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ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
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kut'un yazılı cevabı (7/531) 92:93 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek'in; 

Fransa'ya gidecek olan İçişleri Baka
nı Mustafa Kalemli' nin dönüşüne kadar 
İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanı Ercan Vuralhan'ın; 

Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in; 

İran'a gidecek olan Ulaştırma Baka
nı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Ue; 

Parlamentolararası Birliğin; 
Kuzey Atlantik Asamblesinin ve 
Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli

sinin; 
Yeni dönem çalışmalarında Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca 
aday olarak gösterilen asıl ve yedek üye
lere ilişkin Başkanlık tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 
arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since kurulan veya kuruluşuna iştirak edi
len şirketlerin yaptıkları işleri, Belediye
den aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu 
ihalelerin son durumlarını tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/59) ile, 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 18 
arkadaşının, Turizm Bankasınca kimlere 
hangi şartlarla ne miktar kredi verildiği
ni, bu kredilerin amacına uygun olarak 
sarfedilip edilmediğini ve ne miktarının 
geri ödenmediğini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/60); 
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Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı 
ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Ölüm cezasına mahkûm edilen Nec
det Sözbir hakkındaki dava dosyasının geri 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
okundu; Adalet Komisyonunda bulunan 
dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertü-
zün ve 23 arkadaşının, özelleştirmenin 
amacından saptırılması karşısında kayıt
sız kaldığı, sorumluluğunun gerektirdiği 
özeni göstermediği, özel çıkar sağlanma
sına fırsat verdiği ve millî ekonomiyi tela
fisi güç zarara uğrattığı iddialarıyla Dev
let Bakanı Adnan Kahveci hakkında gen

soru açılmasına ilişkin önergesinin (11/5) 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki 
öngörüşmeler tamamlandı; yapılan oyla
ma sonucunda gensoru önergesinin gün
deme alınmasının kabul edilmediği açık
landı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertü-
zün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki haya
lî ihracat iddialarının boyutlarını, sonuç
larını ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Mart 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.42'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İlyas Aktaf 
Kâtip Üye 

Edirne 
İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
* Samsun 

Mehmet Akarca 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 . 3 . 1989 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — işyeri Açma ve Çalışma Ruh

satlarına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/543) (içişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.2.1989) 

Tasarı 
1. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sa

yılı Kanunun Bazı Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/542) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş ve komisyona havale ta
rihi: 28.2.1989) 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 

17 Arkadaşının, 7.5.1987 Tarih ve 3359 Sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 
İki Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun teklifi (2/164) (Sağlık ve Sosyal İş
ler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.2.1989) 

Raporlar 

1. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargıla
ma Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkra
lar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Millî Savunma komisyonları 
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raporlan (1/466) (S. Sayısı: 226) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1989) (GÜNDEME) 

2. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayışı: 227) (Dağıtma tarihi: 28.2.1989) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan va
tandaşların Konut Fonu için yaptıklan 
ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28.2.1989) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. —. Edirne Milletvekili Mehmet Fu-

1 . 3 . 1989 O : 1 

at Erçetin'in, Et ve Balık Kurumu ile il
gili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.1.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkeler
den kaç kişi çağırıldığına ve bu amaçla ne 
kadar harcama yapıldığına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/576) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.2.1989) 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen ar
sa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 28.2.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samıun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN i— Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin sa
londa bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 28.2.1989 tarihli 64 üncü Birleşim
de Genel Kurulun bilgisine sunulan Avrupa Kon
seyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu yedek üye 
listesinde maddî hata sonucu 'Antalya Milletvekili 
ibrahim Demir" olarak okunan üye adının, "Sam
sun Milletvekili İrfan Demiralp" olarak düzeltil
diğine ilişkin Başkanlık açıklaması 

BALKAN — Sayın üyeler, dünkü 
birleşimde Genel Kurulun bilgisine sunu
lan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec
lisi Türk Grubu yedek üye listesinde, mad
dî hata sonucu, "Antalya Milletvekili İb
rahim Demir" olarak okunan üye adı, 
"Samsun Milletvekili İrfan Demiralp" 
olacaktır. 

Yüce Kurulun bilgilerine arz ederim. 

B) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Gündemin 'Kanun Tasan ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İsler" kısmt-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

ntn 22 nci strastndayer edan 223 stra saydı Tür
kiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 1 
inci; 35 inci sırasında yer alan 225 stra saydı, 
3308 saydı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu-

. na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının da 2 nci sırasına altnmasma ve 
görüşmelerine bugünkü birleşimde başlanmasına, di-
ger işlerin de buna göre stralanmasına ilifköı ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, Anavatan Partisi Grubunun, 
İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkra
sına göre verilmiş bir önerisi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 1.3.1989 Çar
şamba günü yaptığı topantıda siyasî par
ti grupları arasında görüş birliği sağlana-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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namadığmdan, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Haydar Özalp 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifle

riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler 
kısmının; 22 nci sırasındaki 223 sıra sayı
lı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının bu kısmın 1 inci sıra-

V. 

1. — Türkiye Futbol Federasyonunun Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu (J/536) (S. 
Sayısı: 223) (1) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin almış 
olduğu karar gereğince, Türkiye Futbol 
Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin 
değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını* oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Söz almak isteyen arkadaşların isim
lerini okuyorum: 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Zeki Ünal, Doğru Yol Parti
si Grubu adına Sayın Güneş Müftüoğlu. 

(1) 223 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

sına ve 35 inci sırasındaki 225 sıra sayılı 
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının da; 2 nci sı
rasına alınarak görüşmelerine bugünkü 
birleşimde başlanması ve diğer işlerin bu
na göre sıralanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Öneri kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Zeki Ünal. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adı
na konuşma süreleri 20'şer dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ZEKİ 
ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısını, SHP 
Grubu adına değerlendirmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu ve
sileyle, Yüce Kurulu saygı ile selamlıyo
rum. 

Konuşmalarımı, ilgili yasanın geliş 
konumu, değerlendirilmesi, eleştirilmesi 
ve daha sonra kuşkularımızı ve istekleri
mizi belirterek sonuçlandıracağım. 

3461 sayılı Yasanın amacı, 1 inci 
maddesinde açıklanmıştır. Bu amaç "... 
profesyonel futbolun faaliyetlerini, millî ve 
milletlerarası kaidelere göre yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek, Türk fut
bolunu yurt içi ve yurt dışında temsil et
mek üzere; özel hukuk hükümlerine tabi 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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ve tüzelkişiliğe sahip Türkiye Futbol Fe
derasyonunun teşkilat, görev ve yetkileri
ne ait esas ve usulleri düzenlemektir." 

3461 sayılı Yasa 27.5,1988 günü ka
bul edilmiş, 7.6.1988 tarihinde 19835 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında, "Ancak, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay 
içinde Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü ilk Genel Kurulu toplantıya ça
ğırır ve toplantı ile ilgili her türlü işlemle
ri yürütür" deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda açık
lanan prosedüre göre, 28.6.1988 tarihin
de birinci genel kurul toplanmış ve yapı
lan seçimler sonunda, yönetim, denetle
me ve tahkim kurulu üyeleri seçilmiş ve 
ayrıca, üç başkan adayı da bu genel ku
rulca saptanmıştır. 

Federasyon Başkan adayı olarak se
çilenlerden; Erdenay Oflas 89 oy, Coşkun 
Özarı 50 oy ve Kemal Ulusu 9 oy almış
tır. 

Başbakanın, 7 nçi madde uyarınca, 
en çok oy alan üç adaydan birisini makul 
bir süre içerisinde ataması gerekirdi. Bu 
atamayı yapmamakla, liglerin geleceğini 
çıkmaza sokmuştur; zira, şu anda yöne
timde bulunan Federasyon hukuk! değil
dir ve bunun sonucu olarak da, yaptığı ta
sarruflar geçersizdir. 

27.5.1988 tarih ve 3461 sayılı Kanunla 
kurulması öngörülen Türkiye Futbol Fe
derasyonunun yeni statüyle çalışmaya baş
layabilmesi için, 4 üncü maddeyle kurul
ması mecburiyeti getirilen organların tam 
olarak teşekkül ettirilmesi lazımdır. 

Bilindiği üzere Başbakan genel kurul 
tarafından seçilmiş olan üç adaydan biri
sini henüz Federasyon Başkanlığına ata
mamıştır. Dolayısıyla, 9 uncu madde ge
reğince Federasyon Başkanının seçmesi 
gereken dört üye de seçilememiş olduğun

dan, yönetim kurulu da tam olarak teşek
kül etmemiştir. 

Diğer taraftan, her ne kadar, 3461 sa
yılı Kanunun 28 inci maddesiyle, 3289 sa
yılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü Teşkilat ve Görevlerr Hakkında 
Kanunda yer alan maddelerin profesyo
nel futbolla ilgili hükümlerinin uygulan
mayacağı hükme bağlanmış ise de, geçici 
1 inci maddesinde, "Bu Kanunda öngö
rülen ana statü ve diğer düzenlemeler yü
rürlüğe girinceye kadar, mevcut hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur" şek
linde bir intikal hükmü yer almıştır. "Şu 
halde, mezkûr düzenlemeler yapılıncaya 
kadar, mevcut hükümler yürürlüktedir ve 
bu hükümler uyannca atanmış olan fede
rasyon başkanı ile, ilgili kurullar görevi
nin başındadır" görüşüne yer verilmiş ve 
bu suretle, halen futbol işlerinde tasarrufta 
bulunan eski federasyon yönetimi görevi
ne devam ettirilmiştir. 

3461 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesiyle birlikte, yeni Türkiye Futbol Fe
derasyonu, tüzelkişilğine kavuşmuştur. İş
levlerini yapmak üzere, organlarının tam 
olarak teşekkül edememesi ayrı bir konu
dur, tüzelkişiliğinin kazanılması ayn ko
nudur. 3461 sayılı Yasa, yayımlanarak yü
rürlüğe girdiğinden 3461 sayılı Yasa ile ku
rulan ve hükmî şahsiyet kazanan Türkiye 
Futbol Federasyonunun görevlerini, artık 
bir başka kuruluş kullanamaz. 

Sayın milletvekilleri yasanın 9 uncu 
maddesi uyarınca Federasyon Başkanın
ca seçilmesi gereken dört üyenin seçilme-
mesi, Türkiye Futbol Federasyonunu yok 
saymak için bir sebep değildir. Kaldı ki, 
bu dört üiyenin seçilememesi, Başbakanın, 
7 nci madde uyannca Federasyon Başka
nını tespit etmemesinden kaynaklanmak
tadır. 

Kanunun, -7 nci madde ile- Başba
kanı, Federasyon Başkanının tespiti için 
bir süreyle kısıtlamaması, Başbakanın 
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yasalara bağlılığı ve her zaman hukukî dü
zeyde kalacağı varsayımından kaynaklan
mıştır. Başbakanın, makul bir sürede baş
kanı tespit, etmesi gerekirdi. Makul süre 
nedir, ne olabilir? 

Profesyonel futbol faaliyetlerinin yü
rütülmesi, kanunun amaçlarından oldu
ğuna göre, en son, 1988-1989 sezonu faa
liyetlerinin yeni federasyonca yürütülme
sini sağlayacak tarihe kadar geçecek za
man süresi, makul süredir. Başbakan, bu
nu yapmayarak, yasanın uygulanmasını fi
ilen engelleyerek, Anayasaya aykın dav
ranmıştır. Kaldı ki, geçici 1 inci madde
nin birinci fıkrasındaki, "Bu kanunda ön
görülen ana statü ve diğer düzenlemeler 
yürürlüğe girinceye* kadar, mevcut hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur" 
hükmü; önceki federasyonun göreve de
vam' edeceği anlamında olmayıp, açıkça 
"yeni oluşan federasyonun ana statü ve di
ğer düzenlemeler yürürlüğe girinceye ka
dar mevcut hükümlerin uygulanacağını" 
amirdir. 

Bu hükmün kanunda yer almasının 
sebebi, yeni federasyonun, 26 ncı madde 
uyarınca hazırlanması gereken teşkilat, ça
lışma usul ve esasları ile, ana statünün ha
zırlanmasına kadar geçecek süre içerisin
de çalışmasını, faaliyetlerine başlayıp sür
dürmesini teminden ibarettir. Kaldı ki, bu 
hükümden hareketle, onların anladığı gi
bi, yani, "3461 sayılı Kanunda belirtilen 
teşkilatın çalışma usul ve esaslan ile ana 
statü hazırlanıncaya kadar eski federasyon 
görevine devam eder" sonucuna varılır
sa, bu demektir ki, 3461 sayılı Yasa ile olu
şan federasyon hiçbir zaman görev yap
mayacaktır. 

Bütün bu çelişkiler ortada dururken 
ve Sayın Başbakan Özal ilgili yasayı sav
saklayarak suç islerken, genel kurula iti
raz edilmiştir. İtiraz gerekçeleri son dere
ce sudan sebeplere dayalıdır. Neymiş? De
legeler ve seyirciler aynı yerde oturuyor-

muş... Neymiş? İki delegeye kongre saati 
bir saat sonrası için bildirilmiş... Yani, se
çim sonuçlarını etkileyen hiçbir sonuç or
tada yok. Buna rağmen, Ankara Asliye 
Hukuk Mahkemesi iptal kararı almıştır. 
Konu, Yargıtaya intikal etmiştir ve olay
ların arkasında, gölge grup -Ahmet ÖzaT-
ın önderliğinde- bastan beri olduğu gibi, 
yine hep vardır. 

Burada, tüm iyi niyetlerine rağmen, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız 
Hasan Celâl Güzel de hata yapmıştır. Bir 
yandan "genel kurulun yasal olduğunu ve 
sonuçların Başbakan tarafından uygulan
masını" istiyor; diğer yandan, seçim mad
delerini askıya alan bu yasaya imza koya
rak, Meclise sevk ediyor. Sayın Bakan, de
mokrasi anlayışında çifte standart uygu
layarak kendisi ile çelişmiştir. İlk kararı
mız yasadaki birtakım eksik ve yanlışlara 
rağmen, bizde saygınlık uyandırmıştı. 

Yargıtayın karar aşamasına az bir sü
re kala, alelacele, ilgili yasa tasarısı Millî 
Eğitim Komisyonuna sevk edilmiş ve bu
radan, ivedilikle geçirilmiştir. Hemen aka
binde, yangından mal kaçırırcasına, "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 22 nci 
sırasında yer alan tasarı, en ön sıraya alı
narak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmeye başlanmıştır. 

Sporda demokrasi ayıbını örtmek 
için, spor kamuoyunun dikkatlerini 
Galatasaray-Monaco maçına çevrildiği bir 
günde, profesyonel futbol için hayatî önem 
taşıyan bu yasanın gündeme getirilmesi 
üzüntü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasayı biz çı
kartmadık; iptal isteminde bulunduğunuz 
genel kurulu da biz yapmadık. On ay ön
ce yasayı siz çıkarttınız, yürürlüğe koya
madınız; şimdi tekrar değiştiriyorsunuz. 
"Özerklik" dediniz, "demokrasi" dedi
niz, "sandık" dediniz; ama, sonuçlarına 
bir türlü katlanamıyorsunuz. Kısaca, se-
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çim maddelerini iptal eden bu yasa ile, de
mokraside geri adım atılmaktadır. Avru
pa Ekonomik Topluluğuna giriş aşamasın
da, sporda demokrasi katledilmiştir. Ül
keyi yönetecek, onlar adına yasama ve yü
rütme görevlerini yapacak olan milletve
killerini seçen bü halk, profesyonel futbo
lun başkanını da seçecek yetenektedir. 

Aynca, "yalnız ben bilirim" anlayı
şı içerisinde, seçime saygı göstermeden, 
"ben bildiğimi yaparım" olgusu, ne de
mokrasi ile, ne de baştan beri getirilmek 
istenen özerklik kavramı ile bütünleşemez. 
Başbakan, bu keyfî tutumundan vazgeç
melidir. Bu anlayış, Türk sporunun geri 
adım atmasına sebep olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa ile ilgi
li kuşkulanınız vardır: Spor, siyasete araç 
yapılarak, Özal'm ve partisinin şov aracı 
olarak kullanılmak istenmektedir. Hane
dan anlayışı, belirli bir çıkar grubuyla bir
likte, Türk sporunun içerisine sokulmak 
istenmektedir. Sporun bağımsızlık ilkesi 
yok edilerek, köşe dönücü, iş bitirici zih
niyet tekeli hâkim kılınmaya çalışılmakta
dır. Ayrıca, Yargıtay kararlarının sonucu, 
iki başlı yönetimin doğma olasılığının ge
tirebileceği sonuçlar, Türk profesyonel 
sporunu tekrar yeni çıkmazlara sokacak
tır. Tıpkı, Malta örneğinde olduğu gibi, 
FİFA, profesyonel futbolun uluslararası 
temsilinde ülkemizi saf dışı bırakabilecek
tir. 

Yine, profesyonel spor kulüpleri, de
mokrasinin gereği, kendilerini yönetmek 
istiyorlar. Bu amaçla, özündeki olayları 
içeren bir toplantıyı İstanbul'da yapıyor
lar. Buradan çıkan sonuç, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sizin aldığınız bu karar
la çelişebilir; bu da, beraberinde yeni 
problemler getirebilir. Tüm bu olasılıkla
rın dikkate alınmasını istiyorum. SHP 
Parti Grubu olarak, yapıcı bir tutum içe
risinde isteklerimiz vardır: 

Geliniz, ilk etapta, 26.6.1988 tarihin

de yapılan genel kurul sonuçlarını uygu
lamaya koyalım ve tüm kuşku ve sıkıntı
ları aşalım. 

İkinci etapta, baştan beri savunduğu
muz sporda çağdaş özerklik düzeyinde, 
atamalı modeli kaldırarak, delegasyon ya
pısını doğru düzenleyerek, hukuk kurulu
nu oluşturarak, sporculara sendikal hak
lar vererek yeni düzenlemelere gidelim. 

Daha sonra, tüm spor dallarında bu 
özerklik uygulamasını devreye sokalım. 
Ekonomik topluluğa giriş aşamasında, biz 
de böylece, sporda demokrasiyi kanıtlamış 
olalım. Sporun, iyilik, güzellik, sağlık ve 
barış getirmesi umuduyla, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ünal. 

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

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Fut
bol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üze
rinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum, söz
lerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konumuzun fut
bol olması nedeniyle, öncelikle bir mesa
jımızı Yüce Meclise sunmak istiyorum. Bu 
gece, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 
çeyrek finalinde Monaco ile zorlu bir mü
cadele yapacak olan güzide kulüplerimiz
den Galatasaray Futbol Kulübüne, Gru
bum adına, üstün başarılar diliyorum. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılı nisan 
ve mayıs aylarında yayımlanan tüm gaze
telerin spor sayfalarına bir göz attığınız
da, yetkililerin, özerk futbol federasyonu 
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kurulacağına dair çeşitli ve iddialı demeç
lerini görürsünüz. Türk futbolunun geliş
mesini ve yücelmesini özerk futbol fede
rasyonu kurulmasında görenler, bu özerk
liği gerçekleştireceklerini, ihmal edilen 
Türk futbolunun hazırlanacak yasa ile çağ 
atlayacağını iddia ediyorlardı; ancak, yet
kililer, özerkliğin sınırında bir türlü anla-
şamıyorlardı. Sayın Bakan tam özerklik
ten yana idi ve bunu açıkça belirtiyordu; 
Sayın Başbakan ise, duruma müdahale 
ediyor, federasyonun, Başbakanlığa bağlı 
olmasını istiyor ve başkanı, üç aday için
de kendisinin seçeceğini ileri sürüyordu. 
Sayın Bakan bu düzenlemeye karşı çıkı
yor; ancak, son sözün Başbakanın olaca
ğını, tasarının Bakanlığın değil, Hüküme
tin tasarısı olduğunu belirtiyordu. Hazır
lanan tasarı, nihayet Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde 27 Mayıs 1988 günü görü
şülüp 3461 sayılı olarak kanunlaşıyordu. 

Tasarının görüşülmesi sırasında, 
Anavatan Partisi Grup Sözcüsü, "Hükü
metimizce hazırlanan ve tasviplerinize su
nulan bu tasarı ile; 

1. Futbolumuza profesyonelce bir 
yönetim ve özerk bir çalışma anlayışı ge
tirilmektedir. 

2. Teşkilatta, seçim sistemi hâkim 
olacaktır. 

3. Malî ve idarî özerklik sağlana
caktır. 

4. Her tür politik baskıdan teşkilat 
arındırılacaktır. 

5. Federasyon, kendi kararlarını 
kendi alıp, kendisi uygulayacaktır. 

6. "Bu bir reform tasarısıdır" ve 
nihayet "bu çağdaş bir kanundur" diye
rek yasaya övgüler döktürüyordu. 

Muhalefet sözcüleri ise, özerklik id
dialarının geçerli olmadığını, Başbakanın 
(B) tipi üyelerden 5' ini seçmesini, denet
leme kurulu başkanını seçmesini, genel 
kurulca belirlenecek 3 adaydan birini baş
kan olarak seçmesini dahi, haklı olarak, 
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tenkit ediyorlardı. Keza, Başbakanın, ge
nel kurulu, olağanüstü toplantıya çağırma 
yetkisi dahi tenkit edilmişti. Bu tasarının 
kanunlaşması halinde, Avrupa Futbol Bir
liği olan UEFA ve Dünya Futbol Birliği 
olan FİFA'ya dahil ülkelerin futbol fede
rasyonlarının özerkliğini getiremeyeceği
ni vurguluyorlardı. 

Sayın milletvekilleri, bu eleştirelere 
karşın, Sayın Bakan, bu tasarının hedefi
nin, profesyonel futbolu kalkındırmak ol
duğunu belirtiyor ve "Bu kanun sayesin
de amatör spor dallarına daha fazla zaman 
ve finansman ayırma imkânı olacaktır. 
Bizdeki futbol federasyonu, FİFA'nın sta
tüsüne ve milletlerarası profesyonel futbol
daki özerklik anlayışına uygun bir teşki
latlanma değildir. Bu yasa, FİFA statüsü
ne uygun, özerk futbol federasyonunu sağ
layacaktır ve profesyonel futbolla politika 
bağının koparılması bu yasa ile 
gerçekleşecektir'' diyordu. 

Tasarı, muhalefet partilerinin özerk
liği sağlayacak önergelerinin reddedilme
sinden sonra kabul edildi ve yasalaştı. Bi
lahare, yasaya uygun olarak, 28.6.1988 ta
rihinde ilk genel kurul toplandı ve başkan 
adaylarıyla, organların seçimi yapıldı. Bu 
genel kurulda, en çok oy alan üç başkan 
adayı belirlenmişti. Bu şekilde, Başbakan 
tarafından seçilip atanacak başkan aday
ları belirlenmişti; ancak, Sayın Başbakan 
bir türlü atamayı yapmıyordu. 

Kamuoyunda çeşitli söylentiler yayıl
maya başlandı. Bazı çevrelerin istediği ki
şi, beklenen oyu alamamıştı. Söylentiler 
devam ederken, Başbakanlık Müsteşarı 
Ahmet Selçuk imzasıyla geçici Futbol Fe
derasyonu Başkanı Halim Çorbalı'dan, 
1.7.1988 gün ve 2483 sayılı yazıyla, yenisi 
atanıncaya kadar göreve devam etmesi is
tendi. Durumun açıklanması üzerine, ka
muoyunda, '-korsan federasyon kuruldu" 
iddiaları ortaya atıldı. Bu federasyon ile 
ligin devamının mümkün olmadığı, ligin 
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her şeyiyle geçersiz olduğu ileri sürülüyor 
ve bu arada Denizlispor Kulübü, ligin ip
tali için dava açıyordu. 

Gerçekte, yapılan uygulama hukuka 
aykırıdır; zira, yasanın kabulüyle eski fe
derasyon, hükmî şahsiyetini yitirmiştir. 
3461 sayılı Yasa yürürlüğe girmiş ve 4 ün
cü maddesine göre, yeni federasyon genel 
kurulu müteakip kurulmuştur. Genel ku
rul, yönetim kurulunu, denetleme kuru
lu ve tahkim kurulunu seçmiştir. Bu or
ganlar tamamdır; bir tek, başkan, genel 
kurulca belirlenen üç aday içinden seçilip 
atanacaktır; ancak, bu görev Başbakanca 
bir türlü yapılmamaktadır. 

Sayın Bakan 1.7.1988 tarihinde Baş
bakana bir mektup yazarak, atamayı yap
ması gerektiğini bildirmiştir. Mektupta, 
"3461 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad
desi uyarınca, genel kurul toplantısının 
Bakanlığımın görevine taalluk eden kısmı
nın, kanunlara ve özellikle konu ile ilgili 
3461 sayılı Kanunla, Dernekler Kanunu
nun demokratik usul ve geleneklerine ta
mamen uygun biçimde yapıldığı da tara
fımdan bizzat görülmüştür. 28.6.1988 ta
rihinde yapılan seçimlerde belirlenen ku
rullar, bu secimden itibaren başka hiçbir 
işleme gerek olmaksızın otomatikman gö
revdedirler. Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği 7,6.1988 tarihinden sonra yapılan ilk ge
nel kurulu müteakip, eski federasyonun 
hukukî varlığı sona ermiştir, göreve devam 
etmeleri mevzuata aykırıdır" deniyordu; 
devam edilerek, hukukî münakaşa ve be
lirsizliğin doğmaması bakımından, Sayın 
Başbakanın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanını bir an önce atamasında büyük 
yarar olduğu belirtiliyordu. Ancak, Baş
bakan, bu uyarılara katılmamış ve yeni 
başkanı seçmemiştir; hukukî durumu tar
tışmalı olan Halim Çorbalı Federasyonu
nun göreve devamında ısrar etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 28.6.1988 tari
hinde yapılan genel kurulun yasal olma

dığı gerekçesiyle, iptali hakkında dava açıl
mıştır. Bu dava açılmadan, Sayın Başba
kan, eski Federasyon Başkanına, "Göre
ve devam" demiştir. Daha sonra ise, ata
ma yapmamanın gerekçesi olarak da bu 
dava ileri sürülmüştür. Aslında bu dava 
dahi, seçip, atamaya engel değildir. Zira, 
genel kurul kararının uygulamaya konul
maması hususunda, ne adlî yargıdan bir 
ihtiyatî tedbir karart ve ne de idarî yargı
dan, yürütmenin durdurulması kararı var
dır. Dayanılabilecek hiçbir yasal statü ol
madığı halde, keyfîlik sürdürülmüş ve gü
ya, dava sonucu beklenmiştir. Ancak, bu 
arada bir hususu belirtmek istiyorum: 'Ya
sanın 30 uncu maddesi, "Bu kanun hü
kümlerini Başbakan yürütür" demektedir. 
Yasa, 27 Mayıs 1988 günü kabul e*dilmiş, 
7 Haziran 1988 günü yürürlüğe girmiştir. 
Yasaya göre, genel kurul yapılmış, en çok 
oy alan üç aday belirlenmiş, diğer organ
lar (yönetim kurulu, denetleme ve tahkim 
kurulları) seçilmiştir; sadece yasanın 7 nci 
maddesi bir türlü uygulanmamaktadır; 
bu, bir ihmaldir, görevi ihmaldir; Başba
kan, yasayı yürütme görevini ihmal et
mekte, savsaklamaktadır. Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesinde öngörü
len görevi ihmal suçu, maddî ve manevî 
unsurlarıyla gerçekleşmiştir. Bu husus, 
muhalefet parti liderlerince bir çok kez di
le getirilmiştir; ancak kimse, bu iddiaları 
ihbar olarak kabul etmek cesaretini gös
terememiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 148 
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 
"Başbakan ve bakanları görevleriyle ilgi
li suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi, 
Yüce Divan sıfatıyla yargılar." Ve yine 
Anayasanın 113 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası, "Başbakanın, Yüce Divana şevki 
halinde hükümet istifa etmiş sayılır" de
mektedir. Bu yasal kaideler karşısında, 
Başbakanın ve hükümetin durumunu tak
dirlerinize arz ediyorum. Başbakan, yasa-
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yi uygulamamakla, Yüce Divana gitmeyi 
dahi göze almıştır. Bu büyük risk neye 
karşın göze alınmıştır, bunu anlamak 
mümkün değildir. Ne yazık ki, bu iki sta
tü ülkemizde çalıştırılmamıştır veya çalış
tırılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 3461 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kurulu
şuna Dair Yasa, tüm hükümleriyle yürür
lükte iken ve bu hükümleri bilerek, iste
nerek ve kasten çalıştırılmazken, bu defa, 
Meclise yeni bir değişiklik tasarısı getiril
miştir. Görüşülmekte olan tasarı, 3461 sa
yılı Yasanın 5, 7, 9, 11 ve 13 üncü madde
lerinin seçimle ilgili hükümlerinin, bu ka
nunun yayımından 4 yıl sonra, diğer hü
kümlerinin ise yayımı tarihinde yürürlü
ğe gireceğini amirdir. Bu tasarı hukuka 
aykırıdır, yanlıştır; zira, yasaya uygun ola
rak seçilen kurulları yok farz etmektedir. 

Keza, 6 ncı maddede, genel kurulun 
görevleri sayılmaktadır. Buna göre, genel 
kurul, federasyonun bütçesini ve denetle
me kurulunca hazırlanan denetleme rapo
runu onaylamakla yükümlüdür. Bu mad
deler işlemeyeceğine göre, kurulacak fede
rasyon nasıl çalışacaktır, bütçesi .nasıl ta
yin edilecek, nasıl denetlenecektir? 

Bu tasarı, topluma, ihtiyaca, Türk 
Futbolunun gelişmesine hitap eden bir ta
san değil, özel arzulara hitap eden, âdeta 
kişiye özel bir tasarıdır. 

Bir an, 3461 sayılı Yasanın görüşül
mesi sırasında Anavatan Partisi Grup Söz
cüsünün, "Şu anda federasyon bütçesi 1 
milyar civarındadır, bu yasa ile bütçesi 4-5 
milyara ulaşacaktır" şeklindeki sözleri ak
lıma geliverdi. Diğer taraftan, ilk tasarı 
hazırlıkları sırasında federasyonun merke
zinin İstanbul olacağı yolundaki söylenti
ler de nazara alındığında, "Bu tasarı, bazı 
iştahı kabarmış kişilere, bütçesiyle, mer
keziyle Türkiye Futbol Federasyonu kuru
luşunun enfes bir ikramı mı?" diye, iste
meden düşünmek zonanda kalıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir sayın bakan
ca iyi niyetli olarak başlatılan çalışmalar, 
birtakım kişilerce anında sabote edilmiş ve 
Türk futbolu, yine, bilinmezliğe terk edil
miştir. Bu tasarı, özerk Türk Futbol Fe
derasyonu beklentilerini tümden ortadan 
kaldırmıştır. Bu tasarı, Türk futbolunu po
litikanın içine atacak bir tasarıdır. Bu ta
sarı ile, Sayın Özal, FİFA'yı ve kuralları
nı hiç bilmediğini ortaya koymaktadır. Fİ
FA, Sayın Özal'm seçeceği federasyon baş
kanını tanımayacaktır; Malta Başbakanı
nın başına gelenler, Sayın Başbakanın da 
başına gelecektir; FİFA karşısında Türk 
futbolu çok güç durumda kalacaktır. Bir
takım çevrelerin tercihleri, kaprisleri, iyi 
niyetli, dürüst, saygıdeğer bir bakanın uğ
raşlarının üzerine çıkabilmiş ve kazanıl
mış statüler, makamlar hiçe sayılabilmiş-
tir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatı
mızı düzenleyen yasalar yüzünden, Ulus
lararası Çalışma Örgütü ile başımız dert
te. ILO da 1986'da bizi kara listeye almış
tı. 1988'de yapılan değişiklikler yeterli bu
lunmadı. Aynı durum, bu yasa ile bu kez 
de FİFA ile yaşanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlıkların 
kuruluşu yönünden yapılan yeni düzenle
meler ile, gençlik ve spor, ayrı bir bakan
lık olma durumundadır. İçinizden biri, bu 
makama gelmek durumundasınız.. Şimdi 
ben merak ediyorum: Bu düzenlemeleri 
yeni bakan yapsa daha isabetli olmaz mı? 
Belki çok güzel fikirler ortaya koyabilir. Bu 
acele neden? Bunları anlamak mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarı
sı geri çekilmelidir; halen yürürlükte ol
duğu aşikâr olan, 3461 sayılı Yasa uygu
lanmalıdır. Bu şekilde, hukuka uygunluk 
sağlanmalı, kazanılmış haklar iade edilme
lidir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Fut
bol Federasyonunun malî ve idarî özerk
liğini tamamen ortadan kaldıracaktır. 

— 80 — 



T.B.M.M. B : 65 1 . 3 . 1989 O : 1 

Burada özellikle vurgulamak istediğim 
husus, biz ilk yasaya bazı yönleriyle karşı 
çıkarken, bu defa çok daha kötü ve çok da
ha geri bir taslakla karşılaştık. Bu durum 
bizi gerçekten üzmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yanlış düzenle
nen ve açıkça hukuka aykırı olan yasa ta
sarısının geri çekilmesi ve 3461 sayılı Ya
saya uygun olarak yapılan genel kurulca 
tespit edilen aday ve organlardan teşkil 
edilecek Türkiye Futbol Federasyonunun 
göreve getirilmesi yolundaki kanaatlerimi
zi yineliyor, Grubum ve şahsım adına say
gılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

Şahsı adına, Sayın Rıza Yılmaz; bu
yurun efendim. 

Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; çok kısa ko
nuşmak istiyorum, süreyi doldurmadan 
da ineceğim. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Başbakan Sayın 

Özal'ın ülkeyi yönetim biçimine bakılın
ca, cumhuriyet idaresinden pek de hoşnut 
olmadığı apaçık anlaşılıyor. Sayın Özal'
ın, Osmanoğulları benzeri, bir Özaloğul-
ları yönetimi düşlediği, bu nedenle de ha
nedan ile birlikte ülkeyi yönettiği, uzun 
süredir halkımız arasında yoğun bir bi
çimde konuşuluyor, tartışılıyor. Ülkemiz 
aydınları, bu tutumu şiddetle kınıyorlar. 
Bundan 60 küsur yıl önce tarihin çöplü
ğüne atılmış padişahlık yönetiminin yeni
den canlanmasının olanaksız olduğu or
taya konuluyor; ancak, adı padişahlık ol
masa bile, Sayın Özal'ın, Somoza benze
ri bir aile diktatörlüğünün düşlerini gör
düğünü söylemek olanaksız değil. Bunun 
belirtileri, her gün yeni örneklerle ortaya 
çıkıyor. 

Şimdi değişikliğini görüşmekte oldu

ğumuz Futbol Federasyonu Yasasını, biz 
bundan 10 ay önce Mili! Eğitim Komis
yonunda görüştük; Yüce Mecliste de uzun 
boylu tartışmalardan sonra kabul ettik; 
ama, değerli arkadaşlarım, Başbakanlık, 
Sayın Hükümet, bu kabul ettiğimiz yasa
ya, uygulanma olanağını bile tanımadan, 
uygulamadan, uygulamaya geçmeden yeni 
bir değişiklikle karşımıza geliyor ve tasa
rının geçici maddesinde şöyle deniyor: 
"Federasyon başkanını Başbakan seçer. • 
Denetleme kurulunun asil ve yedek üye
lerini de Başbakan seçer -sadece asil üye
lerini değil, yedek üyelerini de Başbakan 
seçer" diyor ve devam ediyor: "Tahkim 
kurullarının asil ve yedek üyelerini de Baş
bakan seçer ve bu Kanunu Başbakan 
yürütür" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben buradan 
sözlü olarak öneriyorum: "Bu Kanunu 
Başbakan Turgut Özal yürütür" diye de
ğiştirelim; çünkü, biz iktidar olduğumuz
da bu Kanunu uygulamayacağız; bütün 
kurulların demokratik yollardan oluşma
sını sağlayacağız. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) '— Ne 
zaman? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Çok 
az zamanınız kaldı... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Çok bek
lersiniz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — İn
san umutla yaşar; devam et. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Arka
daşlar, son olarak, bir örnekten bahsetme
den geçemeyeceğim; bir zihniyeti açığa çı
kartmak için bu önemli. 

Japon İmparatoru Hirohito'nun ce
naze törenine 150 küsur ülkeden devlet ve 
hükümet başkanları katıldı. Orada yapı
lan töreni TRT'den hep birlikte izledik. 
Hü'ohito'ya saygı duruşunda, Japonya'nın 
yeni İmparatoru Akihito ve eşinden baş
ka bir tek devletin hükümet başkanı; 
Türkiye'nin Hükümet Başkanı Sayın 
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Özal eşiyle birlikte yer aldı; ne Sayın 
Bush, ne Sayın Mitterrand ve ne de Şan
sölye Kohl saygı duruşunda eşiyle birlik
te bulunmadı. Burada, başka hiçbir dev
let başkanı ve hükümet başkanı da eşiyle 
birlikte yer almadı; çünkü, ancak padişah
lıklarda, krallıklarda ve imparatorluklar
da, eşlerin devletin temsilinde rolleri var
dır; cumhuriyet yönetimlerinde, demok
rasilerde bu olmaz. Devleti temsil, ancak 
ve ancak seçilmiş insanların hakkı ve gö
revidir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan da an
laşılıyor ki, Sayın Özal kendisini impara
tor, eşini de imparatoriçe ya da kendisini 
kral, eşini de kraliçe gibi görmek istiyor, 
görmeye çalışıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
26 Mart yerel seçimlerinin önemi, bu 
manzarayı gördükten sonra daha da bü
yüyor; çünkü, binlerce şehit vererek ku
rulan cumhuriyetimizin temelleri bir sal
dırıyla karşı karşıyadır; konu bu kadar cid
dîdir. Sayın Özal ve ailesi, açıkça» cum
huriyet sistemini değiştirmeyi hedefliyor
lar, bunu planlıyorlar, planlamaya çalışı
yorlar. Bu büyük saldırıya tüm halkımız, 
tıpkı Ulusal Kurtuluş Savaşında olduğu 
gibi, yiğitçe karşı koyacaktır. Tehlike, sa
nıldığından büyük ve ciddîdir. Halkın bi
linci 26 Mart seçimlerinde sandığa yansı
yacak ve yüce halkımız, ülkemizin gelece
ğine yönelik ciddî bunalımlara izin verme
diğini bir kez daha haykıracak ve sizi ik
tidardan alaşağı edecek olan yolu 26 Mart 
seçimlerinde yereceği oylarla bir kez da
ha gösterecektir. 

Bu duygularla, Futbol Federasyonu 
asasının, futbol camiamıza hiçbir önemli 
kazanım getirmeyeceğini; şiddetle karşı
sında olduğumuzu ve en kısa zamanda 
halkımızın ak oylarıyla gerçekleşecek Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti iktidarında bu 
yasayı uygulamayacağımızı belirtiyor, Yü

ce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Yılmaz Sanioğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU. ADINA YILMAZ 
SANİOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, 
Değerli milletvekilleri arkadaşlarım; görü
şülmekte olan, Futbol Federasyonu Kuru
luş Kanununda değişiklikle ilgili tasarı 
hakkında Anavatan Partisinin görüşleri
ni şahsî görüşlerimle birlikte belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu duygu
larla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce bir değerli üye arkadaşı
mın konuşmalarını dinledim. Konuşma
larında, Sayın Başbakanımızın sporu ne 
kadar çok sevdiğini, muhalif de olsa, çok 
güzel anlattı. Gene, Sayın Başbakanımı
zın ailelerinin de sporu ne kadar çok sev
diğinden bahsetti. Demek ki, Türkiye, 
sporda gerçekten çağ atlamış ki, böyle bir 
Başbakanın idaresi altındadır. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Bundan daha güzeli olmazdı... 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) 
— Tabiî ki, bundan daha güzeli olmaz. 
Türkiye'de şu anda, çok şükür, sporu se
ven, sporu ve de sporun çok yüce bir iş 
olduğunu benimseyen bir Hükümet tara
fından idare edilmekteyiz. Bİz, eskiyi de 
biliyoruz... 

Sayın milletvekilleri, 1863 yılında İn
giltere'de doğarak bütün dünyaya yayılan 
ve çok kısa bir sürede ülkeler arasındaki 
ilişkileri etkileyecek bir düzeye gelen fut
bol, çağımızda kitle iletişim araçlarında
ki gelişmelerin de yardımlarıyla, evrensel
lik kazanmıştır. 

Ülkemizde futbol, ilk defa 1890 yılın
da ingilizler tarafından izmir'de, daha 
sonra da İstanbul'da, yine İngiliz aileler 
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ve diğer azınlıklar tarafından oynanmış
tır. Cemiyet kurma ve futbol oynama im
kânlarına sahip azınlıklar, Kadıköy, Mo
da, Elpis, İmoggene adlı takımlar kurarak, 
bugünkü Fenerbahçe sahası yerinde bu
lunan "Papazın Çayırı" denilen yerde 
maçlar yapmışlardır. Bu takımlar, Türk 
futbolcuları da, yabancı isim kullanarak, 
zaman zaman yer almışlardır. 

Daha sonra, istanbul'da, Türkler ta
rafından 1903 yılında Beşiktaş, 1905 yılın
da Galatasaray ve 1907 yılında da Fener
bahçe kulüpleri kurulmuştur. Meşrutiye
tin ilanıyla cemiyet kurma yasağının kalk
masını müteakip, bu kulüpler resmiyet ka
zanarak çeşidi müsabakalar yapmaya baş
lamışlardır. Sonraki yıllarda, özellikle İs
tanbul ve izmir'de kulüp sayısı süratle art
mıştır. 

Zamanla, bu kulüplerin bir çatı al
tında toplanması ve müsabakaların belli 
bir organizasyonca yürütülmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmış, bu amaçla 1913 yılında 
Türkiye Futbol Federasyonu kurma çalış
maları yapılmış; ancak, bu çalışmalar 
olumlu sonuç vermemiştir. Bu tarihten on 
yıl sonra, 13 Nisan 1923 tarihinde, İstan
bul'da Türkiye Futbol Federasyonu kuru
larak FİAFA'ya üye olunmuştur. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Fİ-
AFA değil beyefendi, FİFA. 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) 
— FİFA beyefendi, FİFA... Teşekkür ede
rim hatırlattığınız için. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Hacı, doğruyu söyle. 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) 
— Doğruyu da söylerim ve okuduklarımın 
hepsi de doğrudur; merak etmeyin. 

İlk önce, futbolun tarihçesini anlat
mak gereğini hissettim. Çünkü, bu Mec
liste, futbol oynayan değerli arkadaşlarım 
var, onlar da en az benim kadar futbolu 
bilirler; ben de tarihçesini anlatayım, bil
meyen arkadaşlar varsa, öğrenirler. 

~ 83 

1955 yılında UEFA'ya giren Türkiye 
Futbol Federasyonunun kuruluşundan 
bugüne kadar geçen süre ise, altmışbeş yıl
dır. 

Genelde bütün dünya ülkelerinde ve 
ülkemizde de futbol, insan sağlığı ve top
lum içi sosyal ilişkiler açısından bütün 
spor dallarına göre daha çok etkili durum
dadır. Oynayan, eğiten, yöneten, seyreden 
kitlelerin futbola duydukları ilgi ve heye
can, bütün bir ülkeyi içine alacak kadar 
büyük olmaktadır. 

Futbolun bu kadar sevilmesinde baş
lıca unsurlar; hareket, heyecan, sürat, ku
ralların herkes tarafından anlaşılır olma
sı, uygulanmasında basit imkânlara ihti
yaç göstermesi, neticenin sportmence ka
bul edilebilmesi ve futbolcuların asgarî bir 
süre zarfında yetiştirilebilmesidir. 

Futbol organizasyonları, toplumun 
her yaşta ve her kesiminde ilgi ile takip 
edilmekte ve neticeler, fertleri vo taraftar 
kitlelerini süratle etkilemektedir. 

Millî Takımımızın geçmişteki, Maca
ristan, Berlin ve Sovyet Rusya'daki başa
rıları millî gururumuz olmuş, başarısızlık
ları ise ülkeyi yasa boğmuştur. 

İçinde bulunduğumuz bugün, Gala
tasaray Kulübümüzün Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası müsabakası dolayısıyla, 
millî birlik ve beraberliğimizi bir defa da
ha bayraklaştırmıştır. 

Futbol, yukarıda belirtilen önem ve 
özellikler dışında, bütün dünyâ ülkeleri 
arasında kültürel, ekonomik, sosyal ve po
litik ilişkilerle dostlukların kurulmasına ve 
pekişmesine yardımcı olmaktadır. 

Böylesine güçlü ve kurulduğundan 
bu yana ülkemizde ve dünyada milyonla
rın tutkusu olarak oynanan ve seyredilen 
futbolun en üst düzeydeki resmî kurulu
şunun adı "federasyon" olmasına rağ
men, futbol faaliyetlerinin ana birimleri
ni oluşturan kulüpler, çağdaş anlamda yö
netimde yer alamamışlar ve federasyon 
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başkanları, diğer ülkelerde olduğu gibi se
çimle değil, atamalarla görevlendirilmiş ve 
Türkiye Futbol Federasyonu, kuruluşun
dan bu yana 30'dan fazla federasyon baş
kanı değiştirmiştir. 

Malî, idarî yönlerden bağımlılık, sağ
lıksız yapılaşma, federasyon yönetimleri
nin sıkça değişmesi, değişmek zorunda 
kalması nedenleriyle, Türk futbolunda, ül
ke içi ve milletlerarası düzeyde, tutarlı ve 
istikrarlı, çağdaş bir gelişme olmamıştır. 
Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldır
mak için, 27.5.1988 tarih ve 3461 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmış
tır. Bu kanun, Türk futbolunun çağdaş bir 
düzeye ulaşması için beraberinde bazı im
kânlar getirmiştir. 

Bü yasaya dayanak olarak, Türkiye 
koşüllacına uygun ve Türk futbolunun 
çağdaş gelişimini hızlandıracak idarî, malî 
ve teknik konularda tüzük ve yönetmelik
lerin hazırlanması ve uygulamaya konul
ması gerekçesiyle, Ankara'da, Türk futbo
lunu idare edecek yönetim ve diğer organ
ların seçilmesi amacıyla bir genel kurul ya
pılmıştır. 

Çok iyi niyetlerle yapılan bu genel 
kurul neticesinde, oluşması gereken kurul
lar, hepinizin bildiği gibi, bazı sağlıksız 
olaylar nedeniyle oluşturulamamış, konu 
adlî mercilere intikal etmiş, bu nedenle de 
Türk futbolunun yönetiminde hukukî bir 
boşluk doğmuştur. Bu boşluğun Türk fut
bolunun gelişiminde olumsuz neticeler ve
receği gerçeği göz önüne alınarak, bir an 
önce, söz konusu kanunun, yönetimle il
gili 5, 7, 9, 11 ve 13 üncü maddelerinde, 
gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, şu 
anda gündeme aldığımız yasal düzenleme
ye ihtiyaç duyulmuştur. 

Hükümet olarak, buradaki amacı
mız, futbolumuzu milletlerarası düzeye 
bir an önce çıkarmak, futbolumuzun yö
netim boşluğundan daha fazla zarar gör-
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meşini engellemek ve belli bir süre sonun
da, futbolla ilgili kamuoyunun iştirakiyle 
oluşacak kurulları işbaşına getirmekten 
başka bir şey değildir., 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte 
olan bu tasarının, Türk sporuna, Türk 
futboluna hayırlı ve uğurlu olması dileğiy
le hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sanioğlu. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Şıhsım 
adına söz alabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyu
run. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Futbol Federasyo
nunun Kuruluşu ve Görevleriyle İlgili 'Ya
sa, bundan beş altı ay evvel, yine bu Mec
liste, bu kürsüden konuşularak kabul edil
di. 

Bu yasa gereğince, Futbol Federasyo
nu toplanmış, seçimini yapmış, organla
rını teşekkül ettirmiş ve başkan adayı için 
üç kişiyi belirlemiştir. Yasaya, göre, Sayın 
Başbakanın, bu üç kişiden birisini Futbol 
Federasyonu Başkanı olarak ataması ge
rekir. 

"Yasa görüşülürken, o günün Anava
tan Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız ve 
Sayın Bakan, yasanın demokratik olduğu
nu, özerk olduğunu ve her yönüyle övü
nülecek bir yasa olduğunu bu kürsüden 
beyan etmişlerdir. Sözlerin yankıları, sa
nıyorum daha kulaklarınızdan silinme
miştir; ama bugün, Yüce Meclisin altı ay 
evvel övgüyle kabul ettiği bu yasanın ba
zı maddeleri, yine aynı Yüce Meclis tara
fından askıya alınmaya çalışılıyor. 

Değerli üyeler, Yüce Meclis, toplu
mun ihtiyaçlarını karşılamak için, kılı kırk 
yararak burada yasa çıkarır. Futbol Fede
rasyonu hakkındaki yasa da, altı ay evvel, 
üzerinde çok hassasiyetle durularak, ko
misyonlarda ve Yüce Mecliste kabul edil
miştir. 
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Bugün, başka bir yasayla, övgüyle ka
bul edilen o yasanın bazı maddeleri askı
ya alınmaya çalışılıyor. Kim tarafından?.. 
O yasayı öven, o yasayı çıkaran Yüce Mec
lis tarafından. Meclis, yine aynı Meclis, 
üyeler yine aynı üyeler... Öyleyse, ya o gün 
Meclisin yaptığı yanlıştı ya da bugün bu 
tasarıyı getiren kişilerin görüşleri yanlış
tır. Eğer o gün o yasanın o maddeleri yan
lış idiyse, niçin burada Anavatan Partisi 
sözcüsü arkadaşlarımız ve Sayın Bakan, 
yanlışı, bile bile savunmuşlardır? Eğer o 
gün o maddeler doğru idiyse, o maddele
ri uygulamakla yükümlü olan bugünkü 
Hükümet ve başı olan Sayın Başbakan, ni
çin bu yasayı uygulamamaktadır? 

Bir yasa uygulanır, belirli bir süre 
geçtikten sonra toplumsal yapı değişir, ih
tiyaçlar değişir, belki bazı maddelerinin 
değiştirilmesi lüzumu hâsıl olur; o zaman 
yeni bir yasa redakte edilebilir; ama, ge
lin görün ki, Futbol Federasyonu Yasası, 
daha uygulanmadan, Sayın Başbakan ta
rafından, yine bu Hükümet tarafından de
ğiştirilmesi için Yüce Meclise getiriliyor. 
Onun için, ortada, yasanın belirli bir sü
re uygulanmaması ve tıkanıklık yaptığı 
yerde, Sayın Başbakanın yetkilerini kul
lanmaması vardır ki, Sayın Başbakanın 
yetkisini kullanması, yasanın tamamıyla 
uygulanması, eğer aksaklıklar varsa, o ak
saklıkların büahara düzeltilmesi görüşün
de olduğumu belirtir, hepinize saygıları
mı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yoktur. 

BAŞKAN — Kâfi değil, o usulle ol
maz, o iş efendim. Eğer usulüne uygun 
yoklama isterseniz, yaptırırım; İçtüzüğü 

harfiyen uygularım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.5.1988 tarihli ve 
3461 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. — 5, 7, 9, 11 ve 13 ün
cü maddelerin seçimle ilgili hükümleri bu 
Kanunun yayımından dört yıl sonra, di
ğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. Yok. 

Madde üzerinde önerge vardır. Yal
nız, önerge üzerinde tereddütlerimiz var
dır. Tereddüdün izalesi için inceletiyorum; 
onun sonucunu bekleyeceğim efendim. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, neyi bekliyoruz? 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Sayın Başkan, bu önerge kaç sayfa? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar bir 
önerge vermişler, biraz karışık ve eksik; 
onu yorumlamaya çalışıyoruz. Önergeyi 
muameleye tabi tutacağımız için, bu işle
mi yapmaya mecburuz. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) -
Önergeyi geniş mi tutmuşlar? 

BAŞKAN — Hayır, geniş tutmamış
lar. 

Efendim, verilen önerge, yeni bir 
madde eklenmesi niteliğinde. Bu itibarla, 
onu, yürürlük maddelerinden önce görüş
meye devam edeceğiz. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 in
ci madde kabul edilmiştir. 
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Şimdi, geçici maddeye geçmeden ön
ce, yeni bir madde ilavesi niteliğinde olan 
bir önerge var; okutup işleme koyacağız. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, önergeyi eski yazıyla mı 
yazmışlar? 

BAŞKAN — Eski yazıyla değil; ama, 
biraz karışık, öyle anlaşılıyor ki, aceleye 
gelmiş. 

Efendim, önerge sahibi arkadaşların 
müsamahasına da sığınarak -Komisyon da 
lütfen dikkatle dinlesin- bazı düzeltmeler 
yaptık; "3461 sayılı- yani, şimdi görüş
mekte olduğumuz- Kanunun 28 inci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz'' şeklinde düzelttik. 

Sayın Ünal, sizin de muradınız bu 
muydu? 

ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — O halde önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

3461 sayılı Kanunun 28 inci madde
sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Madde 1. — 3461 sayılı Kanunun 
28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek

lenmiştin 
1. Profesyonel futbol şubesi bulu

nan kulüplerin, gişe, Spor-Tbto ve Loto ge
lirleri temlik edilemez." 

Gerekçe: Spor kulüplerinin başkan
ları ya da yöneticileri kendi reklamları için 
kulübe para vermekte, bu paraları çoğu 
kez savurganca harcamakta, kamuoyuna 
çok bağış yapmış gibi bir görüntü verir
ken, gerçekte kulübün gelirlerine temlik 
koymaktadır. Başkanlık veya yönetimden 
ayrıldıktan sonra, verdiklerini temlikleri 
nedeniyle, son kuruşuna kadar almakta 
bir yandan kulübü borç içine iterken, bir 
yandan da bedavadan reklamını yaptırmış 
olmaktadır. Üstelik böyle bir batağın içi
ne düşen kulüp, gelirleri temlikli olduğu 
için yeniden para babası aramak zorun
da kalmakta, aksi halde batmaktadır. 

Maddeyle bu olumsuz gidiş önlen
mek istenmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Zeki 
Ünal ve arkadaşlarının önergesi, kanun ta
sarısında bulunmayan yeni bir madde ila
vesi niteliğindedir. Bu itibarla, daha önce 
de Komisyonda görüşülmediği için, bu ye
ni bir madde şeklinde mütalaa edilmek
tedir. Yerleşen uyulamalaıa göre. bu öner
geye Komisyon yetersayıdaki üvesivle ka
tılırsa, yeni bir madde gibi bunun ü/erin
de görüşme açılacaktır; şayet. Komisyon 
önergeye katılmazsa veya yetersayıda üyesi 
hazır değil ise, o takdirde, mevcut uygu
lamalara ve içtüzüğümüze göre önergeyi 
işleme kpymak mümkün değildir. 

Bu itibarla, Komisyona soruyorum: 
Önergeye katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Komisyonumuzun ana ko
nularıyla ilgili temel ve esasa ilişkin konu
larda, Genel Kurulda önerge verildiği tak
dirde, komisyonda görüşülmedikçe bunun 
benimsenmemesi hususu ilke kararına 
bağlandı. SHP, DYP ve ANAP'lı arkadaş
larım burada. Birincisi, bu gerekçeyle; 
ikincisi, Komisyonumuzun çoğunluğu yok. 
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BAŞKAN — Katılamıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Bu iki gerekçeden dolayı katılamıyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu duruma göre, öner
geyi işleme koyamıyoruz. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

"GEÇİCİ MADDE — 3461 sayılı 
Kanunun 5, 7, 9, 11 ve 13 üncü maddele
rinin seçimle ilgili hükümleri yürürlüğe gi
rinceye kadar; 

a) Federasyon Başkanı, Başbakan ta
rafından seçilir. 

b) Başkanvekillerini, Yönetim Kuru
lu, Genel Sekreter ile Federasyondan ku
rullarını Federasyon Başkanı seçer. 

c) Denetleme Kurulunun asıl ve ye
dek üyelerini Genel Müdürün teklifi üze
rine Başbakan seçer. 

d) Tahkim kurullarının asıl ve yedek 
üyelirini, Futbol Federasyonu Başkanının 
teklifi üzerine Başbakan seçer. 

Seçilenlerin görev süresi dört yıldır.'' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza... (SHP sıraların
dan 10 milletvekili ayağa kalktı.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, çoğunluk yok, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama isteyen arka
daşlarımızın isimlerini tespit edelim; 

Yoklama talebinde bulunan arkadaş
larımızın adlarını okuyorum: Sayın Yıl
maz, Sayın Ersin, Sayın Gökbel, Sayın 
Miski, Sayın Topuz, Sayın Keleş, Sayın 
Güngör, Sayın Ün, Sayın Yetenç ve Sayın 
Kotil. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk yok. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvckili Ilyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

1 • — — — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşiminin ikinci Oturu 
munu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Görüşmelere devam et

mek için yeterli sayı bulunamamıştır. 
Bu itibarla, görüşmelere kaldığımız 

yerden devam etmek ve gündemdeki ka-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanesine personel alımı için açılan sınava ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı im
ren Aykut'un yazdı cevabı (7/512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kütahya Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinde yeni işe başlatılan personel 
alımları, ile ilgili, aşağıdaki sorularımın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 

nun tasan ve teklifleriyle, basılıp 28.2.1989 
Salı günü dağıtılan ve aynı gün gelen kâ
ğıtlarda yayımlanan, 2 Mart 1989 Perşem
be gündemine girecek olan 226 ve 227 sı
ra sayılı kanun tasarılarını sırasıyla görüş
mek için, 2 Mart 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.32 

İmren Aykut tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

27.1.1989 
Saygılarımla, 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. Kütahya S.S.K. Hastanesine 13 
Hizmetli ve 4 memur olmak üzere toplam 
17 personel yeni işe başlatılmıştır. Ve bu 
personeller Kırklareli, Ankara, Elmadağ 
ve Yozgat doğumlu olup, Kütahya'h olan 
yoktur. Kütahya'daki bir iş yerinç neden, 
Kütahyalı vatandaş alınmamıştır? 

2. Açılan imtihan hangi il'de yapıl
mıştır? Bu imtihandan Kütahyalılar niçin 
hebardar edilmemiştir? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 88 — 



T.B.M.M. B : 65 1 . 3 . 1989 O : 2 

3. Yeni işe başlatılan söz konusu 
personelin alımında partizanlık yapılmış 
mıdır? 

4. Şu anda, Kütahya İş ve işçi Bul
ma Kurumunda 16 038 vasıfsız ve 11 855 
vasıflı olmak üzere toplam 27 893 kişi iş 
için kayıtlı olup, sıra beklerken, bunlara 
üvey evlat muamelesi mi yapılmaktadır? 
Yoksa; sıra bekleyen bu işsiz vatandaşla
rımız arasında S.S.K. Hastanesindeki işi 
yapabilecek vasıfta insan yok mudur? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 1.3.1989 
Sayı: 300.1041/11.01.6/2320 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 1.2.1989 Tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/512-2228:10614 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm "Kütahya Sosyal Sigortalar Kuru
mu Hastanesine personel alımı için açılan 
sınava ilişkin" yazılı soru önergesi Bakan
lığımızca incelenmiştir. 

Bakanlığımız bağlı kuruluşu Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğu'-
nün merkez ve taşra teşkilâtı personel ih
tiyacının karşılanmasını temin için Perso
nel Yönetmeliği esasları dahilinde ilânen 
duyurulmak suretiyle ünitelere, sigortalı 
sayısı, işyeri sayısı, prim tahsilat miktarı 
ile ilgili olarak ağırlıklı ortalamaya göre sı
nav yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden 
23 ilde 25.11.1988 tarihinde yazılı sınav, 
17-18.12.1988 tarihlerinde de mülakat ya
pılarak atamalar gerçekleştirilmiş olup, ka
zanan adaylardan artan personel de civar
daki Sigorta ve Sağlık Tesislerine atanmak 
suretiyle değerlendirilmiştir. 

Yapılan sınavda herhangi bir usulsüz
lük olmaması ve şaibeye meydan verilme
mesi için sınav yetkisi verilen İllerde sınav 
sonuçlanıncaya kadar gözlemci olarak Ge

nel Müdürlük Müfettişleri görevlendiril
miş ve sınavlar tamamen objektif esaslar 
dahilinde usulüne uygun olarak yapılmış
tır. 

Bilgilerinize arzederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 
Nükleer modernizasyon ile ilgili planın ülkemize 
ne gibi yükümlülükler getireceğine ve konvansiyo-
nd istikrar görüşmelerinin sonucuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam Er
can Hıralhan'tn yazdı cevabı (7/514) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arzede
rim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. NATO Avrupa Müttefikleri Baş
komutanı Orgeneral John Galvin tarafın
dan hazırlanıp üye ülkelere iletilen nük
leer modernizasyon ile ilgili planı ülkemize 
ne gibi yükümlülükler getirebilecektir? 

2. Türkiye'de nükleer yetenekli 
uçakların üslendiği hava'alanı var mıdır? 
Var ise isimleri nelerdir? Trakya'da nük
leer yetenekli topçu birlikleri var mıdır? 
Var ise, nerelerde üslenmiştir? Türkiye'
de nükleer başlıkların saklandığı depolar 
Hükümetin kesin kontrolunda mıdır? 

3. Türkiye, Viyana'daki "Konvan-
siyonel İstikrar görüşmelerinin" İncirlik 
Üssü ile birlikte Sovyet sınırından başla
yarak Karadeniz ve Akdeniz sahillerini iz
leyen 250 km.lik hat dışında kalan toprak
larımızın müzakereler kapsamına alınma
sını kabul etmiş midir? Bu gelişmeler sa
vunmamızı olumsuz yönde etkilemiyecek 
midir? 
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4. ABD'de Türkiye'nin lobi faali
yetlerini yürütmek amacıyle kurulan In
ternational Advisers Inc. adlı şirket ile ara
mızda protokol imzalanmış mıdır? Bu 
protokol ile adı geçen şirkete yılda 875 bin 
dolar ücret ödenmesi hükme bağlanmış 
mıdır? Bu anlaşmaya Dışişleri Bakanı Sa
yın Mesut Yılmaz'm olumsuz tavır takın
dığı doğru mudur? 

Bu şirketin kuruluşunda Başbakan 
Sayın Turgut Özal'ın kayın biraderi Dr. 
Mehmet Yeğinmen'in katkısı ne olmuştur? 
Bu konuda ABD Savunma Bakan eski 
yardımcısı Ricard Perle ile Mehmet Yeğin-
men Mayıs 1988 de Newyork'ta görüşmüş 
müdür? Dış politikamız ne zamandan beri 
akrabalarınız tarafından belirlenmektedir? 

Ricard Perle ABD Savunma Bakan 
Yardımcısı olarak; ülkemize nükleer mo
dernizasyon, körfeze yönelik çevik kuvvet 
kullanımına katılım, Türkiye ile İsrail iliş
kilerinin geliştirilmesi ve Sovyetler Birli
ği' ndeki Müslüman ve Türk kökenli 
Cumhuriyetlere yayın yapmak üzere, 
ABD'nin Sesi Radyosu antenlerinin Do
ğu Anadolu'ya yerleştirilmesi konusunda 
Hükümete telkinde bulunmuş mudur? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 29.2.1989 

Ankara 
Kanun: 1989/142-ATG 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: (a) T.B.M.M. Başkanlığının 
1.2.1989 tarihli ve 7/514-2231/10646 sayılı 
yazısı. 

(b) Başbakanlığın 7.2.1989 tarihli ve 
K.K.Gn. Md. 07/106-761/01501 sayılı ya
zısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kal
kan'm İlgi (a) ekinde Başbakanlığa gön
derilen ve ilgi (b) ile Sayın Başbakan'imiz 
adına tarafımdan cevaplandırılması ten

sip olunan yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'm 
Sayın Başbakanımızca Tarafımdan 

Cevaplandırılması Tensip Olunan Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Bilindiği üzere muhtemel 
bir saldırının öncelikle caydırılması, sal
dırının vukuunda ise bertaraf edilmesi 
esasına dayanan ve bu amaçları gerçekleş
tirmek için konvansiyonel silahların yanı-
sıra nükleer silahlarından da yararlanıl
masını öngören NATO'nun esnek muka
bele stratejisi, uzun yıllardır geçerliliğini 
kanıtlamış olup, Hükümetimiz tarafından 
da benimsenmiştir. 

Türk topraklarında nükleer silah ko
nuşlandırılması ise tamamiyle Türk Hü
kümetine ait bir karardır. Ülkemizin sa
vunma amaçlarıyla kabul ettiği ve Türki
ye'nin hassas coğrafî konumunu, konvan
siyonel kuvvetlerinin durumunu ve diğer 
özel şanlarını dikkate alarak makul ve 
müesses bir düzeyde tuttuğu nükleer mü
kellefiyetlerinde arttırıma gidilmeyeceği 
çeşitli vesilelerle açıklanmış olup bu tu
tumda bir değişiklik yoktur. 

Diğer taraftan, gerek geçen yıl Mart 
ayında yapılan NATO Zirvesi sonunda ya
yınlanan ortak bildiride, gerek bunu izle
yen Bakanlar toplantıları bitiminde yayın
lanan bildirilerde ittifakın caydırıcılık stra
tejisinin teyid olunduğu, bu stratejinin ye
terli miktarlarda etkin nükleer ve konvan
siyonel kuvvetlerin karışımına dayandığı
nın ve sözkonusu kuvvetlerin gereken şe
kilde güncelleştirileceğinin belirtildiği bi
linmektedir. NATO askerî makamları bu 
çerçevede kısa menzilli nükleer sistemle
rin INF Antlaşmasından sonra hangi se
viyede ve bileşimde oluşması gerektiğini 
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tavsiye etmekle görevlendirilmişlerdir. 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş
komutanı Orgeneral Galvin tarafından bu 
çerçevede hazırlanan ve henüz ilgili NA
TO forumlarında incelenmekte olan nük
leer modernizasyonla ilgili çalışma ülke 
düzeyinde değil, bölgesel çerçevede öne
riler içermektedir. NATO Nükleer Plan
lama Grubunun Nisan sonunda yapaca
ğı toplantıda sözkonusu çalışmalar gözden 
geçirilecektir. 

Bu aşamada ülkelere yönelik belirli 
teklifler oluşturulması ve bu tür kararlar 
alınması sözkonusu değildir. 

Cevap 2. "Türkiye'nin konvansiyo-
nel silahların yanısıra nükleer silahlann da 
himayesinden yararlanılmasını öngören 
esnek mukabele stratejisini benimsediği
ne ve bu doğrultuda bazı nükleer yüküm
lülükler üstlendiğine birinci soruya verdi
ğim yanıtta değinmiştim. NATO İttifakı 
çerçevesinde ve savunma amacıyla aldığı
mız nükleer tertiplerin ve konuş yeri ile sa
yı gibi hususların açıklanmasının güven
lik mülahazaları bakımından sakıncalı ola
cağı muhakkaktır. Ülkemizdeki tüm sa
vunma tertipleri ise Hükümetimizin ke
sin kontrolüne tabidir. 

Cevap 3. Avrupa'da Güvenlik ve İş
birliği Konferansı (AGİK) Viyana İzleme 
Toplantısına paralel olarak NATO ve 
VP'na mensup 23 ülke arasında sürdürü
len Konvansiyonel İstikrar Görüşmeleri 
(KİG) Görev Yönergesi çalışmaları ta
mamlanmış ve 15 Ocak 1989 günü resmen 
kabul edilen Görev Yönergesi AGİK Vi
yana İzleme Toplantısı Kapanış Belgesi'-
ne eklenmiştir. Bu çerçevede, Avrupa'da 
Konvansiyonel Kuvvet Müzakerelerinin 
(AKKUM) 9 Mart 1989'da Viyana'da 
başlaması kararlaştırılmıştır. 

AKKUM'un "Atlantik ' ten 
Urallar'a" uzanan bir bölgeyi kapsaması 
öngörülmüştür. Bu bölgenin tanımının 
Türkiye ve SB'nin Asya'daki toprakları

nın hangi bölümlerini kapsayacağı, Görev 
Yönergesi çalışmalarında üzerinde görüş-
birliği'sağlanması güç sorunlardan birini 
oluşturmuştur. 

Sovyetler Birliği' nin; Ural Dağları, 
Ural Nehri ve Hazar Denizinin batısında 
kalan bütün topraklarını Avrupa'da Kon
vansiyonel Kuvvet' Müzakerelerine dahil 
etmesine karşılık Türkiye'de; Mersin'in 
batısında Erdemli'den başlayarak, Gözne, 
Doğankent, Ceyhan, Feke, Kemaliye, Tek
man, Karayazı, Patnos, Muradiye (ve 
39'ncu enlemi takiben İran sınırına ula
şan) çizgisinin batısında ve kuzeyinde ka
lan topraklarını uygulama alanına dahil 
etmiştir.) 

Görüldüğü gibi, bu çizginin belirlen
mesinde, 1975 tarihli Helsinki Sonuç Bel
gesi'nde güven artırıcı önlemlerle ilgili ola
rak getirilen "sınırlardan 250 km. 
uzaklık" kıstası sözkonusu olmayıp "je-
ostratejik koşulları" kıstası benimsenmiş
tir. 

Yukarıda belirlenen hattın doğusun
da ve güneyinde kalan topraklarımız (tüm 
topraklarımızın üçte birine yakın bir kıs
mı) uygulama alanının dışında kalacaktır. 
Avrupa'daki tüm ortak savunma tesisleri 
gibi İncirlik'te uygulama alanına dahil 
edilmiştir. 

Doğu-Batı ilişkilerinde bir dönüm 
noktası oluşturan ve orta menzilli nükle
er Silahların tamamen tasfiyesini öngören 
INF Antlaşmasının yürürlüğe girerek uy
gulanmaya başlaması, Avrupa'da konvan
siyonel kuvvetlerde VP lehine olan den
gesizliği daha da belirgin hale getirmiştir. 
Ülkemizin ve mensubu bulunduğumuz İt
tifakın güvenliği açısından, bu dengesiz
liğin giderilmesinin öncelikli amaç oldu
ğu çeşitli vesilelerle vurgulanmıştır. 

. Silahların kontrolünün, güvenlik po
litikasının önemli bir boyutunu oluşturdu
ğu kuşkusuzdur. Savunma yeteneklerinin 
ülkemizin güvenlik çıkarlarının gerektir-
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diği düzeyde sürdürülmesinin yanışıra, si
lahların kontrolü alanında da anlamlı ge
lişmeler kaydedilmesi, güvenliğin birbiri
ni tamamlayıcı nitelikte iki boyutunu oluş
turmaktadır. 

Bu müzakerelerin nihai amacı, iki as
keri İttifak arasında, güvenliği mümkün 
olan en düşük kuvvet düzeyinde sağlaya
cak bir askerî dengeye varmak olduğun
dan, Türkiye'nin güvenlik menfaatlarmın 
tümüyle sağlanması için sağlam bir temel 
oluşturulmuştur. 

Cevap 4. Türkiye'nin ABD'deki ta
nıtım ve lobi faaliyetlerini yürütmek üze
re kurulan International Advisers Inc. şir
ketiyle bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleş
mede belirlenen faaliyetlerin gerçekleşti
rilmesi karşılığında, şirkete 875 bin dolar 
ücret ödenecektir. Anılan sözleşmeyle bu
güne kadar "Hill and Knovvlton" firma
sınca sağlanan hizmetlere ek olarak ve ta
mamlayıcı nitelikte faaliyet öngörülmek
tedir. Sözkonusu sözleşme, Türkiye'nin 
ABD'de daha iyi ve etkin tanıtılması ama
cını gütmekte olup, şirket ile kontrat im
zalanmasına karar verilirken ulusal çtkar 
mülahazalarının dışında herhangi bir dış 
unsur veya kişi rol oynamamıştır. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi Richard 
Perle ABD Savunma Bakan Yardımcılı
ğından uzun bir süre önce ayrılmış bulun
maktadır. Kaldı ki iki ülke arasındaki iliş
kileri kişilerin telkin ve istekleri gibi bir 
temele oturtmak yanıltıcı sonuçlar vere
bilecektir. Türkiye-İsrail ilişkileri ülkemi
zin Orta Doğu'da izlcyegeldiği tutarlı ve 
kapsamlı dış politikanın genel çerçevesi 
içinde mütalaa edilmelidir. Nükleer mo
dernizasyon konusunda birinci soruya ver
diğim yanıtta ayrıntılı bilgi sunmuştum. 
Bu konuda ülkemize ABD dahil hiçbir 
müttefikten herhangi bir telkin gelmemiş
tir. Ülkemizin NATO alanı dışında her
hangi bir savunma yükümlülüğü olmadı
ğı ve bu konuya özel hassasiyet gösteril

diği malumdur. Körfeze yönelik kuvvet 
projeksiyonu konusunda da ülkemize her
hangi bir istek yöneltilmiş değildir. 

Öte yandan, 1952 yılından bu yana 
Türkiye'de bir "Voice of America" rad
yo istasyonu kurma konusuna ilgi göster
miştir. Ancak, bugüne değin tarafımızdan 
not edilen sözkonusu talebe olumlu bir ya
nıt verilmemiş ve konu tarafımızdan ka
panmış addedilmiştir. 

Saygılarımla. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 

3. —: izmir Milletvekili Neccar Turhan'
ın, tarım kesiminde çalışan Bağ-Kur sigortalıları
nın sağlık kurumlarından yararlandırılıp yararlan-
dtrdmayacaklartna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı ceva
bı (7/531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gı ile dilerim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

1. 1479 sayılı Bağ-Kur Yasasının 
sağlık konumuyla ilgili olarak Bağ-Kur si
gortalılarının 1.1.1989 tarihinden itibaren 
Devlet sağlık kurumlarından istifade et
meleri yürürlüğe girmiş ancak tarım ke
siminden Bağ-Kur sigortalı üyelerine bu 
sağlık sigortasından istifade imkânı tanın
mamıştır. 

Bu ayrıcalık Anayasamızın eşitlik il
kesine uygun mudur? 

2. Bağ-Kur sigortalılarının tarım 
kesiminde olanlara da, sağlık primi öde
yerek sağlık kurumlarından yararlandır
ma imkânını düşünüyor musunuz? 

Yoksa tarımkesimi Bağ-Kur sigorta
lılarını ikinci sınıf vatandaş mı sayıyorsu
nuz? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sayı: 300.1041/11-03-6/2319 1.3.1989 
Konu: Yazılı soru önergesi' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 9.2.1989 tarih ve K.K.Dai.Bşk. 
7/531-2257/10713 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
m 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunan 
Bağ-Kur sigortalılarının sağlık sigortası 
uygulamasından ne şekilde yararlandırı
lacakları konusundaki yazılı soru önerge
si Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 2926 sayılı 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunun 
17.10.1983 tarihinde kabul edilerek 1.1.1984 
tarihinden itibaren uygulamaya konul
muştur. Bu Kanunun 1 nci maddesine gö
re sigortalılara malullük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde sigorta yardımları sağlanması 
öngörülmüş, 62 nci maddesi gereğince de 
Kanunun uygulanması görevi Bağ-Kur'a 
verilmiştir. 

Diğer taraftan. Kanunun Geçici 4 
üncü maddesi; Bu Kanunun yayımını ta
kip eden yılbaşından itibaren en geç on yıl 
içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çe
şitlerini kapsayacak şekilde uygulamaya 
konulacağını hükme bağlamıştır. 

Buna göre; 
— 17.5.1984 tarih ve 84/8085 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kon
ya ve Kırşehir, 

— 25.10.1984 tarih ve 84/8700 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Anka

ra, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, 
Nİğde, Sivas ve Yozgat, 

— 10.7.1985 tarih ve 85/9676 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Afyon, 
Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, 
Muğla ve Uşak, 

— 27.11.1986 tarih ve 86/11230 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Amas
ya, Artvin, Gaziantep, Giresun, Gümüş
hane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve 
Trabzon, 

— 14.1.1988 tarih ve 88/12516 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Balı
kesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve 
Tekirdağ illerinde uygulamaya geçilmiştir. 

Yasaların belirtilen amir hükmü açı
sından tarımda çalışanlara uygulanan 
uzun vadeli sigorta kolları belirli bir plan 
dahilinde ve sosyal güvenlik eğitimi ile alt 
yapı hazırlıklarının tamamlanmasını mü
teakiben Bakanlar Kurulu Kararı ile bü
tün yurda yaygınlaştırılmaktadır. Bu ça
lışmalar 1994 yılında tamamlanacaktır. 

Tarımda kendi nam ve hesabına ça
lışanların sağlık sigortası ise, bu kesime 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta sistemi
nin bütün yurdu kapsayacak şekilde orga
nizasyon işlemlerinin tamamlanmasını ta
kiben ve bu konuda yürürlüğe konulacak 
ek bir Yasa ile Ülkemizin sağlık tesisi ka
pasitesi de dikkate alınarak gerçekleştiri
lecektir. 

Bilgilerinize arzederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3. ' 
S E Ç I M • /" 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
'ketim'indöki gelişmelerıiını ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 iinoi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis^ araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayııinii çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

6. — 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) 



7. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

. si (10/35) 

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

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

10. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, 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) 

11. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 

yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı vç tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

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

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

15. — İsparta Milletvekili Ertekin 
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) 

16. — 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 biır genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

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

1.8. — 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 getirilmesin1 sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

19. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleni tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

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

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

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

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (.10/48) 

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

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

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



27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altımar ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorumları ve 
bu sorunlarım nedenlerimi tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 imci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi' (10/52) 

28. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulütürlk ve 16 arkadaşımın, trafik kaza
larının medenilerimi ve trafik kazalarının 
önlene'bilımesi için aJİımımiası gerekli ted
birleri tespit ©tmdk atmacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşımın, müteahhitlik sek
törünün sorunilaırı konusunda Anayasanın 
98 imci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarımca bir geme! görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

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

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

32. —• Zonguldak Milletvekili 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 Mr genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşınım, Horzuım olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ye 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca 'bir Meclis araşiturması açıl
masına ilişkili önergesi (10/57) 

35. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

36. — Tekirdağ Millet vekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

37. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarım tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi 1(10/59) 

38. —• Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ve 18 arkadaşının, Turizm Bankasınca 
l'imlere hangi şartlarla ne miktar kredi 
verildiğini, bu kredilerin amacına uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini ye ne mik-



tarmın geri Ödenmediğini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98, inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/60) 

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. — 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) 

\ 3H — 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) 

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

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

6. — 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 istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — 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 sora önergesi (6/21) 

8. — 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) 

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

10. — Bsk!iış©h]i'r 'Milletvekili M.. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987, 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
» 8 ) 

12. —'• Ankara Miletveikiili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu« 
na göre görevlerine son verilip ide bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük hakilarınım verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

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

15. — Çorum Miiılıtetvefcilıi Rıza Itı-
mıan'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay
ladık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

'16. — Hatay Milletvekili Onar Mıiıs-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguılldlaik Miletvölöili Şinıaısi 
Al tiner'in, işçilerin kıdem tazmıinatların-
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

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

19. — Samsııın Mıilletvelciılli İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. — Saımısmın Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milılıetvakıilii Bald Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
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artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin pevlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Arıtvfe 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) 

23. '—• Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

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

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

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

27. — Hatay Milletvekilli' Öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

29. — Kloeaeilli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 



verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe acıkmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara, •Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

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

33. — Gazliaıntep Milletvekilli! Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanıından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fitlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan «özlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. —• Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına İlişkin Ta
rım Orman vıe Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

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

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

39. — 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) 

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

41. — Bunsıa Milletvekili Beyitütlaih. 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — 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) 

43. — Muğla MüietveklM 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) 

44. —• Ankara Milletvekilli Rıza, Yıl* 
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakarrndan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45.— Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine» An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko-



nut inşaatları içim Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyaıl Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

46. .-T- Diyarbakır Miifetvekiili (Fuaıt 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
ik5iş|ilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/120) (1) 

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

48. — KurlckırıeilÜi Miltatvelklii irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Millleitvelkillii Şiiınasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Miılfatveklili K. Reımail' 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal ©den olaya ve Karakol 
•amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

5İ. —Manisa MillLeltvakilıi 'Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli .Milletvekilli' Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümer bank' 

» i - ;., 
la bir mutabakat imzaılantp in yalanmadı' 
gına ilişkin Millî Savunma Bakanınıdaın 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Mıiılilietveıfcilll Diuırmıuş Flikrli 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54; — Hatoy Miilfetvıefciılıi 'Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta-* 
rihinde İ&tan!bufl\la meydana gelen olay^ 
Hardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ-ı 
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Aınkara Milletvekilli Ömıer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde' 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) 

56.'—• İzmir Miüeıtvelkili Neccaır1 Tüırk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Mifflbtveikilli Şıinıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Mlilitetvekili Hasan Efcin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya^ 
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Millet vekili Şinasli 
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) 

'60. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, Tokat Hindeki 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) 

61. — 'Balılk'e&iır Mıilüfetvekii İ. 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) 

62. — Tunceli Miilfetvelkiiıli Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

• d ) 

63. — Tekirdağ M;iilllettvek!iilıi Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

•64. .— Tekirdağ Mliıltetveklüli 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. 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunur» 
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) 

66. — İstanbul Milletvekilin, Mustafa 
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) 

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

68. — Sinop Mıiıliletvekıilt Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan-* 
masından önce, T.R.T, Yüksek Kurulu-« 
dun yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1112) 

69. — Manisa Milletvekilli Hasam Zan-. 
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San* 
dal Grubu İçme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy* 
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku-< 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğün^ 
1988 yıh Haziran - Temmuz aylarnıda in> 
tihansız personel alındığı İddiasına ilişkin 
Devlet Bakanuıdan sözlü soru önergesi 
^ 1 1 5 ) 

71. — Hatay Milletvekilli Turhaın Hır-
fanoğlu'nunj Türkiye Zirai Donatım Ku* 
rumu taraf nidan 1986 yılında giftgi yeı 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-ı 
«dine ve satıg fiyatma iligkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (67,116) 

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

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

74. __ Tunceılü MiiılıletveldÜıt Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edime Mıiılılietveifâlli Erdal. Kall-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) \ 

76. — Anıtall'yia Miltetyelkiİ İbrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış tlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua-
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmıeit 
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) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfilk 
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) 

79. — İzmliır Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
M • ! 

80. — Dliyaribaıkıır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö

netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından söülü soru önergesi 
(6/233) (1) 

»81. —• Zonguldak Milletvekilli 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) 

82. — Adama Miiletvelkili 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) 

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

<84. — Marndın Milletvekilli Süleyımıam 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adiana Mıiileıtveklill1 Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanlarım ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çifıt-
çi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. —• Ankara Milletvekilli Ömer Çifit-
çi'nin, Nalhhan Kurs ve Okul Talebe-
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lerine Yardım Derneği Öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit işlet-. 
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyaır'balkıır Milletvekilli Fuıait 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

90. — Istamibıull' Milletvekili Mustafa 
Sangıül'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) 

91. — İzmiiır Milletvekilli K. Kemal 
Anadoİ'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Ahağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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

93. — Adana Milletvekilli Cüneyt Cam-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 

esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

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

96. :— Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/130) 

99. , — Kocaeli . Milletvekilli ömeır 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. —: Aydın Milletvekilli Hiılmli Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Tüfk -Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anaısözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

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

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ili Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
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Ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. —• İsparta Milletvekili Britekim 
Duruitürk'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) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faüz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

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

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

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediyd Baş
kam ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
m "' . ' i 

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

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardımı ve ödemeler terıbibin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. •— Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLtK'ce gerçeikieşitirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili L Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini ı biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — 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) 

İİİ4. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

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

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne-



deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

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

118.. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120. — 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) 

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

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, 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) 

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

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

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

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

127. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

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

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

130. —• Adana Milletvekili Orhan Şen -
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında' yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/159) 
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131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

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

133. — 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) 

134. — 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) 

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

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

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

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 

ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

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

140. — 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) 

141. — 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) 

142. — 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) 

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

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

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

146. — 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) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — 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) 

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

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

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

1'52. — 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) 

153. — 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) 

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

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

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

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

158. — 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) 

159. — 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) 

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



161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1.986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

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

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

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

165. — izmir '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) ' . 

166. — 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) 

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

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya ili 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) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — 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) 

1 7 1 . — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31 10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş-, 
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü .soru 
önergesi (6/199) 

175. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 
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176. — 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) 

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

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta. 
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — 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) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayirova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — 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) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıfckaya ve Kurusan köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbdriilk'çe 1988 yılında 
gerçekleştidlen gül alımlarına vo yapılan 
ödemelere ilişklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. —'• İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ratürk'ün, İsparta İM Senirkent İlçesine 
ait kanaliaaısyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı ıbazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyiışleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili. Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit 'balıklarında görülen hasitalığun gide-
rüiımesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — 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) 

(65 inci Birleşim) 
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191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Ataibey" İlçesi Kapıcalk Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştMlememe-
sinıin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. —• İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaH'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük 'binası -inşaıaitıına iilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözılü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla . 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. —• Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine (bağlı Kaıriga-
sektmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan. Uiluağaç Barajıma ilişkin Ba
yındırlık ve Islkân Babanından sözlü sq-
m önergesi (6/217) ^ 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ım, Niğde İlli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine iliş-
kin Bayındırlık ve tıskâın Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. •— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M, Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. _ 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) 

200. — 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) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — 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) 

»'•• 203. — 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) 

204, — 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) 
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205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan # sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Sendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi- . 
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir : 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer. 
Genc'in, Başbakan Turgut ÖzaPın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va- • 
tandasın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba- ' 
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in» Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 

Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'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) 

214. —• Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kacının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük M'illet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — 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) 

216. —• Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Hâbur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tayizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 
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219. — Kocaeli Milletvekili Alaett'in 
Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve, Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

2'20. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soıru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmıir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu AnadoluMaki bazı.illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekilli Beytuillah 
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) 

225. — Ankara Milletveikili İbrahim' 
Tez'in, Le. Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

'226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekilli' Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili' Veli Aksoy' 
un, Anadolu Ban kasımca 100 milyon "li
ranın üzerimde kredi verilen kişıi ve ku-
riLikışlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğimle ilişkin Devtat Bakaniın-
dam sözlü soıru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
, Atilla imamoğlu'nün, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırırı ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

'230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nün, 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) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nün, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

'232. — Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla imamoğlu'nün, fasulye ürününe 
talban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla imamoğlu'nün, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nün, Kahramanmaraş 
idinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 
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,235. — Kahramanimaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş ti ine 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'* 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

-236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanımıanaş Milletvekilli 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İllinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. •— Zonguildıak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241.'— Samsun Milletvekili İrfan De-
nıiralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Balka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

1244. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat * 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk, için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü, soru önergesi (6/347) 
(1) 

!245. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili. Beyfculah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde tiiol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma-



yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

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

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri' Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya 'Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli 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) 

.255. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Güİ-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü ," soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili. İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
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Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287). 

25'8. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekilli ibrahim' 
Gürdal'ın, İsparta İli Setıifkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovasi sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

'261. — Hatay Milıletvdkilıi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi! (6/291) 

262. — Ankara Milletvekilli' Rıza Yıl-
maz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-' 
lisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Biledik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

264. —Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 



265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim .yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) . . . . . . f 

267. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesikim'in, Hakkâri İlli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkımdaki iddialara ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
ma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

270. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ıBellçdiyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na lilişikin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

•2711. —'- Trabzon'Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidlnii 
geciktiren bir yükümlünün maraz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

272. — Antalya Milletvekili Zeikeriya 
Bahçeci'mim, 20.8.1988 tarihinde yapılan 

öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül
telerinde tek dersten bütünlemeli öğren
cililerin kabul edilip edilmediklerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in,' Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. —Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde' inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verülmedi-
ğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

'275. ;— İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakamından sözlü soru önerge
si'(6/299) 

.276. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebıi'nin, Karakaya Barajı için kamu-
laştiıriilıan arazilere ve kamuilaş tınma 'bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

277. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığıma ilişkim Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

278. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
iti, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğiıtim 



Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soıru 
önergesi (6/311.) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Oa-
nuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cıları Mahallesindeki vataındaşılaırın yeni 
. yenlleşiıtn alanına ımkle dilmeleri içim çalış -
ma yapılıp yapılmadığına [ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

• '2811. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurit'un, Tuncali-Geyiksuyu Yaıtılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözilü 
soru önergesi (6/313) 

282. —Samsun Milletvekili İrfan De-
, miralp'in, Aıltrnkaya Barajı sahasında ka-r 
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerim kamulaştırma 'bedellerinle ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakıımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile 'di
ğer fakülte mezunları anasında aynım ya-
pııldığı iddiasına ilişkim Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

'284. — Hatay . Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetime ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

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

286. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün-, 
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

.287, — Zonguldak Milletvekili Siması 
Altmer'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

1288. — Samsun Milletvekili Ali Eder' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

289. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/340) 

290. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur il merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okular da görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitıiım Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

71 
. KAJNÜN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

• ' tlŞ'LERl'-' 

1!. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Tefcliifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 unou Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/6il) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10JİL1988) 
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X 2. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Aha Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

3'. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değîşiklk Yapılması ve 
TüuMye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milİötlvekili Genel Seçimi 
Hakkmida Kanunun 15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Tdkl'ifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
'(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
23.lil.1988) 

4. — 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) (Dağıtma ta
rihi: 28.11.1988) 

5. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Milllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. — 1475 Sayıilı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maiddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12Jİ988) 

X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Halberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988) 

9. — İstanbul 'Milletvekili Ercüment 
Konukman'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 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21.12.1988) 

. :X Tl. •— 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) 

X12. — 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 komisyonWı raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
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Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayjsr : 149) (Da
ğıtma tarihi.: 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayıllı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — 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) 

17. — Edirne MMtelVdcillii Erıdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayıılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi.': 21.12.1988) 

X 18. — Gemiadafrnlannıu 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 tarilıi : 6.1.1989\ 

• 19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dofcunulmaz-
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lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşdhir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun IBazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) '(Dağıtma tarihi1: 22.2.1989) 

22. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayı
sı : 223) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

23. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 31.94 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı :. 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 24.; — Kıarayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213,. 1/214,, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230,, 3/51) (S. Sa
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 
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X 25, — İktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demilerinin, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkün Sayıştay 'Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe l ,Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 26. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyona Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227» 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248,, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı : 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i .ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 28. —' Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3 /214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2,1989) 

. X 29. — İstanbul Üniversitesinin ,• 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, H974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (Ş. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve ıBütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, • 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 31. —T- Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 



Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36,. 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
<S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 32. —• Tekel Genel 'Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kim Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
' 1 / 249, 1 / 250, 1 / 2 5 1 , 1 / 252, 1/253, 1/ 254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238,\ 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 33, - - Ege Üniversitesinin 1967,1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
ik i n Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
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Plan ve IBütçe Komisyonu Raporu (1 /293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 34. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Taşanları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişiklin Sayıştay Başkanlığı Tez-
'kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı : 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

35. — 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (1/495) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi :• 27.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(65 inci Birleşim) 
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T . B . M . M. (S. Sayısı : 223) 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu (1 /536) 

T. c. 
Başbakanlık 14,2,1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn. Mel. 07'/'101-2240 j01642 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.2.1989 tarihinde kararlaştırılan «Tür

kiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini ara ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Bütün yurtta profesyonel futbol faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmek, profesyonel 

futbolun çalışmasını ve yurt sathına hızla yayılmasını sağlamak, spor kulüplerinin da
ha modern bir işleyişe kavuşturulması ile bu yönde yapılacak hazırlıklara süre ve im
kân tanımak, bunların sonucu olarak da yurt içinde ve dışında futbol ile ilgili konu
larda daha etkili ve bağımsız davranmaya imkân sağlamak üzere gerekli değişiklik 
yapılmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 23 . 2 . 1989 
Esas No. : 11536 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Türküye Futbol Federasyonumun Kuruluş ve G'öıreıvlıeırjjj lialkkında Kanunun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 22.2.1989 
tarihli 9 uncu birleşiminde ilgili hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip gö
rüşüldü. 
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Tasarının gerekçesinden ne anlaşılacağı üzere; profesyonel futbolun yurt sathında 
daha sağlıklı ve hızlı yayılmasını sağlamak ve profesyonel spor kulüplerinin daha 
etkin hale getirilmesini, amaçlayan tasarı Komisyonumuzca da uygun bulunarak, mad" 
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi, geçici maddesi ile yürürlük, ve yürütmeyi dü
zenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı iie sunulur, 

Baş'kan 
Avni Akyol 

İstanbul 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızdoğlu 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

An'kara 
Tasarının tümüne muhalifim, 

söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Tasarının tümüne muhalifim, 

söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
A. Erdem Bay azı t 
Kahramanmaraş 

Üye 
Adil Küçük 

Konya 

Baş'kanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

Üye 
Baki Durmaz' 
• Afyon 

.Muhalifim, söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Kenan Süzer 

Tokat 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

.Bingöl 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Türkân Akyol 

îzmir 
Tasarının tümüne muhalifim, 

söz hakkım saklıdır, 

Üyo 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üyo 
H. Aydın Ar vasi 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında. Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 27.5.1988 tarihli ve 3461 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 29. — 5, 7, 9, 11 ve 13 üncü maddelerin seçimle ilgili hükümleri hu 
Kanunun yayımından dört yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

GEÇİCİ MADDE — 3461 sayılı Kanunun 5, 7, 9, 11 ve 13 üncü maddelerinin 
seçimle ilgili hükümleri yürürlüğe girinceye kadar; 

a) Federasyon Başkanı, Başbakan tarafından seçilir. 
b) Başkanvekillerini, Yönetim Kurutu, Geneli Sekreter ile Federasyon yan ku

rularını Federasyon Başkanı seçer. 
c) Denetleme Kuruîiünun asil ve yedek üyelerülni Genel Müdürün teklifi üzerine 

Başbakan seçer. 
d) Tahkim kurullarının asil ve yedek üyelerini, Futbol Federasyonu Başkanının 

teklifi üzerine Başbakan seçer. 
Seçilenlerin görev süresi dört yıldır.» 

Türkiye Büyük Mitte* Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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MILLÎ EĞİTİM KOMISYONUNUN KABUL ETTIĞİ METIN 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 223) 



MADDE 2. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Başbakan yürütür. 

T, Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
K,± Oksay 

Devlet Bakanı 
' K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M., Yazar 

Adalet Balkanı 
M. Topaç 

İçişleri Balkanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/., Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F, Kurt 

12 . 2 . 1989 

Devlet Bakanı 
AK Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A., Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci. 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakamı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişlbri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret (Bakanı 
• • S: Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
I. S. Giray 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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