ
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz 
gibi, usul bakımından tamamen yanlış bir 
yola girilmiştir, muhalefete mensup değer
li arkadaşlarımız Meclisi yanlış bir yola sü
rüklemek istemektedirler. Zaten, bu, sıra
sına girmiştir, sırası geldiğinde konuşula
caktır ve hiçbir mesele de gizli kalmaya
caktır. Onun için bu önergenin reddi ge
rekmektedir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen oturun. 

ERDAL İ N Ö N Ü (İzmir) — Sataş
ma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İnönü, müsaade 
eder misiniz evvela bir hususu arz ede
yim : 

Başkanlık olarak bizim şu 19 uncu 
maddeye göre bu olayın görüşülmesine 
imkân sağlamamız, yanlış anlaşılmasın, 
parti sözcülerinin bu konuda daha önce 
bir hazırlık yapmış olmaları da bizi doğ
rulamaktadır. Ancak, bugün Danışma 
Kurulunun toplandığı, haricen bizim ma-
lumumuzdur. Binaenaleyh, Sayın Ülker'
in, Sayın Neidim'im, Sayın Çetin' in bu 
konuda daha önce hazırlık yaptıkları not
larından da anlaşılmaktadır. Bu itibarla 
bizim bu konuyu konuşmuş olmamız, 
muhalefete, şuna buna müsamaha şeklin
de yorumlanmamalıdır. (SHP ve DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Rica ederim... Lütfen... 
Bu Tüzüğe, hukuka, yasaya, Anaya

saya, kısaca demokrasiye ve Parlamento
ya olan saygımızdan kaynaklanmaktadır. 
Bunu Yüce Heyetin ıttılaına özellikle arz 
ederim. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, elimiz
de Tüzüğün bize verdiği çok ciddî silah
lar da var; bunları size uygulamamış ol
mamız, Parlamentoya ve parlamentere 
saygımızdan kaynaklanmaktadır. Bu iti
barla, demokrasiye ve şu Yüce Kurula ya
kışır şekilde burada hareket etmeniz ge
rektiğini, naçizane bir kardeşiniz olarak 
hatırlatıyorum. 

Sayın Topçu, ne istiyorsunuz, buyu
run söyleyin : 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Önerge
nin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun o zaman, si
ze aleyhte söz verebilirim. 

ERDAL İ N Ö N Ü (İzmir) — Sataş
madan dolayı söz istemiştim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, za
tı âlinize sıra gelince vereceğim efendim, 
müsaade buyurun. 

1 — 
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İHSAN N U R İ TOPKAYA (Ordu) 
— Saym Bakan söz istemişti. 

BAŞKAN — Bakanın notunu aldım, 
merak etmeyin, her şeyin zamanı var. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan iki aleyhte konuşulmadı mı 
efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge
nin iki lehinde, bir aleyhinde konuşuldu. 

' A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Aleyhte mi istiyor? 

BAŞKAN — İşte, aleyhte istediği için 
söz verdim. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Ne söyleyecek merak ediyorum! 

BAŞKAN — Ben de merak 
ediyorum. 

Buyurun efendim, 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gö
rüşülmekte olan, Danışma Kumlunun ka
bul etmediği, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu tarafından verilmiş ve gündemin 
36 ncı sırasına alınmış bulunan, "Horzum 
Olayı" olarak kamuoyunda bilinen olay
ların araştırılmasının gündemde öne alın
ması için açılan müzakerenin sonunda, 
aleyhte söz alışımın nedeni şudur : Tür
kiye'nin kamuoyunu ve hatta gündemini 
birbuçuk iki.aydır iki kişi işgal etmekte
dir. Bunlardan bir tanesi, bu önergeye ko
nu olan kişidir. Öbürü de Yunanistan'dan 
haber gönderiyor : "Açıklama yaparsam 
hükümet düşe r" diyor. 

İ B R A H İ M D E M İ R (Antalya) — 
Kim o, nerede? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Şim
di anlaşılıyor ki, bu önergenin burada gö
rüşülmesi halinde, bu olayla ilgili olarak 

birçok hırsızlık, yolsuzluk ve usulsüzlüğün 
ortaya çıkacağı görülüyor. Hükümet de 
bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Ma
demki istemiyor,.demek ki birilerini ko
rumaya çalışıyor. Bırakalım korusun 
bitsin!.. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın İnönü, zatı âliniz ne konuda 
söz istiyorsunuz efendim? 

ERDAL İ N Ö N Ü (İzmir) — Bir sa
taşma oldu Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 
inci maddesine göre sataşmaya cevap ver
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topuz ile ilgili be
yan konusu mu bu? 

ERDAL İ N Ö N Ü (İzmir) — Hayır, 
konuşmacı doğrudan doğruya, "Biz Sa
yın İnönü'nün istifasından söz ediyor mu
yuz?" dediler. 

BAŞKAN — Efendini, hadise şudur, 
kastedilen şudur; bizim Başkanlık olarak 
anladığımız "Bu, partilerin iç meselesidir, 
binaenaleyh, bir partinin iç meselesi di
ğer partiyi ilgilendirmez" şeklindedir. Bu 
itibarla, biz bunu bir sataşma olarak mü
talaa etmiyoruz ve size söz veremeyece
ğim; lütfen buyurun oturun efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler.) 

Efendim, müsaade buyurun lütfen. 
Önerge üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Al güle güle kullan. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk

çı Parti Grup Başkanvekillerince, günde
min "Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması Yapılmasına Dair Öngörülmeler" 
ktsjnının 36 ncı sırasında yer alan 10/56 
sayılı Meclis araştırması önergesinin, bu 
bölümün ilk sırasına getirilmesi öneril
mektedir. 
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Bu hususu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. (SHP sıralarından "Bravo Sa
yın Erdem" sesleri; alkışlar.) 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Saym Başkan, sataşma nedeniyle Sayın 
Genel Başkanımıza söz vermediğiniz için 
salonu terk ediyoruz. 

D U R M U Ş FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Saym Başkan, aklen özürlü bir kişinin 
«özlerine itibar mı ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Burada herkes benim 
için muhteremdir. Saym Genel Başkan 

İnönü'ye son derece saygılıyım; ama, Baş
kanlığın takdiri bu istikamettedir. Lütfen 
bunu tartışmayalım efendim. 

H İ K M E T ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başbakan Yardımcısının istifasıyla 
ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Lütfen bunu tartışma
yalım efendim. 

(SHP milletvekilleri Genel Kurul sa
lonunu terk ettiler) 

BAŞKAN — Gündemin " K a n u n 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Radyo ve Televizyon Verici istasyon
larının Posta, lelgraf ve Telefon isletmesi Genel 
Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve işletilmesi 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasar ist ve Anayasa ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları rapor
ları (1/443) (S. Sayısı : 145) (1) 

BAŞKAN — Radyo ve Televizyon 
Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafın
dan Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

1 inci madde daha önce kabul 
edilmişti. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 2. — PTT, TRT'n in prog-' 

ram adedi kadar radyo ve televizyon ya
yın şebekesini TRT'ye tahsis tder. 

PTT, bu şebekeleri yayın amacıyla 
kendisi kullanamayacağı gibi, hakikî 

(1) 145 S. Sayılı Basmayazı 11.1.1989 tarihli 
53 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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veya hükmî şahıslara veya kamu kurum 
ve kuruluşlarına kiralayamaz, kullandua-
maz ve yayına verilecek radyo ve televiz
yon programları ile yayın saatleri üzerin
de herhangi bir tasarrufta bulunamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

A L A E T T İ N K Ü R T (Kocaeli) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurt. 

ALAETTİN K U R T (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları
nın Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve 
İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesi üzerinde söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetini
ze saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, Saym milletvekilleri; 
2 nci maddenin gerekçesini kısaca özetle
mek istiyorum : Gerekçede " B u madde, 
PTT 'n in , T R T ' n i n program adedi kadar 
radyo ve televizyon yayın şebekesini bu 



T.B.M.M. B : 54 

kuruma tahsis etmesini, ayrıca bu şebe
kelerin gerçek veya özel tüzelkişilere, ka
mu kurum veya kuruluşlarına kiralanma
sını, kullandırılmasını ve yayın amacıyla 
kendisinin de kullanmasını önlemek üze
re düzenlenmiştir" diyor ve devam ediyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun 
tasarısı üzerinde, dünkü oturumda, mu
halefet partilerine mensup milletvekili ar
kadaşlarım, gruplarının görüşlerini ifade 
ederlerken detaylı beyanlarda bulundular, 
Anayasaya uygun olmadığını ifade ettiler 
ve biraz da olsun, PTT'nin bugünkü hiz
metlerini tam anlamıyla gerçekleştirip ger
çekleştiremediğinin, dikkat edilmesi gere
ken bir husus olduğunu vurguladılar; an
cak, ben bu nokta üzerinde biraz daha 
durmak istiyorum. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, 
geçen bir yıldan beri, gerek Plan ve Büt
çe Komisyonunda, gerek Genel Kurulu
muzda, ulaştırma ve haberleşme hizmet
leri konusundaki görüşmeler sırasında 
müteaddit isteklerimiz, beyanlarımız ol
muştur; fakat, o günden bugüne kadar is
teklerimiz konusunda bir adım ileri gide
bilmiş değilizdir. 

"Çağ atlayan Türkiye" denmiştir; 
bunun üzerine, "40 vilayetten büyük 
Gebze gibi sanayi kentinde, henüz insan
larımız şehirlerarası gerekli haberleşme 
imkânlarından yoksundurlar." demişizdir. 
Avuç içi kadar Gebze'de 4 tane şehirlera
rası telefon kod numarası kullanılmakta; 
2 mahallesinin şehirlerarası telefon kodu 
başka 13 mahallesinin şehirlerarası telefon 
kodu başkadır. 

Yine ifade etmem gerekir ki, hepini
zin eline PTT Genel Müdürlüğü tarafın
dan bir telefon rehberi verilmiştir. Dikkat 
ederseniz, o rehberde, küçük yerleşim bi
rimlerinin ve iktidarın telefon getirdiğini 
iddia ettiği köylerimizin otomatik kod nu
maraları ve onun ardından da o köyün te-
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lefon numarası yer almaktadır; büyük bir 
ekseriyetle bu şekildedir; yani, bir köyü
müz otomatik telefona kavuşturulmuştur, 
ama orada ancak bir tek abone vardır, 
80-100-500 hanelik köyde bir tek abone 
vardır. 

Şimdi buna "Çağ atlama" diyorsak, 
"Bu PTT, çağın hizmetlerini Türkiye'ye 
getirdi'' diyorsak; ben buna itiraz ediyo
rum,. katılamıyorum. 

15 bin abonesi olan Gebze merkezin
de, daha yeni verilen 4 bin abonelik hattı 
vatandaşa dağıtma imkânımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz dol
muştur, toparlayınız rica ediyorum. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. (DYP sıra
larından, "Tamamlasın Sayın Başkan" 
sesleri) 

BAŞKAN — Tüzüğü uyguluyoruz 
olmuyor, uygulamıyoruz olmuyor; size 
kendimizi beğendirmek hiç mümkün 
değil. 

Evet, Sayın Kurt, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
"Depoda su var, boru yok; suyu 
dağıtamıyoruz" örneğindeki gibi kablo ol
madığı için vatandaşın telefon isteği kar
şılanamıyor. Avuç içi kadar Gebze'de, tek 
kodla Gebzeliler birbirleriyle görüşemiyor. 

Böyle bir ortamda, bu hizmetleri ye
rine getiremeyen PTT Genel Müdürlüğü
ne ayrıca yeni hizmetler, yeni yükler yük-
lüyoruz ki, bunların da aksayacağı endi
şemizi buradan ifade eder, hepinize say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — TRT ve PTT stüdyo 

çıkışı ve yayın kalitesiyle ilgili olarak, 
CCIR kriter ve tavsiyelerine uyarlar. 

İşletme ve arıza takip prensipleri bir 
protokol ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanuna aykırı 
olarak radyo ve televizyon istasyonları ve 
tesisleri kuranlar ve işletenler bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri, dış 
ve iç güvenliğin söz konusu olduğu ola
ğanüstü hallerde, sıkıyönetim süresince 
veya savaşta işledikleri takdirde, beş yıl
dan on yıla kadar ağır hapis cezasına mah
kûm edilirler. Her halde tesislerin müsa
deresine karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 
Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman, yoklama is
tersiniz kardeşim, yaparız; bizim hiç iti
razımız yok, usule harfiyen riayet ederiz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, arkadaşım, "114 kişi yok" demek 
istiyor. Dışarıda oturanlar gelsinler 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfedip gelsinler; ama 
gelmiyorlar efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun 32 nci maddesinin 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

— 185 

"Haberleşme Vergisinin nispeti yüz
de l'dir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 9 uncu 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"a) Radyo ve televizyon stüdyo te
sislerini kurmak ve geliştirmek; radyo ve 
televizyon programlarını stüdyo çıkışında 
PTT linklerine ulaştırmak," 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Uncu. 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) —r Sayın Baş
kan, değerli üyeler; tasarının 6 ncı mad
desi "2954 sayılı Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kanununun 9 uncu maddesinin (a) 
bendini aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" 
diyor. Şimdi sizlere 9 uncu maddenin (a) 
bendini okuduğumda "Radyo ve televiz
yon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, 
radyo ve televizyon yayınlarını yapmak, 
bunları genişletmek ve geliştirmek" şek
linde ifade edildiğini görmekteyiz. Bu 
madde tamamen kaldırılarak bunun ye
rine "Radyo ve televizyon stüdyo tesisle
rini kurmak ve geliştirmek; radyo ve tele
vizyon programlarını stüdyo çıkışında 
PTT linklerine ulaştırmak" şeklinde dü
zenlenmektedir. 

Anlamadığımız bir husus var : Niçin 
ve neden maddenin "radyo ve televizyon 
yayınlarını yapmak" kısmı kaldırılmak is-
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teniyor. "Radyo ve televizyon yayınlarını 
yap ma k , b u n l a r ı geniş le tmek ve 
geliştirmek" olarak belirtilen, T R T Ka
nununun 9 uncu maddesinin (a) fıkrası 
neden ve niçin kaldırılmak isteniyor? En 
önemli husus nedir? Televizyon yayınla
rıdır. Meselenin en hayatî tarafı, üretilen 
programların halka iletilmesi, yani yayın
lanması işi ancak verici istasyonları vası
tasıyla gerçekleşecektir. Yayını halka ile
ten asıl üniteler radyo televizyon verici is
tasyonları olduğuna göre, eğer bir devlet 
tekeli söz konusu olacaksa, bunu verici is
tasyonları üzerinde kurmak lazımdır. 

Bugün, özel stüdyolarda televizyon 
programları üretileb-'mektedir. Anayasa
nın devlet tekelinde ve tarafsız bir kamu 
tüzelkişiliği tarafından yürütülmesini is
tediği husus ise, yayındır. İşte ısrarla üze
rinde durmak istediğim konu da budur. 
9 uncu maddenin (a) bendinde radyo ve 
televizyon yayınları kaldırılmak isteniliyor; 
radyo ve televizyon yayın hakkı devredi
lerek ortadan kaldırılmak isteniyor. Bu da 
tamamen radyo ve televizyon hakkının 
P T T ' y e tekelleştirilmesi oluyor. 

Biz bu kanun tasarısında defaatle be
lirtmeye çalıştık; stüdyoların TRT'ye ve
rilmiş olması, onun özerkliği veya taraf
sızlığı için kâfi değildir, hatta Anayasada 
aranan şartlar için de kâfi değildir. Önemli 
olan yalnızca stüdyo değildir. Önemli olan 
verici istasyonlarıdır. Bu konuda teknik 
bilgiye sahip olan herkes, verici istasyon
ları vasıtasıyla yayın yapılabileceğini ke
sinlikle bilir; verici istasyonlarına konula
cak herhangi bir bantla, istenilen her tür
lü yayın yapılabilir. İşte, bu imkân bugün 
PTT 'ye devredilmek istenmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesinde, " P T T , 
TRT 'n in program adedi kadar radyo ve 
televizyon yayın şebekelerini TRT'ye tah
sis eder" diyor. Buradaki anlam şu : İste
diği kadar... İstediği kadardan fazla olan

lar ne olacak? P T T onu bir başka yere ve
rebilecek mi; devredebilecek mi? 

Kafa işaretleri kâfi değil Sayın 
Bakan... 

ULAŞTIRMA BAKANI E K R E M 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Burada ya
zılı, okuyun... 

A H M E T U N C U (Devamla) — "Si
zin şahsi beyanlarınız kâfi değildir; kanun
da yazılı olan önemlidir; önemli olan, ka
nunda verilen haklardır. Bizim buradaki 
kaygımız da budur. PTT, TRT'ye gerekli 
olan yayın şebekelerini verdikten sonra, 
kendisi bu şebekeleri stüdyo kurarak kul
lanabilir mi? İşte, endişemiz de budur. Bu 
kadar yükü niçin üzerine aldı diyoruz? Ay
rıca yine tekrarlıyoruz; bugün P T T ' n i n 
program linklerini haklı olarak alıyor; ama 
verici istasyonlarını almaları için hiçbir se
bep yoktur. Düplikasyondan bahsettiler. 
Bu, kâfi bir neden değildir. Programı iyi 
bilenler ve teknik elemanlar, bu konuda 
Türkiye'de, geçmişte belirli miktarlarda 
düplikasyon olduğunu defalarca belirtti
ler, biz de belirtiyoruz. 

Ayrıca, Avrupa Yayın Birliği (EBU) 
tarafından üye olarak kabul edilen 32 ül
keden, P T T ' n i n hem verici istasyonları
nı, hem linkleri almış olduğu ülke sayısı, 
yalnızca 6 tanedir. Bu ülkeler, Çekoslovak
ya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Macaristan 
ve Norveç'tir; ayrıca, belirli miktarlarda 
alış yapılmakta olan Batı Almanya vardır. 
Bu alış, bizdeki gibi sonradan devir alma 
değildir, başından beri bir kuruluş şeklin
dedir. O bakımdan, "Bu durum, Avrupa'
da gelişmişliğin gereğidir, Türkiye'de de 
P T T aynı işleri yapıyor" şeklinde bir ge
rekçe getirmenin de hiçbir manası yoktur. 

9 uncu maddenin (a) bendinde belir
tilen şu ifadenin kesinlikle kaldırılmama-
sını istiyoruz : "Radyo ve televizyon... ya
yınlan yapmak, bunları genişletmek ve ge
liştirmek". 
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Bugün tasarının 6 ncı maddesiyle de
ğiştirilen 9 uncu maddesinin (a) bendin
de belirtilen "Radyo ve televizyon stüd
yo tesislerini kurmak ve geliştirmek" ifa
desi, TRT'yi yalnızca stüdyo içerisinde 
mahkûm ediyor, başka bir imkân verilmi
yor. Herhangi bir program üretilmesi ay
rı bir şeydir, bu programların vericiler va
sıtasıyla halka iletilmesi ayrı bir şeydir. 

.Program üretilebilir; fakat, bu program
ların yayınlan devlet tekelinde, tarafsız ka
mu tüzelkişilikleri aracılığıyla iletilmelidir. 
O kurum da, özel kanunu olan TRT'dir; 
PTT ise doğrudan doğruya Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı bir kuruluştur. Diğer ikti
sadî devlet kuruluşlan gibi PTT'nin ta
rafsız olması söz konusu değildir. 
TRT'nin tarafsızlığının dayanağı ise ya
salardan gelmektedir. Bu hakkın alınma
masını ısrarla belirtiyoruz ve Anayasaya 
aykırı düştüğümüzü söylüyoruz. 

- Bu görüşler ışığı altında hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın 
Uncu. 

Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddenin müzakeresi tamamlan

mıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 1 inci 
maddesinde geçen "İstasyonların kurul
masına, işletilmesine", 4 üncü maddesi
nin (a) bendinde geçen "verici istasyon
larının kurulması, işletilmesi", 9 uncu 
maddesinin (d) bendinde geçen "İstasyon 
ve", 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasın
da geçen "verici ve" ibareleri ile 4 üncü 
maddesinin (c) bendi, 12 nci maddesinin 
(h) bendi, 63 üncü maddesinin (a) bendi 
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ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Ümraniye 

verici istasyonu, Van II radyosu, Antalya 
turizm amaçlı sahil radyosuna ait taşın
mazlar ile Ankara Çakırlar kısa dalga ve
rici istasyonu alanındaki sosyal tesisler, ka
palı spor salonu, baraka ambarlar ve bun
ların üzerinde bulunduğu arazi hariç ol
mak üzere TRT tarafından yönetilmekte 
ve işletilmekte olan bütün radyo ve tele
vizyon verici ve aktarıcı istasyonları, prog
ram linkleri, uydu ve yer istasyonları 
(TVRO'lar); bunlara ait taşınır ve taşın
maz mallar, her türlü teçhizat, yedekler, 
enerji nakil hatları, antenler, mefruşatlar, 
araç ve gereçler ile yeni kurulacak tesisler 
için edinilmiş bulunan diğer taşınır ve ta
şınmaz mallar; bu Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren iki ay içinde bedelsiz ola
rak PTT'ye devredilir ve bu istasyonlar 
için Telsiz Genel Müdürlüğünce TRT'ye 
verilmiş olan frekans tahsis ve tescilleri 
PTT'ye intikal eder. 

Ankara Etimesgut radyo verici istas
yonuna ait olan ve tapunun 3247 ada, 59 
parsel sayısında kayıtlı bulunan taşınmaz 
ile aynı adanın 32 parsel sayısında kayıtlı 
taşınmaz üzerindeki TRT'ye ait 48 adet 
kamu konutu ayrıca PTT'ye devredilir. 

Devredilen sistemlerin durumu PTT 
tarafından tespit edilir. 

Devirden istisna tutulan radyo veri
ci istasyonlarına ait taşınmazlar ile bun
ların PTT tarafından kullanma süre ve 
şartları, TRT ve PTT'nin birlikte yapa
cakları bir protokolla belirlenir. 
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Birinci fıkrada devredilecekleri belir
tilen istasyon ve tesislerle ilgili olarak TRT 
tarafından yapılmış bulunan sözleşmeler, 
kredi anlaşmaları, devam eden yatırım 
projeleri ile TRT leh ve aleyhine açılmış 
ve açılacak olan davalar ile icra takipleri; 
bütün hak, yetki, borç ve alacaklanyla bir
likte PTT'ye geçer. 

TRT ve PTT arasında yapılmış olan 
radyolink kira protokolü ile uydu alıcı is
tasyonlarının (TVRO'lar) işletme gider
leri protokolundan doğmuş bulunan ala
cak ve borçlar silinmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili verilmiş 
bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının Geçici 1 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında geçen "Bedelsiz olarak" 
ibaresinin "Emsal bedel üzerinden" ola
rak değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Eşref Erdem 
Ankara 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mahmut Almak 
Kars 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 
BAŞKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun Geçici birinci maddesinde sözü geçen 
tesislerde görevli veya bu hizmetle ilgili 
personel, PTT'ye kadrolarıyla birlikte in
tikal eder. Bu personel, PTT'de durum
larına uygun görev unvanlarına intibak et
tirilir. Sözleşmeli statüye geçmek isteyen
ler intibak ettirildikleri unvanların yer al
dığı sözleşmeli personel ücret skalasında 
belirtilen ücretleri alır. 

Ancak, intikal eden kadrolu veya söz
leşmeli personelden, TRT'den almakta ol
duğu aylık veya ücretleri, intibak ettiril
dikleri görevlere ait aylık veya ücretten 
yüksek olanlar, farklı aylık veya ücretler 
eşitleninceye kadar almakta oldukları ay
lık veya ücretleri almaya devam ederler. 

Kadrolu çalışmakta iken istekleri 
üzerine sözleşmeli statüye geçen personel
den, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerinin de
vamını talep edenlerin Sandıkla irtibatla
rı devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uncu. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; geçici 2 nci 
maddede, TRT personelinin, bütün özlük 
haklarıyla beraber PTT'ye devri söz ko
nusu oluyor; "Bu personel, PTT'de du
rumlarına uygun görev unvanlarına inti-
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bak ettirilir" denilerek, "Ancak, intikal 
eden kadrolu veya sözleşmeli personelden, 
TRT'den almakta olduğu aylık veya üc
retleri, intibak ettirdikleri görevlere ait ay
lık veya ücretten yüksek olanlar..." -ki, 
hepsi yüksektir- "... farklı aylık veya üc
retler eşitleninceye kadar almakta olduk
ları aylık veya ücretleri almaya devam 
ederler" deniyor. 

Burada yorumu şu şekilde yapacak 
olursak; TRT personeli bugün, özel ne
denden dolayı ve TRT'nin kendi yasasın
dan dolayı, PTT personeline göre çok 
yüksek ücret almakta olduğunu görürüz. 
Bu yüksek ücret alan personel PTT'ye 
devredilmektedir ve kanun da bu devre
dilme işinde, "Farklı aylık veya ücretler 
eşitleninceye kadar almakta oldukları ay
lık veya ücretleri almaya devam ederler" 
demektedir. Burada, TRT personeli, bir 
bakıma korunuyor gibi görünürse de, esas 
olan eşitlik prensibi doğduğu an, ne ola
cak? Yani, bugün, TRT'den PTT'ye ge
çen ve belirli bir ücret alan bir personelin 
ücreti dondurulmuş oluyor ve belirli bir 
noktadan sonra, PTT'de bulunan perso
nelle eşit ücret alır hale getiriliyor. 

Burada, Yüce Meclis bu görevi ka
nunla bu kişilere tevdi ediyor. Özlük hak
ları saklı olan bu insanlar, kanunla başka 
bir göreve başladıklarında, belirli bir za
man geldiğinde bu haklarının çoğunu kay
betmiş oluyorlar. Burada büyük bir eşit
sizlik var. Bir defa, mutlaka bu personel
lerin özlük haklarının korunması lazım. 

Değerli üyeler, bugün TRT vericile
rinde çalışmakta olan personel, 322 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname yürür
lüğe girdiğinde, aylık artı çocuk zammı, 
aile yardımı ve yılda dört maaş tutarında 
ikramiye alabilmekte ve PTT'deki emsa
li personel arasında yüzde 60'a varan bir 
fark doğmakta idi ve halihazırda bu fark 
vardır. 

Ayrıca, hizmetin gereği olarak, TRT 
teknik personeline, 1988 yılı için ödenen 
fazla çalışma saat ücreti 720 Türk Lirası 
olup, PTT'niri fazla çalışma ücreti ise 200 
Türk Lirasıdır. 

TRT'de sözleşmeli olarak çalışan tek
nik personelin sözleşme ücretleri mühen
dis veya teknisyen misal alındığında 
TRT'de olan mühendis veya teknisyen 1 
milyon 200 bin Türk Lirası alırken, 
PTT'de bu ücret yüzde 50 gibi bir orana 
tekabül eden 600 bin lira civarındadır. 

Ayrıca yine, TRT'de sözleşmeli ola
rak çalışan personel, 322 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname gereği, yılda dört 
maaş tutarında ikramiye almakta ve yine 
bu sözleşmeli personele, TRT'nin fazla ça
lışma ücreti karşılığı 720 Türk Lirası 
ödenmektedir. PTT çalışanlarının bugü
ne kadar faydalandığı ve TRT'den oraya 
geçeceklerin de faydalanabileceği, sözleş
me yasalarıyla ilgili, 233 ve 308 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname bildiğiniz gi
bi, Anayasa Mahkemesi tarafından da ip
tal edilmiştir. 

Açıkça görülüyor ki, TRT'de çalışan 
sözleşmeli personelin, sadece, yılda almış 
olduğu dört maaş tutarındaki ikramiyeyi, 
PTT personeli bir yılda almaktadır. Bu 
kadar farklıdır. Bugüne kadar böyle çalı
şan, yayıncılık yapan ve kendi özel durum
larından dolayı, ücretleri çok fazla olan bu 
personelin ücretleri, bu kanun tasarısına 
göre, PTT personelinin ücretleri ile eşit
leninceye kadar dondurulmak istenmek
tedir. Bu da büyük bir haksızlıktır. Bu ba
kımdan, bu haksızlığın, tasarıda şimdiden 
giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 
TRT'den PTT'ye gönderilmiş olan kişi
lerin hepsinin hakkına tecavüz edilmiş 
olur. 

Hepinizi en derin saygılarımla selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 
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Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır; onları okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı ya
sa tasarısının geçici 2 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının birinci cümlesinin aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesin
de sözü geçen tesislerde görevli veya bu 
hizmetle ilgili personel, PTT'ye, kazanıl
mış tüm haklarıyla ve kadrolarıyla birlik
te intibak eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı ta
sarının Geçici 2 nci maddesinin ekteki 
önergemiz doğrultusunda değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

sislerde görevli veya bu hizmetle ilgili Böl
ge Vericiler Müdürlüklerindeki perso
nelden, 

a) Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte TRT'de 322 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye göre, sözleşmeli olarak 
çalışan personel, PTT'ye intikal ettirildi
ğinde de bu sözleşmenin sağladığı her tür
lü malî ve sosyal haklardan sözleşme so
nuna kadar yararlandırılır. 

b) 322 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre TRT'de kadro karşı
lık gösterilerek sözleşmeli olarak çalıştırı
lan personel, PTT'ye intikal ettirildiğin
de de bu sözleşmenin sağladığı her türlü 
malî ve sosyal haklardan faydalanarak söz
leşme sonuna kadar çalışmaya veya bu sü
re sonunda 322 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede yer* alan kadrolu personel 
statüsüne geçmekte seçimlik hakkına sa
hiptir. 

c) TRT'de kadrolu olarak çalışan 
personel PTT*ye intikal ettirildiğinde de, 
2954 sayılı Kanun ve 322 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin kendilerine 
sağladığı her türlü malî ve sosyal haklar
dan (aylık, ek gösterge, tazminat, ikrami
ye, yakacak yardımı, mahrumiyet yeri 
ödeneği, aile yardımı, çocuk zammı) ya
rarlanmaya devam ederler. 

d) TRT'de kadrolu personel olarak 
çalışmakta iken PTT'ye intikal ettirildik
lerinde istekleri üzerine sözleşmeli statü
ye geçen personelden Türkiye Cumhuri--
yeti Emekli Sandığı ile ilgilerinin devamını 
talep edenlerin sandıkla irtibatları devam 
eder. Bu gibilerin emekli keseneğine esas 
aylıkları ve kazanılmış hak aylıkları 
saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı Ka-
Geçici 1 inci maddesinde sözü edilen te- nun Tasarısının "Geçici Madde 2'nin bi-
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rinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Geçici Madde 2. — Birinci ve ikinci 
cümle bu Kanunun geçici 1 inci madde
sinde sözü geçen tesislerde görevli veya bu 
hizmetle ilgili personel PTT'ye kadroları 
ile birlikte intikal edebilir. İntikal eden 
personel, PTTIde durumlarına uygun gö
rev unvanlarına intibak ettirilir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre okutup işleme koyacağım. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil ve 
arkadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı ta
sarının Geçici 2 nci Maddesinin ekteki 
önergemiz doğrultusunda değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 
Geçici 1 inci maddesinde sözü edilen te
sislerde görevli veya bu hizmetle ilgili Böl
ge Vericiler Müdürlüklerindeki perso
nelden, 

a) Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten TRT'de 322 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye göre sözleşmeli ola
rak çalışan personel, PTT'ye intikal etti
rildiğinde de bu sözleşmenin sağladığı her 
türlü malî ve sosyal haklardan sözleşme 
sonuna kadar yararlandırılır. 

b) 322 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre TRT'de kadro karşı

lık gösterilerek sözleşmeli olarak çalıştırı
lan personel, PTT'ye intikal ettirildiğin
de de bu sözleşmenin sağladığı her türlü 
malî ve sosyal haklardan faydalanarak söz
leşme sonuna kadar çalışmaya veya bu sü
re sonunda 322 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede yer alan kadrolu personel 
statüsüne geçmekte seçimlik hakkına sa
hiptir. 

c) TRT'de kadrolu olarak çalışan 
personel PTT'ye intikal ettirildiğinde de, 
2954 sayılı Kanun ve 322 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin kendilerine 
sağladığı her türlü malî ve sosyal haklar
dan (aylık, ek gösterge, tazminat, ikrami
ye, yakacak yardımı, mahrumiyet yeri 
ödeneği, aile yardımı, çocuk zammı) ya
rarlanmaya devam ederler. 

d) TRT'de kadrolu personel olarak 
çalışmakta iken PTT'ye intikal ettirildik
lerinde istekleri üzerine sözleşmeli statü
ye geçen personelden Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı ile ilgilerinin devamını 
talep edenlerin sandıkla irtibatları devam 
eder. Bu gibilerin emekli keseneğine esas 
aylıkları ve kazanılmış hak aylıkları 
saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza ... 
(DYP sıralarından 10 milletvekili 

yoklama istedi) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoklama 
istiyoruz Sayın Başkan. 114 kişi bile gel
miyorlar. 
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BAŞKAN — Hay hay, tabi, arkadaş
ların isimlerini alalım. Siz yeter ki usulü
ne uygun isteyin biz yoklama yaparız; ama 
yoklama isteyen arkadaşlarımız da ayağa 
kalkacak; öyle isteyemez. Biraz gayrı cid
dî ve laubali oluyor. Kuralları ben koyma
dım. Şahsımıza da kimseden saygı istemi
yoruz; onu söyleyelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Onu da 
duyarız. 

1. — Radyo ve Televizyon Verici istasyon
larının Fosta, Telgraf ve Telefon isletmesi Genel 
Müdürlüğü Tarafindan Kurulması ve isletilmesi 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları rapor
ları (1/443) (S. Sayısı : 145) (Devam) 

BAŞKAN — 145 sıra sayılı kanun ta
sarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Erol Ağagil ve arkadaşlarının öner
gesinin oylamasında kalmıştık. 

önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmamıştı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının Geçici 2 nci maddesinin bi-

BAŞKAN — Buraya, saygı buraya; 
benim şahsımla alakalı değil. 

Yoklama isteyen arkadaşlarımızın 
isimlerini okuyorum. 

Sayın Topçu, Sayın Kurt, Sayın De
mir, Sayın Sökmenoğlu, Sayın Çakıroğ-
lu, Sayın Durutürk, Sayın Aydın, Sayın 
Demiralp, Sayın Şendağ ve Sayın Uncu. 

rinci fıkrasının birinci cümlesinin aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

, ve arkadaşları 

Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesin
de sözü geçen tesislerde görevli bu hizmet
le ilgili personel, PTT'ye kazanılmış tüm 
haklarıyla ve kadrolarıyla birlikte intikal 
eder. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklamaya Adana İlin- BAŞKAN — Yetersayımız vardır, gö

den başlıyoruz. rüşmelere devam ediyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 145 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının "Geçici Madde 2"nin bi
rinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

GEÇİCİ MADDE 2. — (Birinci ve 
ikinci cümle) Bu Kanunun Geçici 1 inci 
maddesinde sözü geçen tesislerde görevli 
veya bu hizmetle ilgili personel, PTT'ye 
kadroları ile birlikte intikal edebilir. İnti
kal eden personel, PTT'de durumlarına 
uygun görev unvanlarına intibak ettirilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Çoğunluğumuz olma
dığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hükümet 
katılıyor efendim. 

BAKAN — Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun
da öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve 
intikal işlemleri ile düzenlenecek protokol
ler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve 
fonlardan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. N 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 9 uncu Madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece, tasarının tüm maddeleri ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kupalarının sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 

Yanında oy pusulası bulunmayan ar
kadaşımız, adını, soyadını, seçim bölgesi
ni ve oyunun rengini belirterek imza et
mek suretiyle oy kullanabilir. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — oyunu kullanmayan sa
yın üye?.. Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupayı kaldırın lütfen. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — 145 Sıra Sayılı Radyo 
ve Televizyon Verici İstasyonlarının Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Tarafından Kurulması ve işletil
mesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
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puması Hakkında Kanun Tasarısının açık 
oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Oylamaya 229 sayın üye iştirak et
miş; 196 kabul, 33 ret oyu kullanılmıştır. 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/507) (S Sayısı : 153) (1) 

BAŞKAN — 3201 sayılı Emniyet Teş
kilatı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasannın tümü üzerinde, bizim ka
yıtlarımıza göre söz isteyen herhangi bir 
üye arkadaşımıza rastlanmamıştır. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Doğru Yol Partisi Grubu adına söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Başka?.. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Ben de 
Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Ertekin Durutürk; buyurun 
efendim. 

(1) 153 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 

Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ERTEKİN 

DURUTÜRK (İsparta) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu kanun, 1937 yılında çı
karılmış olup, aradan geçen yarım asrı, ya
ni elli yılı aşkın zaman içinde," ülkenin de
rişen ve gelişen şartları karşısında yeter
siz kalmıştır. 

Ülkede huzur ve güvenin sağlanma
sı, gelişen ve değişen şartlara göre olayla
rın büyük çapta mahiyet değiştirmesi, olay 
sayısının artması, olayların yurt dışına taş
ması, ülkenin nüfusunun artarak, yeni ve 
büyük yerleşim alanlarının oluşması ve 
buralardaki huzur ve güveenin sağlanma
sı, 3201 sayılı Kanunda bazı değişiklikle
rin yapılmasını zarurî hale getirmiştir. 

Kanunda yapılan değişiklik ve yeni
likleri aşağıdaki gibi sıralamak müm
kündür: 

Emniyet Genel Müdürlüğü, bünye
sinde bulunan merkez ve taşra teşkilatla
rına ilaveten, "Yurt dışı teşkilatı" adı ile 
yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Yurt dı
şı teşkilatı; günümüzde, suçların artık 
uluslararası boyut kazandığı, çete ve şe
bekelerin, din, dil ve kültür farkı gözet
meksizin, her milletten insanların katılma
sıyla meydana gelmiş olması, suçluların 
artık, -yakalanacağını anladığı zaman- eli
ni kolunu sallayarak yurt dışına çıkabil
diği, devleti dolandıranların, hayalî ihra
catçıların, devlete âdeta kafa tutan altın, 
eroin ve kokain kaçakçılarının yurt dışını 
mesken tuttuğu günümüzde kurulması zo
runlu bir teşkilat haline gelmiştir. 
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Tasarıyla getirilmek istenen diğer bir 
yenilik de, ilçelerde emniyet amirliklerinin 
kısmen ve yer yer yerlerini emniyet mü
dürlüklerine terk ediyor olmasıdır. Bilhas
sa son onbeş yıldan beri, ilçelerimizin ba
zıları, bilhassa turistik ilçelerimizin nüfus
ları artmıştır ve yaz aylarında bu ilçeler 
âdeta yeni birer şehir hüviyetine kavuş
maktadırlar. Bu nedenle, buralardaki 
mevcut emniyet amirliklerinin, şimdiki ya
pılarıyla, huzur ve güvenin sağlanmasın
da yetersiz kalacağı düşünülerek, bunla
rın emniyet müdürlüğü seviyesinde yeni
den tanzimi düşünülmüştür. 

Tasarının getirdiği diğer bir yenilik 
ise, emniyet teşkilatının, aslî hizmet sahası 
içerisinde eleman yetiştiren Polis Akade
misi yanında, diğer zorunlu hizmet birim
leri için de, 657 sayılı Kanuna tabi olarak 
eleman yetiştirilmesi hususunu da açıklı
ğa kavuşturmasıdır. 

Bu tasarıyla yapılan en önemli ve ha
yırlı bir değişiklikle de, kendisinin ve bak
makla yükümlü olduğu aile fertlerinden 
birinin sağlığı nedeniyle görev yapamaya
cak duruma gelenlerin, Bakanlıkta, genel 
•hizmetler sınıfında bir göreve atanacağı 
hükmü getirilmektedir. 

Bu nedenlerle, tasarıya olumlu bak
tığımızı arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durutürk. 

Sayın Ercan, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ZİYA ER
CAN (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde KArarname üze
rinde görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Şahsım ve Grubum adı
na Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
4.6.1937 tarihinde kabul edilen 3201 sayı
lı Emniyet Teşkilatı Kanununun yürürlü
ğe girişinden günümüze kadar geçen 50 
yıldan fazla zaman içerisinde ülkemizde 
her yönden büyük gelişmeler görülmüş; 
çok partili demokratik sisteme geçilmiş, 
hızlı nüfus artışı, kalkınma hamlelerinin 
tabiî sonucu olarak görülen kentleşme ve 
sanayileşme hareketleriyle, toplumun dev
letten hizmet talepleri de artmıştır. 

Bilim ve teknoloji alanlarında mey
dana gelen gelişmelerle, ülkemizin sosyo
ekonomik yapısında görülen hızlı değişik
likler, emniyet teşkilatının yapısına da yan
sımıştır. Memleketin dahilî emniyetini 
sağlamakla yükümlü polis teşkilatı, bugün 
ülke genelinde 640 hizmet birimi ve 86 bi
ni emniyet hizmetleri sınıfı olmak üzere, 
114 bin personelle, 27 milyon vatandaşı
mıza, ağır mesai şartlan içerisinde geceli 
gündüzlü hizmet götürmeye çalış
maktadır. 

Son yıllarda, nitelik ve nicelik yönün
den ileri bir seviyeye getirilme gayretleri
ne konu olan devlet kuruluşlarının başın
da, polis teşkilatı gelmektedir. Bu husus
ta bir fikir verebilme bakımından, perso
nel yönünden gelişmeye örnek olarak; 
1983 yılı ile 1988 yılı mukayese edildiğin
de, 92 942 olan personel istihdam pozis
yonu, yüzde 52 artışla, 142 272'ye; söz ko
nusu istihdam pozisyonunda 79 329 gö
revli bulunmaktayken, personel sayısı yüz
de 44 artışla, 114 320'yc çıkmıştır. Bu mu
kayesenin, ana hizmet sınıfı olan emniyet 
hizmetleri sınıfında yapılması halinde ise, 
66 556 olan kanunî kadronun, yüzde 64 
artışla, 108 884'e, bu kadrolarda 57 112 gö
revli bulunmaktayken, personel sayısı yüz
de 47 artışla, 86 188'e çıkartıldığını gör
mekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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her geçen gün gelişen, büyüyen, uluslara
rası ilişkileri artan ülkemizin, emniyet ve 
asayiş ihtiyaçları da o derece artmaktadır. 
Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin, ve
rimli ve süratli olarak sağlabanilmesi için, 
emniyet teşkilatı bulunmayan ilçelerle, 
başta turistik yöreler olmak üzere, ihtiyaç 
duyulan yeni yerleşim alanlarında teşki
lat birimlerinin kurulmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. 

Bu Kararnamede belirlenen esaslara 
ve unvanlara uyularak, Bakan onayı ile 
merkez ve taşra teşkilatı için ayn ayrı teş
kilat, malzeme, kadro cetvelleri hazırlan
mış, merkez ve taşra kuruluşları büro se
viyesine kadar belirtilmiştir. Böylece, 341 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesiyle, Emniyet Genel Müdür
lüğünün merkez ve taşra teşkilatı yeniden 
düzenlenmiş, bu kararnameyle, merkez 
teşkilatına bağlık olarak bir de yurt dışı 
teşkilatı kurulmuştur. 

Maddenin, "Taşra teşkilatı" başlığı 
altında düzenlenen hükmü, gerçekten, 
hem teşkilatın bugünkü durumuna uy
makta, hem de gelişmesine imkân sağla
maktadır. İlçelerde, ihtiyaç gösterdiği 
nispette, ilçe emniyet müdürlüklerinin ku
rulabilmesi büyük faydalar sağlayacaktır. 
Ekonomik, sosyal, kültürel, nüfus ve tu
rizm kapasite ve imkânları yönünden, bazı 
illerimizi çok gerilerde bırakmış olan ilçe
ler mevcuttur. Bu kabil yerleşim merkez
lerinde, güvenlik hizmetlerini daha etkin 
bir hale getirebilmek ve güvenliği etkile
yen faktörler nispetinde teşkilatlanmak 
için, meslekî formasyon ve tecrübe biriki
mine sahip üst rütbede personele ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Ayrıca, maddenin, ilçe emniyet mü
dürlüklerinin kurulmasına imkân veren 
hükmü de dahil olmak üzere, değişik şekli, 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
na ilişkin 3046 sayılı Kanunun öngördü-
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ğü yeni teşkilatlanmalara paralellik sağla
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
341 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 1 inci maddesinin getirdiği yenilik ve 
imkâna rağmen, yurt dışı güvenlik birim
lerinin kurulmasına dair de bir fıkra ek
lenmesinde büyük fayda vardır. 

Ulaşım ve haberleşme imkânlarının 
son derece geliştiği dünyamızda, suç ve 
suçlularla mücadele ederken, millî sınır
ların ötesinde, uluslararası iş ve güç birli
ğine ihtiyaç duyulmaktadır, özellikle, te
rör, uyuşturucu madde ve kaçakçılık suç
larının milletlerarası bir nitelik kazanması, 
birlikte mücadeleyi kaçınılmaz hale getir
miştir. 

Yurt dışı temsilciliklerimizin korun
ması, halen, emniyet teşkilatı mensupla
rınca yapılmakla beraber, bu hizmeti da
ha etkin hale getirmek yönünden, yurt dı
şında, ihtiyaç duyulan ülkelerde, güven
lik birimlerinin kurulmasında faydalar bu
lunmaktadır. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının, 
özellikle son yıllarda, milletlerarası düzey
de en önemli sorunlardan biri haline gel
diği, hepimizce bilinmektedir. Ayrıca, 
Türkiye'de ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerin
de gerçekleştirilen son operasyonlarda, 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile silah ka
çakçılığı ve terörizm arasında çok yakın 
bir ilişkinin bulunduğu da ortaya çıkartıl
mış bulunmaktadır. 

Terör örgütlerinin faaliyetlerini finan
se etmek, silah ve patlayıcı madde satın 
almak, sahte kimlik ve pasaport temin et
mek, hayatlarını güvenli bir ortamda ida
me ettirebilmek için, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı yapan şebekelerle temas halin
de olduklarına dair önemli bilgiler elde 
edilmiştir. 



T.B.M.M. B : 54 

Son derece güvenilir yurt dışı kay
naklardan temin edilen bilgilere göre; 
Türkiye'den Hollanda'ya eroin kaçakçılı
ğı yapan bir şebekeye karsı, Hollanda Po
lisince başlatılan çalışmalar sırasında, bah
se konu şebekenin, eroin kaçakçılığından 
elde ettiği gelirden büyük bir bölümünü, 
Ermenistan'ın Bağımsızlığı İçin Ermeni 
Gizli Kurtuluş Ordusuna (ASALA) dev
rederek, ASALA'ntn faaliyetlerini destek
lediği; italya, Federal Almanya, İspanya, 
İsviçre, Danimarka ve İsveç gibi birçok 
Avrupa ülkesinde yapılan soruşturmalar 
sonunda, Türkiye'den Avrupa'ya uyuştu
rucu madde kaçakçılığı yapan birçok şe
bekenin, ASALA ve PKK gibi törer ör
gütleriyle ilişki içerisinde oldukları öğre
nilmiştir. 

Yine, ülkemizde çeşitli suçları isledik
ten sonra, sahte belge düzenleyerek yurt 
dısma kaçmayı başaran ve değişik Avru
pa ülkelerinde iltica talebinde bulunan ve 
Türkiye'ye iade amacıyla aranan birçok 
tetöristin, Avrupa'da uyuşturucu madde 
kaçakçılığı yaptığı ve buradan temin edi
len gelirleri, Örgütlerine devrettikleri de 
alınan haberler arasındadır. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla 
mücadele edebilmek için milletlerarası iş
birliğinin şart olduğu, artık son derece 
açıktır. Türkiye, son yıllarda, bu mücade
lede aktif rol oynamış, birçok ülkeyle yap
tığı işbirliği sonucu, başarılı neticeler el
de etmiştir. 

Yapılan başarılı operasyonlar, zaman 
zaman yurt dısma geçici olarak gönderi
len elemanların, ilgili ülkelerle tesis ettik
leri yakın işbirliği ve müşterek çalışmalar 
sonucu gerçekleştirilmiştir. Ancak, ülke
mizin coğrafî konumu gereği, uyuştum-. 
cu madde talep ve temin eden ülkeler ara
sında transit bir geçiş ülkesi durumunda 
bulunması, yurt dışında çalışan Türk 
isçilerinin bir bölümünün uyuşturucu 
madde kaçakçılığında kurye olarak kulla-
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nılmalan ve 1987 yılında Avrupa'da ele ge
çirilen eroin maddesinin -İnterpol Genel 
Sekreterliği verilerine göre- yüzde 39'a ya
kın bir bölümünün Türkiye üzerinden 
"Balkan yolu" diye tabir edilen Bulgaris
tan, Yugoslavya, Avusturya, Almanya gü
zergâhını takip ederek Hollanda'ya, ora
dan da Avrupa'nın diğer ülkelerine nak
ledilmesi, bu arada, yakalanan sanıkların 
ekserisinin Türk vatandaşı olması nede
niyle, milletlerarası uyuturucu madde ka
çakçılığı ile mücadelede daha tesirli ted
birlerin alınmasına gerek duyulmaktadır. 

Ortak Pazara daimî üyelik için mü
racaat ettiğimiz su günlerde, milletlerarası 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile daha et
kili mücadele ederek, bu konuda ülkemi
ze yöneltilen menfî propagandaları önle
mek amacıyla, diğer Avrupa ülkelerinde 
uygulandığı ve hatta zaman zaman ülke
mizden de takip edildiği şekilde, yurt dı
şına, bu tür görevler için geçici görevli 
gönderilmesi yerine, daimî irtibat görev
lisi gönderilmesi zaruret haline gelmiştir. 

İrtibat görevlileri, kendi ülkeleriyle 
ilişkili olaylarda hemen devreye girerek, 
olayın uluslararası uzantılarının da orta
ya çıkarılmasını sağlayıp, anında ülkele
riyle irtibat kurarak, bilhassa örgütlü suç
ların çökertilmesinde oldukça faydalı hiz
met görmektedirler, örnek vermek gere
kirse; Avusturya'nın 18, Almanya'nın 16, 
İngiltere'nin 11, Fransa'nın 9, İspanya'nın 
7, Pakistan'ın ise 3 irtibat görevlisi deği
şik ülkelerde görev yapmaktadır. 

Şimdiye kadar, Hollanda, İsveç, 
Suudi Arabistan, Almanya resmen, kar
şılıklı irtibat görevlisi gönderilmesi talebin
de bulunmuş olup, halen Almanya'da 2 ir
tibat görevlimiz mevcut ve oldukça da ve
rimli çalışmalar yapmaktadırlar. İspanya, 
Avusturya, Kuveyt, Danimarka'nın da de
ğişik vesilelerle anılan talepte bulunduk
tan bilinmektedir. 
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Ayrıca, dış temsilciliklerimizde koru
ma görevi yapan emniyet mensuplarımı
zı yönlendirmede, koordinasyonu sağla
mada, elçiliklerimiz bünyesinde teşkilat
landırılacak emniyet birimlerinin önemli 
roller üstlenmesi beklenmektedir. Böyle
ce, bu personelin, eğitimi, yönetimi ve de
netimi disipline edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
emniyet teşkilatının aslf hizmet birimleri 
için ihtiyaç duyulan elemanlar, 3087 sa
yılı Kanunla kurulan Polis Akademisinde 
yetiştirilmektedir. Ancak, sağlık, teknik, 
eğitim - öğretim gibi diğer hizmet birim
leri için ihtiyaç duyulan elemanların na
sıl yetiştirileceği hususunda ise, herhangi 
bir düzenleme bulunmamakta idi. Bu boş
luğu doldurmak, üzere, 3201 sayılı Kanu
nun 27 nci maddesi düzenlenmiş ise de, 
özellikle yurt içindeki yükseköğretim ku
rumlarında Emniyet Genel Müdürlüğü 
adına resmî üniformalı ve parasız yatılı 
statüsüyle okutulacak öğrencilerin, iaşe, 
ibate ve diğer istihkaklarının sağlanmasın
da karşılaşılması muhtemel problemleri 
önlemek bakımından, maddenin yeni şek
liyle düzenlenmesinde zaruret görülmek
tedir. Ayrıca, öğrenimle ilgili her türlü ih
tiyacı devletçe karşılanacak bu öğrenciler 
için mecburî hizmet yükümlülüğünün 
3087 sayılı Kanuna göre tespit edilmesi de 
uygun olacaktır. 

Ayrıca, kendisinin veya bakmakla 
mükellef olduğu aile fertlerinden birinin 
sağlık durumu sebebiyle görevini yapama
yacak personelin, Bakanlık içinde Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve 
atanabilmesine imkân tanımak suretiyle, 
bir yandan, bulunduğu yerde görev yapa
mayan personelden başka bir yerde isti
fade edilebilmesi mümkün kılınırken, di
ğer yandan, güvenlik hizmetiyle doğrudan 
ilgili olan bu kadroların amacı doğrultu
sunda istihdamlarına im'JLn sağlan
maktadır. 
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Emniyet teşkilatının temel kanunla
rından biri olan 3201 sayılı Emniyet Teş
kilatı Kanunu, esasen, ilk çıkarıldığı tarih
ten günümüze kadar değişik zamanlarda 
bazı maddeleri değişikliğe uğratılarak za
mana uydurulmaya çalışılmıştır. Bunun
la birlikte, birçok maddesinin ihtiyaçlara 
cevap veremediği, fiilen ve hukuken uy
gulama imkânından mahrum bulunduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
mevzuatı günün şartlarına uydurma, ve
rimli hale getirme ve yenileme bakımın
dan reform dönemi sayılan bu safhada, 
yukarıda belirtilen hususların dikkate alı
narak gerekli değişikliklerin yapılması, 
umulan faydaları beraberinde getirecektir. 

Bütün bu izaha çalıştığımız nedenler
le, polis teşkilatımızın, yurt içi ve yurt dı
şı hizmetlerinde daha etkili olabilmesini 
sağlamak, amacımızdır. Bu tasarıyı yürek
ten desteklediğimizi burada ifade eder, 
Yüce Heyete saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ercan. 

Bizim kayıtlarımıza göre başka söz is
teyen yoktur. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 16 ncı maddesi aşa
ğıdaki Şekilde değiştirilmiştir. 

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı 
Madde 16. — Emniyet Genel Mü-
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dürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşki
latından oluşur. 

A) Merkez teşkilatı; 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Daire Başkanlıklarından, 

Meydana gelir. 

Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre ku
rulan en az üç şube müdürlüğü veya ko
runma müdürlüğünden, şube müdürlük
leri veya koruma müdürlükleri en az üç 
büro amirliğinden meydana gelir. 

B) Taşra teşkilatı; 

İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçe
lerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe 
emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetle
rine ilişkin diğer birimlerden oluşur. 

İçişleri Bakanlığının uygun göreceği 
yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi 
kurulabilir. 

G) Yurt dışı teşkilatı; 

İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname esas
larına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kur
maya yetkilidir. 

Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

a) Önerge de yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 28.11.1984 tarihli ve 

— 1 9 9 
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3087 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırı
lan 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

Madde 27. — Emniyet Genel Mü
dürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlarda ele
man yetiştirmek üzere; 

a) Yurt içindeki yükseköğretim ku
rumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili 
masrafları ile yönetmelikle belirlenecek 
harçlık ve diğer istihkakları Devletçe kar
şılanmak üzere öğrenci okutabilir. (Öğ
renciler, mecburî hizmet hususunda 3087 
sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hü
kümlerine tabidirler. Öğrencilerin statü
leri ile ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi 
Başkanlığınca yürütülür.) 

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarının lisansüstü, 
master veya doktora programlarına öğren
ci gönderebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 63 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 63. — Sağlık nedeniyle izin
li veya raporlu olan personel hakkında ge
nel hükümler uygulanır. Ancak, her ne su
retle olursa olsun atandıkları yerde ken
disinin veya bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin sağlığı nedeniyle görevini ya
pamayacak duruma gelenler, Bakanlıkta 
Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir gö
reve atanırlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 
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Önerge de yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanununun 7 nci ve 17 nci mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yoktur. 

Madeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — 12.2.1986 tarih 
ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarih ve 3347 sa
yılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kurulu
na verilen Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisi 4.6.1937 tarihli ve 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı ge
çen kanunlarla verilen süre bitimine ka
dar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edeneler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilimiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

3. — 3167 sayüı Kara Avcüığt Kanunu
nun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve İçişleri komisyonları raporları (1/473) 
(S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞKAN — 3167 sayılı Kara Avcılı
ğı Kanununun 12 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 

"İçişleri komisyonları raporlannın görüşül
mesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 

Komisyon raporununun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Raporun okunması kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Sökmenoğlu; buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her yıl 
yenileme zorunluluğu bulunan av tezke
relerinin yenileme sürelerini bir yıldan beş 
yıla çıkaran bu kanun hükmündeki karar
nameye karşı çıkmak mümkün değildir. 
Avcılar adına da yüksek huzurlarınızda 
kanunu getirenlere teşekkür ediyorum. 
Ancak, gönül isterdi ki, hukukun üstün-

(1) 154 S. Sayüı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lüğüne inancımızı iktidar zedeleyip dur
masın, kanun kuvvetinde kararname alış
kanlığından kurtulsun, millet iradesine 
inansın, Meclisi çalıştırsın. 

Sayın milletvekilleri, Meclisten kor
kulmasın; bu zemin kapatılmasın; bura
da, yüksek huzurlarınızda her şey görü
şülsün, tartışılsın; kanun kuvvetinde ka
rarname usulü bu kadar dejenere edilme
sin. 190 tane kanun kuvvetinde kararna
me komisyonlarda bekliyor; getirin, görü
şelim. "Her şeyi bu usulle hallederiz, mil
letvekilleri yorulmasın" zihniyeti, demok
ratik bir zihniyet değildir. "Nasıl olsa sa
yısal üstünlüğümüz vardır; biz, bununla 
istediğimizi yaparız, kabul ettiririz, o hal
de, niye bu'yolu denemeyelim?" zihniye
ti demokrasiyle bağdaşmaz ve bu zihni- ' 
yet -demokrasilerde- iflas etmeye mah
kûmdur. Yeter ki, millî iradeye, onun tem
silcilerine inanın; yeter ki, hürriyetçi, de
mokrat zihniyete sahip olun diyor, Doğ
ru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde 
başka söz isteyen olmamıştır. Bu itibarla, 
tümü üzerindeki müzakereler tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3İ67 sayılı Kara Av
cılığı Kanununun 12 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12. — Av tezkeresi beş yıl 
için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilir

se verilsin hükmü ancak verildiği tarihten 
sonra gelen altınca malî yılın başlangıcı
na kadar sürer." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görşülmekte olan Tasarının 1 inci 
maddesinde yer alan "beş yıl" ibaresinin 
"on yıl" olarak değiştirilmesini arz ede
riz. 

Aykon Doğan 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ali Eser 
Samsun 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhtelif kesimlerle yaptığımız temas ve 
incelemelerde, bu beş yılın uygun olacağı 
bize ifade edilmiştir, bu nedenle katılamı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 

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

Tasarının tümünü oylannıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

4. — Bazı Kanunların Madde Numarala
rının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (1/381) (S. Sayısı : 138) 

BAŞKAN — Bazı Kanunların Mad
de Numaralarının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporla
rını görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. —1567 Sayılı Türk Faraşının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/493) (S. Sa
yısı : 118) 

BAŞKAN — 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy 
ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Mad
desinin (A) Bendine Bir Ftkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/53) (S. Sayısı : 121) (1) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili İb
rahim Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sa
yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesinde Dair Ka
nun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz, 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını isteyenler... İstemeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde, DYP Grubu 
adına Sayın İbrahim Gürdal; buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Raporun konu
su anlaşılmadı efendim. 

BAŞKAN — Bu, bir komisyon rapo
rudur. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — İşte, komisyon 
raporu anlaşılmadı, komisyon raporu 
"ret" yönündedir. 

BAŞKAN — Evet, "ret" raporu; bu
nun üzerinde konuşmak mümkün; yani 
biz farkındayız, yanlışlık yapmıyoruz. 

Buyurun Sayın Gürdal. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, 

(1) 121 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Meclisin değerli üyeleri; 2429 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 
Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi hakkında söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisin üyelerini saygıy
la selamlıyorum. 

İşçi, yalnız toplumun sosyal kesimi 
içerisinde ve yapısını oluşturan meslekler 
itibariyle, çok büyük bir bölümü işçi ol
madığı halde, çalışanlar kavramı içerisin
dedir. Çalışanlar kavramına dahil olan 
toplum kesimlerini, emeği ile geçinenler 
olarak ayırmaya kalkarsak, burada yalnız 
işçi sıfatını taşıyanlar kalmaz. Bu kavram 
içerisine, çiftçilerin büyük bir kısmı, me
murun, esnafın büyük bir kısmı, hatta 
hatta emeklilerin bir kısmı girecektir. O 
halde, çalışmayı ve özellikle emeği ile ge
çinmeyi, ilke olarak bunu, münhasıran işçi 
sıfatını taşıyanlara tahsis etmek -işçilerin 
sosyalizm içindeki varsayılan aktif görev
lerine bağlı değilse- büyük bir haksızlık ve 
yanıltmacadır. Özellikle ülkemiz açısın
dan, çalışanlarımızın belli bir kısmını da
ha ziyade korumaya mazhar gibi gösterip 
veya başka bir ifade ile bir kısmının hak
larını savunmak, bir kısmını ikinci plana 
itmiş gibi bir durumda bırakmak; onların 
çalışmasını, sosyal ve ekonomik yapıya 
katkılarını önemsizmiş gibi gösterecek ve 
mili! birliği, bütünlüğü bu duygularla ze
deleyecek davranışlara daima karşı olmu
şuzdur. 

İşçilerimiz, esnafımız, köylülerimiz 
ve memurumuz gibi, toplumumuzun en 
fedakâr kesimidir. Ancak, işçilik, bir mes
lek olmaktan ziyade, bir hukukî statü ifa
desidir. Bunlar ayrı bir bayram ilanına ge
rekçe olarak gösterilemez; ta ki, bir dok
trinin eylemsel ifadesi değilse. Kaldı ki, bu 
teklifin sahibi olan sayın milletvekilinin 
partisi ile partimiz arasında, Anayasamı
zın çalışma hayatı ile ilgili hükümlerinde 

çalışanların lehine ve haklarını almasını 
sağlamak amacıyla değişiklik yapılması 
için görüş birliği sağlanmıştır. Burada 
Anayasamızın 51 inci maddesinden itiba
ren "işçiler" deyimi yerine "çalışanlar" 
deyimi getirilerek toplumun çalışan kesim
lerinin takdir ve teşvikine neden olacak ve 
bu anlamı verecek ifade kullanılmıştır. 

Esasen bugün modern demokrasiler
de çağdaşlık bütün çalışanları kucakla
makla sağlanmaktadır. Teklifde bulunan 
1 Mayısın bayram olarak kutlanması ma
sum bir istek veya kutlamanın dışına çı
karılarak zaman zaman bunun istismarı 
ve Türk Milletinin hafızasında acı hatıra
lar taşıyan gün olması nedeniyle bugünün 
bayram olarak kutlanmasının, bayramın 
anlamı itibariyle uygun düşmeyeceği ka
naatindeyiz. Bu düşüncelerle, Yüce Mec
lisi Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla 
selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürdal. 

Efendim, komisyonun raporu üzerin
de başkaca söz isteyen arkadaşımız?., "fok
tur. 

Şimdi, teklifin reddine dair komisyon 
raporunu oylarınıza sunacağım. 

Komisyon raporu kabul edildiği tak
dirde teklif reddedilmiş olacaktır. Komis
yon raporunu kabul edenler... Etmeyen
ler... Komisyon raporu kabul edilmiş; tek
lif reddedilmiştir. 

7. — Edirne Müktveküi Erdal Kalkan ve 
8 arkadaştmn, Türk Vatandaşltğt Kanununa Ek 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/26) 
(S. Sayısı : 122) (1) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan ve 8 arkadaşının, Türk Vatan-

(1) 122 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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daşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporunun görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 

Bu Komisyon raporu da aynı şekil
de, redde dair bir rapordur. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını isteyenler... İstemeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Bu konuda söz isteyen arkadaşımız 
var mı efendim? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Red raporunun okunması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, reddine dair 
rapordur; tamam. Ben tefhim ettim, ya
lan yanlış olan oldu artık, geri dönüşüm 
yok. 

Bu konuda söz isteyen var mı? 
DYP Grubu adına; Sayın Durutürk; 

buyurunuz. 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN 
DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Edirne Milletvekili 
Sayın Erdal Kalkan ve 8 arkadaşının, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek 
Kanun Teklifi hakkında Doğru Yol Parti
sinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu ka
nun teklifi iki esas, bir geçici maddeden 
ibarettir. 

1 inci madde, "Doğumla Türk vatan
daşlığını kazanmış olanlar her ne sebeple 
olursa olsun, Bakanlar Kurulu kararıyla 
Türk vatandaşlığından çıkarılamazlar." 

2 nci madde, 1 inci madde kabul edil
diği takdirde, "403 sayılı Türk Vatandaş
lığı Kanununun bu kanuna aykırı hüküm-

leri uygulanmaz." 

Geçici maddede, "Bu kanunun ya
yımı tarihine kadar Türk vatandaşlığın
dan çıkarılmış bulunanlar şayet ölmüşlerse 
hısımları altı ay içinde İçişleri Bakanlığı
na başvurmaları halinde tekrar Türk va
tandaşlığına alınır ve Hazinece el konu
lan malları talepleri halinde kendilerine 
geri verilir." 

Denmektedir. Kanun teklifi esas iti
bariyle budur. 

Sayın milletvekilleri, 11.2.1964 tarih 
ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 
13.2.1981 tarih ve 2383 sayılı Kanunla bazı 
değişikliklere uğramıştır. Olağanüstü dö
nemin gerektirdiği şartlar göz önüne alı
narak kanunda yapılan en önemli değişik
lik, "Yurt dışında bulunup da Türkiye 
Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği ile ka
nunun suç saydığı şekilde iktisadî ve malî 
güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan ve
ya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulu
nup da her ne surette olursa olsun, yurt 
dışına çıkan ve hakkında Türkiye'de bu 
nedenle kamu davası açılmasına veya ce
za kovuşturmasına veya hükmün infazı
na olanak bulunmayan ve gelmesi için ya
pılan duyuruya rağmen üç ay içinde, sı
kıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay 
içinde yurda dönmeyenler Bakanlar Ku
rulu kararıyla Türk vatandaşlığından 
çıkarılırlar" denmektedir. 

12 Eylül Harekâtından sonra yurdu
muzda bazı antidemokratik kanun ve ka
rarların çıkarıldığı, insan haklarının yer 
yer ihlal edildiği, insan haysiyet ve onu
ruyla bağdaşmayan muamelelerin yapıl
dığı, insanların maddî ve manevî işken
ceye uğradığı -maalesef- bir gerçektir ve 
bu gerçek şu anda Yüce Mecliste görev ya
pan birçok milletvekili tarafından, nefsin
den tecrübe ile de bilinmektedir. 

Ancak, bir başka gerçek de şudur : 
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Memleketimiz, 12 Eylülden önce de kökü 
dışarıda bulunan birtakım yıkıcı ve bölü
cü çetelerin, teşkilatların faaliyetlerine sah
ne olmaktaydı. Devlet, ilan etmiş olduğu 
sıkıyönetime rağmen 12 Eylül gününe ka
dar, maalesef, bu çete ve bölücülerin hak
kından gelememiştir. Her ne hikmetse 11 
Eylül günü akan kan 13 Eylül günü dur
muştur. 
v Yüce milletimiz bu gerçeği anlamak
ta güçlük çektiği gibi, 12 Eylülden sonra 
yurt içindeki her türlü yıkıcı ve bölücü ha
reketin içinde bulunanların nasıl olup da 
elini kolunu sallayarak yurt dışına hem de 
resmî pasaportla çıktığı gerçeğini de bir 
türlü anlayamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
66 ncı maddesinde, "Vatandaşlık, kanu
nun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak 
kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağ
daşmayan bir eylemde bulunmadıkça va
tandaşlıktan çıkarılamaz. 

Vatandaşhktan çıkarma ile ilgili ka
rar ve işlemlere karşı yargı yolu 
kapatılamaz" denmektedir. Dolayısıyla, 
Anayasanın bu maddesinde, vatandaşlık 
hakkının kazanılması ve vatana bağlılıkla 
bağdaşmayan hallerde vatandaşlıktan çı
karılması ve bu işleme karşı yargı yolunun 
açıklığı kabul edilmiştir. Hal böyle iken 
teklif edilen kanun teklifinin 1 inci mad
desinin : 

"Doğumla Türk vatandaşlığını ka
zanmış olanlar, her ne sebeple olursa ol
sun, Bakanlar Kurulu karan ile Türk va
tandaşlığından çıkarılamazlar" şeklinde
ki ifadesini Anayasaya aykırı bulmaktayız. 

Buradaki teklif Bakanlar Kurulu ka
rarıyla vatandaşlıktan çıkarılmayı uygun 
blılmamaktadır. Buna katılıyoruz. Ancak 
Bakanlar Kurulunun kararına karşı yargı 
yolunun açık olduğu da Anayasamızda yer 

almıştır. Bizce işin doğrusu, vatandaşlık
tan çıkarılma kararının yargı yoluna bı
rakılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, yine, "Doğumla 
Türk vatandaşlığı hakkını kazananlar, her 
ne sebeple olursa olsun vatandaşhktan 
çıkarılamaz" ifadesindeki "Her ne sebep
le olursa olsun" ibaresi, devleti yıkmak is
teyen, devlet aleyhinde faaliyette bulunan
lara karşı devletin gücünü elinden almak 
anlamı taşımaktadır. Her ferdin olduğu 
gibi, devletin de kendini savunmaya ihti
yacı vardır. Yasa koyucu, yani meclislerin 
de bunu düşünmek vazifeleridir. Aksi hal
de, yıkıcı ve bölücü mihraklar dahil, gü
nümüzde moda haline gelen hayalî ihra
cat kahramanları, devlet soyguncuları, ha
zine hırsızları da bu maddenin arkasına 
sığınırlar. Biz DYP olarak, Vatandaşlık 
Kanunundaki insan haklarına aykırı hü
kümlerin ayıklanmasının gerekliliğine ina
nırken*, vasıfları ve şartlan muğlak olmak
tan çıkarılarak netleşmiş biçimde şartlar 
koyarak devlet aleyhine suç işleyen kim
selerin ancak yargı karan ile vatandaşlık
tan çıkanlmalan gereğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durutürk. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Efendim, malumu âliniz, biraz önce
ki raporda olduğu gibi, bu rapor da, tek
lifin reddi sadedinde bir rapordur; komis
yon raporu kabul edildiği takdirde, teklif 
reddedilmiş olacaktır. 

Bu itibarla, raporu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Rapor kabul edilmiş ve böylece teklif red
dedilmiş bulunmaktadır. 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, 3392 Saytlt Kanunun 65 inci Maddesine Bağlı 
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65 Sayıh Listeden İki Köy Admm Çikarümasma 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Rapo
ru (2/43) (S Sayısı : 123) 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sa
yın Alaettin Kurt'un, 3392 Sayılı Kanu
nun 65 inci Maddesine Bağlı 65 Sayılı Lis
teden İki Köy Adının Çıkarılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
porunun görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde mi 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet bu^ 
rada. 

BAŞKAN — Hükümet burada, Ko
misyon yok. 

Ertelenmiştir. 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
2954 Saydı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Hasa Teklifi ile Zonguldak MiBetvekili Koksal Tbp-
tan'm 2954 Saydı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya-
pdmastna Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/37, 2/61) (S. Sayısı : 124) 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi 

1. — Bağımsız-Filistin Devletinin Hanı mü
nasebetiyle, TBMM'de temsil edilen siyasi parti
lerin, Genel Kurulun 17.11.1988 tarihli 27 nci 
Birleşiminde müştereken verdikleri kutlama önerge
sine Filistin Milli Konseyi Başkanı Şeyh Abdul-
hamit El Saıh'm teşekkür mesajı 

Bağımsız Filistin Devleti*nin İlânı 
Münasebetiyle TBMM'de Temsil Edilen 
Siyasi Partilerin, Genel Kurulun 17.11.1988 

ile Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'-
m 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununun 19 uncu Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporunun görüş
mesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir efendim. 
10. — 2762 Saydı Kanuna Bir Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasar iti ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/410) (S. Sayısı : 127) 

BAŞKAN — 2762 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Hükümet burada efendim. 

BAŞKAN — Hükümet burada, Ko
misyon yok. 

Ertelenmiştir. 

Çalışma süremizin dolmasına az bir 
zaman kalmıştır. 

Bu itibarla, Yüce Meclisin dün almış 
olduğu karar gereğince, denetim konula
rını sırasıyla görüşmek için 31 Ocak 1989 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize iyi tatiller dilerim. 
Kapanma Saati : 18.22 

Tarihli 27 nci Birleşiminde Müştereken 
Verdikleri Kutlama Önergesine Dayalı 
Olarak Gönderilen Mesaja Filistin Millî 
Konseyi Başkanı'ndan Alınan Cevabî 
Mesajın Tercümesi Aşağıda Maruzdur : 

10 Aralık 1988 

Değerli Kardeşim Yıldırım Akbulut, 
Filistin Devleti'mizin ilanı dolayısıy-

V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZIYETLER 
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la, T.C. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla gön
dermiş bulunduğunuz, Yüce Meclisiniz
de, temsil edilen Parti Başkanlannın ve 
partililerin imzasını taşıyan kutlama me
sajınızı almış bulunuyorum. 

Bu nazik davranışınız dolayısıyla ben 
ve bütün Filistin Millî Konsey Üyeleri en 
derin şükranlarımızı sunuyoruz. 

Yüce Meclisinizdeki tüm partililer ve 
milletvekillerinizle kardeşçe duygularımı 

paylaşma isteğimi belirtirken, kendilerine 
en içten teşekkürlerimizi iletmenizi rica > 
ediyorum. 

Ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığına da 
mesajınızın iletilmesindeki yardımları do
layısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Saygılarımla. 
Şeyh Abdulbamit El Saıh 

(İmza) 
Filistin Millî Konseyi Başkanı 
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Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır) 
Üye Sayısı } 

Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

450 
229 
196 
33 

219 
2 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzü güler 
BALIKESİR 
Ali Sami Aklcaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
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BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
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ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yağar 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Güridoğdu 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukmari 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık. Kemal Zeybek 
İZMİR 
H.Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 

Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğl 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özde mir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 

Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 

[uHaydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
'Valçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

Mehmet Bülent Çaparoğlu ŞANLIURFA 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
.Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 

ADANA 
M.Halit Dağlı 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
ibrahim Demir 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulu soy 

İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

(Reddedenler) 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Vefa Tanır. 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 
Onol Sakar 

(Oya Kattltnayanlar) 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
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Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

NİĞDE 
Mahmut Oztürk 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dagyar 
Hasan Namal 
Cengiz Tiıncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
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Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
BURSA 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 4 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
E. Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE ' 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Htrfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
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B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (.İ A.) 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal AnacTol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla ImamoğUı 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğiu 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ÇORUM : 1 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaettin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

(Açık Üyelikler) 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur > 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

YOZGAT 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 

DİYARBAKIR : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 ÜNCÜ BtRİJBŞİM 

12 . 1 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
3' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

4. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMIR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
ünoü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 



olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

7. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinim kal-
drtmosından sonra tütün üretim ve tü-
ıketianiınıdıeıkıi gelişmelerini ülkemizde eko-
ooımlik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 ıinoi, İçtüzüğün 10ı2 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

8. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddiadarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önengesıi (10/34) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

10. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10,1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

11. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

,12, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

13. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve' 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 



kalıcı ve tultarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

16. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

17. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztüfk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

18. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

19 ,— Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 

veren bir kuruluş haline getirilmesini, sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 incıi, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir 'Meclis araştırması, açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

22. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli -tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

23. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

24. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı vgerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana-
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ' 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 



102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

27 .— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
tm konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

28. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
galı ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

29. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve ,15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerıiıMn yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalarla neden olacağı iddialarını tespit 
ötmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

30. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi' (10/52) 

31. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutünk ve 16 arkadaşının, trafik kaza-
larınıh nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek: amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad

deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
jçılımasına ilişkin önergesi (10/53) 

32. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

34. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzuim olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 

. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

37. — Hatay Milletvelkdli Mustafa 
Murat Sölkimenoğl'u v,e 45 arkadaşının, 
dış politika (konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca1 'bir Meclis araşitıırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
©dilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul. Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31,12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde-
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

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

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rmca sözlü soruya çevrilmiştir^ 



15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ye Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş-
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
KuTun, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
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yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk* 
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güne* 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta-< 
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üretioilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kürt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya»ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık Istasyo* 
nunum sağlık hizmetleri yönünden yıeter-ı 
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışına ve 
Sosyal Güvenlik Bakamımdan sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Hunan* 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öneri 
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
him'im, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/43) 



31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen sür© için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, balen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanlın-
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

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

35. — Çorum Milletvekili Rıza Jlı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Y$yı 
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun iğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
fci'nin, ABD ie yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili §inasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü sqru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş

leri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/51) 

39â — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağü bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük. 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar^ 
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

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



46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47, — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48, — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50̂  — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id' 
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

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

54., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

8 -

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

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ür^j^ilerinin sorun
larına karsı,ne gibi tedbirler alınacağına 
Miskin Tarım Onman ve Köyişieri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacım 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
oin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62{ — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
KuUt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto-



yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü Sioıru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilik taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

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

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlemen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devleit Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70s — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasmın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v© Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

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

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

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren^ 
çilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77s — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydittiıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 



79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
oaaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifincs An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku-
rumuncıa müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

82. — Adana Milletvekilli Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka-
nımdıan sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesind*; kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85.: — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara

koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malıarın alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin, Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasma ilişkin Tarım 
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Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir =• Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarınla ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekın-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
mından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. —• Samsun Milletvekili İrfan De-
mıiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

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

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi

len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143* 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Barbakandan sözü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101/ — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. ~ İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite-
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustara 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan» 
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-. 
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4un yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü poru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki Sanı 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin IU alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nün, Türkiye Taşkömürü Ku* 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
L<6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku« 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nün, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
©dilmeslinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

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

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

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söAü soru önergesi 
(6/233) (1) 
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120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 

Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekili î. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesin© 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüi'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili -K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da term'ik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi teslislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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

132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerimde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
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meydana gelen olaya ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü isoru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sdıvi'ınıkı, yontlara (giremeyen öğren
cilerini sayısına ve sorunlarına fiişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Pos'tacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anaısözleşmıesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Jlı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fual 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçlişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Durulfcürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1.) 

143. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmeidGği-
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişlefi Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

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

<D 
148. — içel Milletvekili M. İstemihan 

Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

149. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertib'in-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 
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150. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
ROBlRLÎK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

151. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açrköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yenliden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

152. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

153. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

155. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

156. —• Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meliğin'in Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulatmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

157. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nün, İskenderun De

mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycik köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 
, 159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş-
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kin Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

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

166. — Adana Mitületvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İl] Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptı almayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanmdaın sözlü soru 
önergesi (6/156) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yun us -
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırrlıma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

168. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

169. — Adana Milletvekili Orlhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

170. — Hatay Milletvekili öner M'is-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

172. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

173. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

174. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Derelboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

175. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

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

177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu^nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru" önergesi (6/166) 

178. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

179. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

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

182. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

184. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu

na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

1.91. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

192. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

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

194. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 

(54 üncü Birleşim) 



Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

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

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

199. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

201. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru Önergesi (6/305) (1) 

202. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl-
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madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

203. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

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

205. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/193) 

206. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

207. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru" önergesi 
(6/195) 

208. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

209. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 
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210. — Afyon'Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

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

212. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

213. — İçel Milletvekili M. İstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

214. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

215. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

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

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

218. — Adana Milletvekili Orhan $ert-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

219. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

220. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

221. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

222. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

223. — İzmir Millevtekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(1) 

224. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Kavisleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

225. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
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gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

226. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
ruıtürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/211) 

227. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyiışileri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

228. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durıutürk'ün, Eğridir Gollünde üretilen ke
revit balıklıarında görülen hastalığım gide
rilmesi içim mte gibi tedbirler alındığımla 
ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

229. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Komut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 

ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlııkçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

232. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ıın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-

simin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Baıkanındaın sözlü soru önergesi (6/215) 

233. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdai'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/216) 

234. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)̂  

235. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

236. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İrnrahor Göletime iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından söz
lü soru önergesıi (6/218) 

237. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

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

239. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

240. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka-



sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

241. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapi4 kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

242. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk: 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

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

244. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın,, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

245. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurl'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

246. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçüer'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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247. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa : 

tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

248. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

249. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

250. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

251. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

252. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

253. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

254. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Kösel in , Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 
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255. — Bursa Milletvekili Beytullah 

Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

256. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tezdin, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

257 .— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

258. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

259. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
©akanından sözlü soru önergesi (6/270) 

261. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

262. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 

İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İTde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

264. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş iline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

266. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyali Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

267. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'ln, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına Miskin Çalışıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önengesi (6/277) 

268. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

269. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin raldyıö ve televizyon gibi haberleşme 



araçlarından eşit olarak faydalandırııkna-
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

270. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehknelt Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapılldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

271. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

272. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş ilçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

273. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana imam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

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

275. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GüfdaFın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

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

277. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

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

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

280. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

281. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

282. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

283. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardım!asmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

284. — Samsun Mffletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

285. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt-
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çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

.7 
KANUN TlAiS'ARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 
1. —• 3201 sayılı Emniyet Teişik'ilatı Ka

nununda Değişiklik: Yapılması Llalkkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı: 
153) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

2. — 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri 
(komlisyonlan raporları (1/473) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

3. — Bazı Kanunların Madde Numara
larının Değüştirilmösi Hakkında Kanun 
Hülkmünde Kararname ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (1/381) (S. 
Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 4. — Radyo ve Televizyon Verici İs
tasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Ku
rulması ve İşleltilmesi ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayaîsa ve Bayındırlık, İîmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağıitaa 
tarihi : 7.12.1988) 

5. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazi; Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
{Dağıtma tarihi: 7.11.1988) 

6. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak

kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı: 121) '(Dağıtma tari-
Ihi: 9.11.1988) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
Ik'an ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Bk Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı: 
122) (Dağıtma tarihi: 9.11.1988) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kürt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İlki 
Köy Adının Çı'kanlmalsına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1988) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değişltiirilmes'ine Dair Yasa Tek'l'ifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

ılO. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı: 127) (Dağıltma tarihi: 23.11.1988) 

X 11. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıisı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklk Yapılması ve 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimli 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıma tarihi: 
23.111.1988) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağitma ta
rihi : 28.11.1988) 

14. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Taısarısı ve Milî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 15. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Taısarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

16. — 1475 sayılı iş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fikra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtana tarihi: 6.12.1988) 

X 17. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaşitırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağııtma ta
rihi : 6.12.1988) 

18. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 

Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 19. — Türküye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Deyletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 20. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyomaıi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti 'ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 



Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe kondisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

24. — 2918 Sayıl! Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkınca Ka»un Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

25. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

26. —• Edirne Miletvdsffli Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 27. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tafihi : 6.1.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(54 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 153) 
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/507) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 . 10 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-1/378/03871 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL'M BAŞKANLIĞINA 

«3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Anayasamn 
91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

3^01 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 1937 yaradaki şartlar dikkate almanak, dü
zenlendiğinden, ihtiyaçlara cevap verir niteliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Ülkenin ge
lişme ve büyüme şartları dikkate alınarak huzur ve güvenin sağlıannrası ve bunum sağ
lam ve kalıcı temellere oturtulması için teşkilat bünyesinde de bazı değişikliklerin ya
pılması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. 
özellikle turistik yörelerde yeni yerleşim alanlarının açılması ve ilçelerin bu süre içe
risinde sayılarımın ve nüfuslarının artması, buralarda huzur ve güvenin daha etkin bir 
şekilde sağlanmasını gerektirdiğinden daha önce emniyet komiserliği veya emniyet 
amirliği şeklinde kurulmuş teşkilatın yerine, ilçelerin bir bölümünde emniyet müdür
lüklerinin kurulması zorunlu hale gelmiş ve meslekî tecrübesi daha fazla Emniyet Mü
dürü rütbesindeki personellin ilçelerde çalıştırılması gerekli görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun işlerliğini 
yitirmiş hükümlerinde de değişiklik yapılmak suretiyle Emmıiyet Genel Müdürlüğünün 
yeniden teşkilatlanması sağlanmış, Genel Müdürlüğe ihtiyaç duyduğu alanlarda ele
man yetiştirme yetkisi tanınmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Bu madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teş
kilatı yeniden düzenlenmektedir. 

ıBuna göre, merkez teşkilatınım; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve 
daire başkanlıklarından meydana geleceği hüküm altına alınmakta, ayrıca; daire baş
kanlıklarınım ihtiyaca göre kurulacak en az üç şube müdürliüğü veya koruma müdür
lüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlüklerimin de en az üç büro amirli
ğinden oluşacağı öngörülmektedir. 

illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ise ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe 
emniyet amirilfcleri ile güvenlik hizmetllerime ilişkin diğer biriimılerin kurulmasına im
kân sağlanmak suretiyle, ilçelerde de emniyet müdürlüklerinin teşkil edilebilmesi müm
kün kıllımrnaktadır, 

Diğer taraftan, Emniyet Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile 
diğer hususların Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmeiliklle tespit edileceği bdirtilmekte-
dir. 

Madde 2. — Emniyet Teşkilatının aslî hizmet birimleri için ihtiyaç duyulan ele
manları, 3087 sayılı Kanunla kurulan Polis Akademisinde yetiştirilmektedir. Diğer 
hizmet birimleri için gereken elemanların 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yetişti
rilmesi hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile, kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile fert
lerimden birinim sağlık durumu sebebiyle görevini yapamayacak duruma gdlen perso
nelin, Bakanlık içinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanabilmesine im
kân tanınmak suretiyle; bir yandan bulunduğu yerde görev yapamayani personelden 
başka bir yerde istifade edilebilmesi mümkün kılınırken, diğer yandan da çeşitli sebep
lerle görevden kaçınmalara engellenerek hizmetin aksamadan yürütülmesi! tornin eldiil-
meye çalışılmaktadır. 

Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ite Emniyet Genel Müdürlüğü'müm 
Merkez ve taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesi ısebebiyle, emniyet makamları ve 
emniyet müdürlüklerindeki kademeleri gösteren 3201 sayılı Kanunun mevcut 7 ve 17 
mel maddeleri; bu değişikliğe paralel olarak yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 5, 6. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayası : 153) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/507 » 5 . 12 . 1988 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

'Komisyonumuza gönderilen «3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kamun Hükmünde Kararname» İçişleri Bakanı ile ilgili ba
kanlık tiemsilcilıeninin de ıkaitılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş; ge
rekçesi uygun faukmaıraık maddıelerinje geçilmesi kabul edömiştir. 

Kararnameyle Emniyet Geneli Müdürlüğünün taşra teşkilatı yenıiden düzenlen-
mıiş; Emniyıeıt Genel Miıdürlüğününi yeniden teşklatilatnmaısı sağlanmış; genel .müdür
lüğe ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman yetiştirme yetkisi tonınımıştır. 

Kararnamenin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen 3201 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinde derişiklik yapılarak yurt dışı teşkilatı kurulması sağlanmıştır. Böylece (te
rör ve uyuşturucu suçluları ile ilgili olarak dış ülkelerle koordineli çalışmaya gidile-
bilinecek ve ayraca dış temsilciliklerimizdeki koruma hizmetlerinin daha etkin bir şe
kilde yürütülmesıi sağlanacaktır. 

Kararnamenin çerçeve 2 nci maddesiyle düzenllienen 3201 sayılı Kamunun 27 nci 
maddesi, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında Emniyet Genel Müdürlüğü adına 
resmî üniformalı ve parasız yatılı statüsü ile okutulacak 'öğrencilerıin iaşe, ibate ve 
diğer istihkaklarının sağlanmasında karşılaman muhtemel problemleri önlemek ama
cıyla yeniden düzeriemırıiiştir. 

Kararnamenin çerçeve 3 ve 4 üncü maddeleri ayam kaibul edilmişıtir. 

Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 91 inci 
maddesi uyarımca Kararnameye geçici bir madde eklenmiştir^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 
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Kjaırarnamie kanunllaşacağından 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki «Kanun Hüknrııüitde 
ÎCıararinıame» ibarelerdi «Kanun» sekilimde düzeltiJmistfc 

Raporıuittiuz Genel Kurulun onayına ısunuılrnaık üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Kâtip 
Hasan Çakın 

Antaliya 
! üye 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

'Siirt 

Boşkjanvökiil 
Necat Tunçsiper 

ıBaMcesıiırt 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

i üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

' üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

îçel 

Üye 
ömen Şeker 

Konya 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

3201' sajyılı Emniyet Teşkilatı Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması; 12.2.1986 tarihli ve 32J68 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 31347 saynlı kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak, Balkanlar Kurulunca 26.8.1988 tarilhiınlde (kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 320(1 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı nıaddesıi aşağı
daki şekilde değiştirilm'iştir. 

«Merkez ve taşra teşkilatı 
Madde 16. — Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 
A) Merkez Teşkilatı; 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
fb) Hukuk iMüşavirlıiği, 
c) Daıir© 'başkanlıklarından meydana, 'gelir. 
Daire başkanlıkları, ihtiyaca ©öre, kurulan, en az üç sulbe müdürlüğü veya ko

ruma müdürlüğünden, sulbe müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro 
amirliğinden meydana gelir. 

>B) Taşra Teşkilatı; 
İllerde ii emniyet müdürlükleri, lilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe 

emniyet amirlikleri ile güvenlı'fc hizmetlerine ilişkimi diğer birimlerden' oluşur. 
»içilişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı ıbirimi 

kurulabilir. 
Emniyet Teşkilatı ibidmlerinin görev, yetki ve soruımillulukıl'arı ile diğer hususla 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.;» 

MADDE 2. 3201 sayılı 'Emniyet Teşkilatı Kanununun 28.11.1984 tarMi e 3087 
sayılı Kanunla yürürlükten; kaldırılan 27 ncıi ımaddesıi aşağıdaki şekilde yenide düzen
lenmiştir. 

«Madde '27. — Emniyet Genel Müdürlüğü, iıhtiyaç duyulan alanlarda657 sayılı 
Kanun hü^üımlerinie göre eleman yetiştirmek üzere yurt içindeki ve yu dışındaki 
yüksek öğıreıtıim korumlarının: lisans, lisansüstü, master veya doktoraı joıgramlarına 
öğrenci gönderebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 3) 



İÇİŞLERİ KOM|S!^p^UNll|N IK^^feHTIIltÖl IMETtN 

,. 3201 Ssy^U Emmy«t Teşfcilatı-Kîiniinunda DeğMHUk Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

.MADDE,!.-.— 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunım'un 1*6 ncı maddesi aşağıdaki 
sekilide değiştlifi-ÜmüşltÜr. 

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı 
Madde 16. — Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından 

oluşur., 
A) Merkez teşkilatı; 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hu'kufc Müşatvirliği, 
c) Daire BaşfcanlıMarınidan 
Meydana gelir. 
Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç sulbe müdürlüğü veya koruma 

müdürlüğünden, sulbe mıüdüriüklieri veya koroma müdürlükleri en az üç büro amirliğin
den meydana gelir. 

B) Taşra teşkilatı; 
illerde il emniyet müJdürlülkleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emnü-

yet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimleıiden oluşur. 
İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kuru-

la!büln% 
C) Yurt dışı teşkilatı; 
İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kunufaşlarınırı Yurt Dışı Teşjldiatı Hakkında 

Kanun Hükmün'db Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yet
kilidir, 

Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetikî ve sorumlulukları ile diğer hususlar Ba
kanlıkça çıkanlaoalk yöndtmeliilkle düzenlenir. 

MADDE 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 28.11.1984 tarihli ve 
3087 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 27 nci malddbsli aşağıdaki şelkildb yemden 
düzenlenmiştir. 

Madde 27. — Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiş
tirmek üzere; 

a) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili mas
rafları ile yönetmelikle belirlenecek harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak 
üzere öğrenci okutabilir. (öğrenciler, medblurî hizmet hususunda 3087 sayılı Foiis Yük
seköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ve işlemler 
Polis AJcaldfemiisi Başkanlığınca yürütülür.) 

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisansüstü, master 
veya doktora programlarına öğrenci gönderebilir. 

^ k i y ^ i p ^ M ü l e t . M ^ İ ^ ; ^ ^:Sâ3fis*r^l53) 



— i 
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 3İ201 salyıîı Ernniyet Te^fcüatı Kanununun 63 ÜPÜÜ maddesi aşa
ğıdaki sekide değrçtiniib^^ 

«Madde 63. — Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan ponsomei hakkında ge
nel bükümler uygulanır. Ancak, her ine «urctle olursa odsun aıtanjdricÜaırı yerde kendi
sinin veya, (bakmakla yükümlü «Muğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevindi yapamam 
yacak duruma gelenler, 'Bakanlıkta Oenel İdare HÜczmetâeri snııifHidan bir göreve ata-
nırîar.> 

MADDE 4. — 3201 sayıh Emniyet Teşkilatı Kanununun 7ncivel7noi madde
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

.Millet Meofc* <S^3*#ı« : 153) 



— 9 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği M^tin) 

MADDE 3. — Kanun Hülkmünde kararnameri'İn 3 üncü madidesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Kanun Hükmünde kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiişîtir. 

GEÇİCİ MADDE — 12.2.1986 tarih ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarih ve 3347 .sayılı 
Yetki Kanunları ile Balkanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararnamıe çıkarma 
yetfkfei 4.6.1937 tarilhli ve 32Ö1 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için aldı geçen kanun
larla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun Hülkımıünde Kararname yayımı tarjihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ıhükümlierıiıni Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

Kenan Evren 
Oıjmtarlbaşkanı 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köylış'lerü Bak. V. 
K. Vksay 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

•—-^mmmmmmmm • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 154) 
3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçiş

leri Komisyonları Raporları (1 /473) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 21 . 7 . 1988 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
07/101-1/396/03336 

TÜRKİYE IBÜYÜK MİLÜET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

GEREKÇE 
Kara Avcılığı Kanununun 12 nci maddesi hükmü uyarınca her yıl yenilenmesi zo

runluluğu bulunan av tezkerelerinin yenilenmösi esnasında, vatandaşlarımız her yıl köy, 
mezra giWi uzak; yerleşim merkezilerinden il veya ilçe merkezlerine gitmek mecburiye
tinde kalmakta ve bu sebeple işleri aksamaktadır. Ayrıca bu konuyla görevlendirilen ida
rî makamların iş yoğunluğu da gerekisiz şekilde antmaktaidır. 

Zaman ve kaynak israfına sdbep olan bürdkraliik formalitelerin azaltılması amacıy
la çıkarılmış bulunan 2977 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde hazırlanan bu Kanun Hük
münde Kararname ile 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci miaddesi hülkimü de
ğiştirilmekte ve av tezkerelerinin beş yıl için verilmesi öngörülmektedir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım - Orman ve Köyişleri 

Komisyonu 27 . 10 . 1988 
Esas No. : 1/473 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MlÜLLET MECLtSİ BAlŞKlANLIĞINA 
3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci Maddesiinlin Değiştiri'lımıesine Dair Ka

nun Hükmünde Kararname, Tarım - Orman ve Köyiişleri ile içişleri Bakanlıklarının tem-
siâcledniin de katıldığı, Komisyonumuzun 19.;10.1988 Tarihli toplantısında incelenip gö
rüşülmüştür. 
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Her yıl yenilenmesi zorunluluğu bulunan av teskerelerinin yenilenme sürelerini bir 
yıldan beş yıla çıkartan Kanun Hükmünde Kararname gerekçesinde açıklanan nedenler
le olumlu mütalaa edil'erelk Komlisyıonumuzca aynen kalbul edilmiş ve buna paralel ola
rak, Kararname kanunlaşacağı için 2 nei ve 3 ünoü maddelerdek'i Kanun Hükmünde 
Kararname ibareleri Kanun olarak düzeltilmiştir. 

Havalesfi gereğince içişleri Komüsıyionuna gönderilmelk üzere işlbu raporumuz Yük
sek Başkanlığa saıyigı il© sunulur. 

Ahmet \Altıntaş 
Muğla Milletvekili 

Tarım - Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı 

Başkanvekili 
Hikmet Biçentürk 

îpe! 

Kâtlilp 
Raşit Daldal 

Niğde 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Şener İşleten 

Edirne 

Üye 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Abdülmecit Yağan 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıza Sinmen 

Kocaeli 
(îmzaida bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Parlak 

Rize 

Sözcü 
Sabrı Araş 

Kars 

Üye 
Adil Aydın 

Antalya 

Üye 
Mehmet Ali Karadeniz 

Giresun 

Üye 
Yasin Bozkurt 

Kars 

Üye 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 

Üye 
Mehmet Çakınoğlu 

Trabzon 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/473 
Karar No. : 27 

5 . 12 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen «3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci Mad
desinin Değiştiril'mesine Dair Kanun Hüfemünde Kararname» İçişleri Baikanı ve ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşülmüştür. 

Her yıl yenilenmesi zorunluluğu bulunan aıv tezkerelerinin yenilenme sürelerini bir 
yıldan beş yıla çıkaran Kanun Hükmünde Kararnameyi olumlu bulan Komisyonumuz 
ilk Kömisiyion olan Tarım - Orman ve Köyişileni Komisyonunum kalbul ettiği metni esas 
almıştır. 

Komisyonumuz; Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesini aynen; 2 nci 
ve 3 üncü maddelerini ise Tarım - Orman ve Köyişleri Komisyonunca kabul edilen şek
liyle kabul etmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunıuknıalk üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye • 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

'Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

îçel 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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tf ÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ MlETİN 

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname 

3167 sayılı Kara Aivcılığı Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesi; 2977 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Balkanlar Kurulunca 30.6.1988 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci maddesi aşağıdalM şe
kilde değinilmiştir. 

«Madde 12. — Aiv tezkeresi beş yıl için verilir. Bu tezkereler ne vaikit verilirse ve
rilsin hükmü ancaik verildiği tarihten sonra gelen alltıncı malî yılın başlangıcına kadar 
sürer.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 



TARIM, ORMAN VE KÖYtŞLERt KO
MİSYONUNUN, KABUL ETTİĞİ 

METİN 

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabu

lü Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabu

lü Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Kanun Hükmünde Ka
rarnamemin 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul! edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kjararname yayımı taıülhindie yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hülkmünde Kararname hülklürnlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Başlbalkan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

'Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Balkanı 
M. Yazar 

Devlet (Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V. 
A. Bozer 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H, C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. V. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 



(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
nun, Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri
ni ©akanlar Kurulu yürütür. 

(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köy-
liş'teri Komisyonumun ıkabull ettiği mıadde 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tarım, Orman ve Köy
işleri Komisyonunun ikıabul ettiği madde 
Komisyonumuzca aynen ıkabul edilmiş
tir. 

* • «**w 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 121) 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy ve 20 Arkada
şının, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Ben
dine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

İçişleri Komisyonu Raporu (2 /53 ) 

T. B. M. M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 30.3.1988 

Sayı : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Madde

sinin »A) Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte 
sunu İmi çtur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
İbrahim Aksoy 

Malatya 
Musa Gökbel 

Muğla 
Mahmut Alınak 

Kars 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
' Cumhur Keskin 

Hakkâri 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Cüneyt Canver 

Adana 
Etem Cankurtaran 

içel 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

Y. Kenan Sönmez 
istanbul 

Erol Köse 
Kocaeli 

Tayfur Ün 
Bilecik 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Fuat At alay 
Diyarbakır 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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G E R E K Ç E 

İşçilerin, birlik, dayanışma ve savaşım günü olan 1 Mayıs, Amerikan işçi sınıfı
nın sermayeye karşı, 8 saatlik işgünü savaşımından doğdu 1 Mayıs 1986 günü, ABD 
işçisinin 12, bazan da 14 saate varan çalışıma gününe karşı genel greve gitti, iki gün 
sonra .'şçnVin üzerine ateş açıldı. Çıkan olaylarda birçok işçi öldü ve yaralandı. Bu 
olayları bahane yapıp, işçi liderlerden dördünü (Alberto Parsons, Auguste Speis, 
Adolphe Fisher, Georges Engel) komedi olan bir davayla 11 Kasım 1987 günü asarak 
öldürdüler. Mezarları üzerinde hâlâ «bir gün gelecek, suskunluğumuz, boğmak istedi
ğiniz sesimizden daha güçlü olacak» yazılıdır. ABD'deki bu olaylardan sonra bütün 
dünya işçileri 8 saatlik iş gününe sahip çıktılar. Ve bütün dünyada 1 Mayıs günü iş
çilerin bayram günü olarak kutlanmaya başlandı. 

Türkiye'de kitlesel anlamda ilk 1 Mayıs 1921 yılında işgal altındaki İstanbul'da, 
Saraçhanebaşı'nda Hürriyet-i Ebediye Tepesine kadar bir yürüyüşle kutlandı. 

1922 yılında emperyalist Fransız işgalcinin Mersin limanına demir atmasından 
sonra ilk isyan bayrağını açanlar 1 Mayısta işçiler oldu, 1 Mayıs 1922'de Mersin'de 
büyük bir gösteri yapıldı. 1923'te İstanbul'da, 1924'te yine İstanbul'da 1 Mayıs işçi 
bayramı kutlandı. 

1925 yılında Doğudaki ayaklanma bahane edilerek bir sıkıyönetim yasası olan 
Takriri Sükûn Kanunu çıkarıldı ve bu Kanuna göre her türlü kitlesel hareket, toplantı 
işçi eylemi yasaklandı. 1926 yılında, 1 Mayıs «Bahar ve Çiçek Bayramı» ilan edildi. 

1 Mayıs 1939 yılında Adana'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü kar
şılamak için bütün fabrikalar paydos düdüğünü çalar. İşyerleri, işçilerin karşılama 
törenine gitmeleri için tatil edilir. Fakat işçiler başka bir yerde toplanıp, 1 Mayısı kut
larlar. 

İşçilerimiz tüm baskılara, 1 May .'.sın unutturulması, kırda haşlanmış yumurta ve 
dolma yenerek Bahar Bayramı, diye kutlanması için yürütülen tüm propagandalara 
rağmen 1 Mayıstan vazgeçmedi. Yasaklanmasından 51 yıl sonra 1976 yılında görkemli 
törenle İstanbul'da kutlandı. 

1976 yılında yüzbinlerin yürüdüğü İstanbul'da, 1977'de beşyüzbinin üzerinde, iş
çilerle birlikte öğretmeni, öğrencisi, sanatçısı, yazarı, doktoru, genci, kadını, çocuğu 
hepsi Taksim Meydanındaydı. Gösteri bitip dağılmak üzereyken, kitlenin üzerine ateş 
açıldı ve o gün 36 kişi can verdi. Bugüne kadar da katilleri bulunmadı. 1980 yıüna 
kadar kutlanan 1 Mayıslar, 12 Eylül sonrası tümden yasaklandı. 

Türkiye'de 1 Mayısların niteliği, diğer bir deyişle «Bahar Bayramı» bağdaşmaz 
ikilemi artık ülkedeki baskı rejiminin ya da işçi sınıfının demokratik hak ve özgür
lükler mücadelesindeki kazanmalarının bir göstergesi olmuştu. 

İşçi sınıfı ve emekli kitlelerin mücadelesinin etkinleştiği, demokratik hak ve öz
gürlüklerin kazanıldığı ölçüde, 1 Mayıslar işçi bayramına dönüşüyor, baskı rejimi 
vurgulandığı, otoriter yönetimlere özenildiği zamanlarda Bahar Bayramı demekten bile 
korkulup, tümden yasaklanıyor. {Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs, Türkiye'de 7 
yıldır kutlanmamaktadır.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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1 Mayıs, insanlığın ve uygarlığın vardığı son aşamayı vurgulayan bayramdır. Eme
ğin mal, emekçinin köle olmadığını belirleyen bayramdır. Demokrasinin emeğe dö
nüklüğünün : Emeğin demokrasiyi yaratan temel güç olduğunu 1 Mayısla algılar in
san. Bağımsızlık bayramı gibi, Cumhuriyet Bayramı gibi, Çocuk Bayramı gibi... 

1 Mayıs, beş kıtada, dünyanın yüzlerce ülkesinde, dilleri, renkleri, cinsleri ne 
olursa olsun kaderleri bir olan, çıkarları ortak olan işçi sınıfının bayramıdır. 

1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin uluslararası birlik ve dayanışmalarını göster
dikleri bir gündür. 

17.3.1981 tarihinde 2429 No. lu Ulusal Tatil Günleri ile Millî Günler Hakkındaki 
Kanun ile yasaklanan 1 Mayısın; tekrar gözden geçirilerek bu kanun içerisinde yer al
masını ve tekrar kutlanmasını talep ediyoruz. 

MALATYA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AKSOY VE 20 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin 
(A) Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (A) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«4. 1 Mayıs günü işçi bayramıdır. Bu gün tüm işyerleri düzeyinde törenler ya
pılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 4.11.1988 
Esas No. : 2/53 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy ve 20 Arkadaşının; 2429 Sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 2.11.1988 tarihli toplantısında 
teklif sahibi, İçişleri Bakanı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Teklifle 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. 
27.5.1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 

ile 1 Mayıs günü «Bahar Bayramı» olarak kabul edilmiş ve tatil günleri arasına alın
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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1 Mayıs günü, kanlı toplumsal olaylara sebep olduğundan anılan gün «Bahar Bay
ramı» olarak anlamını kaybetmiş ve 19.3.1981 gün ve 2429 sayılı Kanunla resmî bay
ram ve tatil günü olmaktan çıkarılmıştır. 

Ayrıca bir sınıfa mahsus olmak ü?ere belli bir günün bayram alarak kabul edil
mesi Anayasanın genel esasları ile bağdaşmamaktadır. 

Diğer yandan 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kutlanması ve o gün bütün 
işyerleri düzeyinde törenler yapılması, geçmiş yıllarda meydana gelen olayların teker
rür etmesine sebebiyet verecek ve ülkemizdeki Anayasal rejimin korunması açısından 
sakıncalı olacaktır. 

Bu sebeplerle tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra teklif Komisyonumuzca 
reddolunmuştur. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 
Maddelere geçilmesini istiyorum. 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 
Maddelere geçilmesini istiyorum, 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gür dal 

İsparta 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 122) 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 8 Arkadaşının, 
Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifi ve 

İçişleri Komisyonu Raporu (2 /26 ) 

T. B. M. M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 10 

23.2.1988 

TÜRKİYE BİÜYÜK MİLLET IMECLİISİ (BAŞKANLIĞINA 

Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Kâzım Özen 
Tokat 

Veli Aksoy 
İzmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Gürcan Ersin 
(Kıırklatreli 

GEREKÇE 

M. T ahir Köse 
Amasya 

Y. Kenan Sönmez 
Istanibulli 

Kenan Süzer 
Tökait 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

11.2.1964 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 13.2.1981 tarih ve 2383 
sayılı Kanunla eklenen hükümlere göre, yurt dışında bulunupta Türkiye Cumhuriye
tinin iç ve dış güvenliği ile Kanunun Suç Saydığı şekilde iktisadî veya malî güvenliği 
aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunupda her ne 
suretle olursa olsun yurt dışına çıkan ve hakkında bu nedenle kamu davası açılmasına 
veya ceza kovuşturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için 
yapılan duyuruya rağmen 3 ay içinde, Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde 1 ay içinde 
yurda dönmeyenler IBakanlar Kurulu Kararı ile Türk Vatandaşlığından çıkartılırlar 
ve bu kişiler hiçbir şekilde yeniden Türk vatandaşlığını kazanamazlar. 
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Aynı Kanuna göre Türk vatandaşlığından çıkarılan bu kişilerin malları hazinece 
tasfiye edilerek, bedelleri nam ve hesaplarına millî bir Bankaya yatırılır. 

Yukarıdaki açıklanan hükümler incelendiğinde; 403 sayılı Vatandaşlık Yasasına bir 
takım hükümler ekleyen 2383 sayılı Kanunun, olağanüstü dönemin şartları gereği Mil
lî Güvenlik Konseyince çıkartıldığı ve bugünkü döneme göre bu hükümlerin antide
mokratik olduğu ve bir yasama denetiminden geçmediği görülür. 

Üyesi olduğumuz batı demokrasisi ile yönetilen ülkelerde, kişilerin vatandaşlık
ları anayasal güvence altına alınmıştır. (Komşumuz Yunanistan Anayasasında bile bu 
güvence mevcuttur.) Vatandaşlıkları anayasal güvenceye kavuşturulmuş bu ülkelerde 
hiçbir şart ve koşulda vatandaşlık idarî bir tasarrufla kaybettirilemez. 

403 sayılı vatandaşlık kanununa Türk Vatandaşlığından çıkarma ile ilgili hüküm
ler ekleyen ve bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna veren 2383 sayılı Yasa; vatandaşlıktan 
çıkarmaya sebep teşkil eden suç fiillerini açık ve net olarak göstermemiş ve idareye 
keyfiliğe varacak kadar geniş yetki ve yorum hakkı vermiştir. 

Olağanüstü dönemin gereği, vatandaşlar hakkında yeterli inceleme ve araştırma 
yapılmadan, bazı v kamu görevlilerinin raporları ile insanlarımız vatandaşlıktan çıkarıl
mışlardır. Çağımızda vatandaşlık hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı vazgeçilemez ve kay-
bedilemez adlardandır. Bu nedenle hiç bir makam ve organ bu hakkı ortadan kaldı-
ramamalıdır. 

İşte bu duruma son vermek amacıyla hazırlanan teklif metni, 2383 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Türk vatandaşlığından çıkartılan kişilerin ve bundan önceki kanun
lara göre vatandaşlığı kaybettirilen insanlarımızın tekrar Türk vatandaşlığına alın
masını ve doğumla Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Bakanlar Kurulu Kararıyla va
tandaşlıktan çıkarılamayacağını öngörmektedir. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDAL KALKAN VE ARKADAŞLARININ TEKLİFİ 

Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olanlar her ne sebeple 
olursa olsun Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılamazlar. 

MADDE 2. — 11.2.1984 tarih ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun bu 
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar Türk vatandaşlığından 
çıkarılmış bulunanlar, şayet ölmüşler ise hısımları altı ay içinde Türk vatandaşlığnıa 
alınması hususunda 'İçişleri Bakanlığına bir defaya mahsus olmak üzere başvurma
ları halinde tekrar Türk vatandaşlığına alınırlar. Ve Hazinece el konulan malları ta
lepleri halinde kendilerine iade olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 122) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 4.11.1988 
Esas No. : 2/26 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 8 Arkadaşının; Türk Vatandaşlığı Kanununa 
Ek Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 2.11.1988 tarihli toplantısında teklif sahibi, İçiş
leri Bakanı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Teklif, doğumla Türk vatandaşlığını kazananların her ne sebeple olursa olsun Ba
kanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılmaması ve vatandaşlıktan çıkarıl
mış olanların, tekrar Türk vatandaşlığına alınarak hazinece lei konulan mallarının ken
dilerine iade edilmesini öngörmektedir. 

Anayasanın 66 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan «Hiç 
bir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan 
çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu ka
patılamaz» hükümleri ile «Vatandaşlık hakkı» teminat altına alınmıştır. 

Teklifin 1 inci maddesindeki «Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olanlar her 
ne sebeple olursa olsun Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılamaz
lar» hükmü, Anayasanın yukarıda anılan «Hiç bir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan 
bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz» hükmü ile bağdaşmamakta
dır. 

Ayrıca 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 'Kanununun 26 ncı maddesine göre aslî va
tandaşlarımız savaş hali dışında herhangi bir sebeple vatandaşlıktan çıkarılamazlar. 

Cumhuriyet döneminde hiç bir aslî Türk vatandaşı hakkında vatandaşlık kanun
larına göre Türk vatandaşlığından çıkarılma işlemi yapılmamıştır. Ancak Türk vatan
daşlığına sonradan geçirilen Japon uyruklu bir kişi harp yıllarında Türkiye'ye hiç gel
memiş olması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. 

Doğumla Türk vatandaşlığını kazananlar hakkında vatandaşlıktan çıkarılma işle
mi yapılmayıp 403 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre vatandaşlığının kaybettiril
mesine karar verilmektedir. Bu kişilerin ise yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları 
8 inci maddeyle mümkündür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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Bu nedenlerle; teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra teklif Komis
yonumuzca reddolunmuştür. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahmah Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 
Maddelere geçilmesini istiyorum. 

Üye 
Kudbettin Hamidi . , 

Siirt 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 
, Ankara 

Maddelere geçilmesini istiyorum. 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 

..*.. »>•<« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 122) 


