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mera olarak kullanılan arazinin 
topraksız köylülere dağıtılmasının 
ve kasabada pancar alımı merke
zi için kantar tesisi kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurt cebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/560) 251:252 

3. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, Bakanlık Teftiş 
Kurulunun bölge teşkilatı bulu
nup bulunmadığına ilişkin soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı 
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4. — Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz'm, eğitim ve öğretim 
kurumlarından emekli olanların 
ek göstergelerine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/587) 253 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'-
m, son yerel seçimlerin sonuçlarına iliş
kin gündem dışı konuşmasına, Devlet Ba
kanı Kâmran İnan; 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, 
çalışma yaşamını olumsuz etkileyen top
lu iş sözleşmeleri uyuşmazlıkları konusun
da yaptığı gündem dışı konuşmaya da, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 

Cevap verdiler. 
Yeni teşkil edilen Turizm Bakanlığı

na Zonguldak Milletvekili; Mustafa Tınaz 
Titiz'in atandığına; 

Yeni teşkil edilen Kültür Bakanlığı
na, Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz'in; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşü
ne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in; 
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Federal Almanya'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut Ozal'm dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın; 

isviçre'ye gidecek olan Devlet Baka
nı Adnan Kahveci'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Ozal'm; 

italya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Kâmran İnan'in dö

nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Adalet Bakanı Mehmet Topaç'm dö
nüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un vekillik etmelerinin uygun görül
düğüne; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerele
ri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir 
Ateş ve 33 arkadaşının, kamu bankaları
nın içinde bulundukları sorunları, bu ko
nuda alınacak tedbirleri ve olayın sorum
lularını tespit etmek amacıyla (10/62), 

Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 
ve 32 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak 
üzere kiralanan ve satın alınan helikopter
ler için hangi kurumca ne miktar ödeme 
yapıldığını tespit etmek amacıyla (10/63), 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemdeki yerlerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapı
lacağı açıklandı, 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki haya
lî ihracat iddialarının boyutlarını, sonuç
larını ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri (10/29), 

Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 
20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal edilen 
hormonlu et, hayvan ve ilaçların insan 
sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konuda 
bugüne kadar alman önlemleri (10/30); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergelerinin, 
yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul 
edilmedikleri açıklandı. 

29 Mart 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Uye 

Samsun 
Mehmet Aharca 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
29.3.1989 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, çifte vergilendirmenin önlenmesi 
için Federal Almanya Hükümetiyle yapı
lan anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.3.1989) 

Çarşamba 
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-

tüncü'nün, Bakanlıkta görev yapan İmam 
Hatip Lisesi kaynaklı personele ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.3.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle dar yoklama yapıldı) 

yoklama yapılacaktır. BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
(Bolu Milletvekili Seçkin Fırat'a ka- vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen'-

in, Demir-Çelik işçilerinin grevlerinin ertelenmesi 
ve Demir Çelik müessesesinin uğradığı zarara iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sa
yın Mehmet Dönen, demir-çelik işçileri
nin grevlerinin ertelenmesi ve Demir-
Çelik'in uğradığı zarar konusunda gün
dem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Dönen. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Dönen, süreyi aşmamanızı ri
ca ediyorum. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 23 bin çelik iş
çisi, 21.3.1989 günü grev hazırlığı yapar
ken, 22.3.1989 günü geceyarısı çıkarılan 
bir kararnameyle, Bakanlar Kurulu bu 
grevi ertelemiştir. Zaten, Türkiye'de işçi
lerin büyük bir bölümünün grev hakkı 
yoktur; grev hakkı olan işçilerin de yasal 
grev hakları Bakanlar Kurulu kararıyla el
lerinden alınmaktadır. (ANAP sıraların
dan "Kanun var" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, grev erteleme kara
rı, millî güvenlik gerekçesiyle alınıyor. Ben 
şunu anlamak istiyorum : Acaba, demir-
çelik üretimiyle millî güvenliğin ne ilgisi 
ve ne alakası vardır? (ANAP sıralarından 
"Hayret!" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Hiçbir ilgisi yoktur. Zaten, demir-çelik 
üretiminin 2 milyon 400 bin tonunu, 
Demir-Çelik, yani " K İ T " dediğimiz dev
let kuruluşları üretmekte, geri kalan 6 bin 
tonunu ise özel sektör üretmektedir. 

Burada oynanan oyun şudur : Sayın 
Başbakanımız MESS Başkanlığından gel
miştir. MESS'de, özel sektör demir-çeliğe 
hâkim durumdadır ve piyasada diledikle
ri gibi demir satabilmek için demir-çelik 
grevini ertelemişlerdir; yani, MESS'in çı
karlarıyla, ülkenin millî güvenliği burada 
birbirine karıştırılmıştır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Tam tersi; demir fiyatları düştü. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Bakınız, size söyleyeyim... 

BAŞKAN — Sayın Dönen... Sayın 
Dönen... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Demir-çelik fabrikalarında, bugün, üretim 
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yüzde 30 boyutlarına inmiştir. Siz, bir iş
çiyi 100 bin liraya yüzde 100 kapasitede 
çalıştıramazsınız. Yani, 2 milyon 400 bin 
ton olan demir-çelik üretimimiz, bugün 
700 bin ton civarına düşmüştür. Zaten, iş
çilerin istediği fazla bir şey değil, ayda bir 
ton demir parası. Yâni, 1978'deki reel alım 
gücünü istiyor; çok bir şey istemiyor. Za
ten, bu işçinin alım gücü, sizin normal 
enflasyon rakamlarınıza göre iki yıldan bu 
yana yüzde 160 oranında gerilemiştir. 
1980'den bu yana bu işçinin reel alım gü
cü sürekli geriletilerek, artık ekmeğe muh
taç duruma getirilmiş, bununla da yetinil-
memiş, yasal grev hakkı da ertelenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bugünkü 
kapasiteyle giderse, Demir-Çeliğin ürete
ceği demir 700 bin tondur. Yani, 1 milyon 
700 bin ton çelik üretilmeyecektir. işçinin 
istediği, yılda 230 bin ton demir-çeliktir. 
Yani, 230 bin ton çeliği vermemek için 
1 milyon 400 bin ton demir-çeliği Hükü
met feda ediyor. Niye feda ediyor? Aslın
da, Hükümet, burada MESS'in de oyu
nuna geldi. MESS temsilcileri, kendi üret
tikleri ark ocaklarına dayalı, hurdaya da
yalı çeliği iç piyasada uygun koşullarda sa
tabilmek için Demir-Çeliği bu yöne çek
tiler, buraya getirdiler; orada Hükümeti 
de oyuna getirdiler. 

Şimdi, bizim dileğimiz şudur : İnşal
lah, yeni gelecek Bakanlar Kurulu, bu, 
22.3.1989 tarihinde geceyarısı alman Ba
kanlar Kurulu kararını tekrar gözden ge
çirir, bu işçilerin ertelenen grevini tekrar 
gündeme getirir; oturur, işçilerle toplu pa
zarlık yapar ve o işçilerin de doğal hakkı
nı verir. 

Zaten, işçiler, oylarını vermeyerek bu 
Hükümete gereken dersi verdiler. İşçile
rin oturduğu yerlerde Anavatan Partisinin 
oy aldığı vaki değil. Bu dersi verdiler. Bu
radan, daha önceki konuşmamda da "Bu 
işçiler size bir ders verecek" demiştim. 

Bundan sonra bu işçiyi daha fazla sıkma
yın; bu işçiyi, 100 bin lira gibi bir paraya 
1 800 santigrat derecedeki yüksek fırın 
karşısında çalıştıramazsınız ve buna kim
senin gücü yetmez. Bu işçi, bundan on yıl 
önceki ücretini istiyor; bunu çok 
görmeyin. 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Dönen, toparla
yınız efendim. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Toparlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Par
tisi Grubu ve Hükümet, Başbakanın 
MESS temsilciliğinden geldiğini biliyor. 
MESS Başkanlığıyla Hükümet Başkanlı
ğını karıştırdığını belki görmüyor; ama, 
MESS Başkanlığıyla Hükümet başkanlı
ğını karıştırmamasını diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

2. — İsparta Milletvekili Abdullah Ayhan 
Doğan'm, jCaracaören Barajında su toplanması ve
silesiyle istimlak edilen sahadaki vatandaşların bu
günkü durumuna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Sa
yın Aykon Doğan, Karacaoren Barajında 
su toplanması vesilesiyle istimlak edilen 
sahadaki vatandaşların bugünkü durumu 
hakkında söz istemişlerdir, kendilerine söz 
vermiyorum. 

Buyurun. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN 

(İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Siyasî parti gruplarında, Yüce Mec
lisimizde, basında, kamuoyunda seçim so
nuçlarının değerlendirildiği bir haftayı bir
likte yaşıyoruz. Geçen iki gün içerisinde 
anlaşılmıştır ki, bu seçim, önümüzdeki si
yasî gelişmeleri mutlak biçimde etkileye
cek sonuçlar ortaya koymuştur. Seçim so
nuçlarından kimsenin kaçmasının ve 
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bunları görmemezlikten gelmesinin müm
kün olmadığı da anlaşılmıştır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Baraj, istimlak 
konusu... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Dileğim, Hükümetin akıl, 
mantık ve meşruiyet içerisinde seçim so
nuçlarını yorumlayıp değerlendirmesi ve 
üzerine düşeni yapmasıdır. Sekiz yıldır, 
pahalılık, yokluk ve depolitazasyon 
baskısı... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, hangf is
timlakten bahsediyor? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — ...anarşi tehditleri ve kötü 
idare altında bunalan, sabır ve meta
netini... 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN 

(Devamla) — ...soğukkanlılığını, sağduyu 
üstünlüğünü, ileri görüşlülüğünü son ter
cihleriyle bir defa daha gösteren milletin 
sesine Hükümetin kulak vermesidir; bu 
sesi uzun süre duymamazlıktan gelmesi 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan... 
Sayın Aykon Doğan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Gündem dışı... 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan, ri
ca ederim efendim... Rica ederim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — İstimlak konusuna gel. 

BAŞKAN — Dinler misiniz efen
dim? Lütfen... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Gündem dışı konuşmamda 
ortaya koyacağım gerçekler, seçim sonuç
larını hazırlayan... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — "Seçim" diyor hâlâ. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — ...kötü bir yönetimin, kötü 
yönetim zincirinin halkalarından sadece 
birisidir... 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 
Sen söylüyorsun bunları. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bugün ortaya koyacağım 
meselenin, dört beş yıldır geçen süre için
de devletin ne derece kötü yönetildiğini de 
açıkça göstermesi bakımından bu girişi 
yapmak mecburiyetinde kaldım. 

Sayın milletvekilleri, İsparta ve Bur
dur illeri hudutları içinde Aksu Irmağı 
üzerinde inşa edilen Karacaören Barajı
nın temeli, Adalet Partisi döneminde, 1977 
yılında atılmıştır. Elektrik üretimi, sula
ma ve taşkınları önleme gibi üç ana ama
ca yönelik bu proje, büyük bir düşünce
nin ve "Büyük Türkiye" idealinin bir va
sıtası olacaktır. Bu proje 1980 yılına ka
dar süratli bir biçimde devam etmiş, 1980 
yılında ise ihtilal hükümeti zamanında ba
raj inşaatı durmuş; uzunca bir aradan 
sonra, 1988 yılı sonunda tamamlanabil
miştir. 1989 yılı başında ise, baraj gölün
de su toplanmaya başlanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, İsparta İli hu
dutları içerisindeki Çandır, Melikler, Şıh-
lar, Zihniler köyleri ile Burdur İli hudut
ları içerisindeki Kızılh, Elsazı ve Karaca
ören köylerinin tamamı baraj gölü içeri
sinde kalmaktadır. Baraj gölü, köy evleri
nin ve tarım arazilerinin bir bölümünü 
halen işgal etmiş durumdadır. Burdur İli 
hudutları içindeki Kızılh Köyünün Bur
dur İli ile karayolu irtibatı tamamen ke
silmiştir. Karayolu irtibatının kesildiğini, 
köy sakinleri, gazetelere "Satılık köy" 
ilanları vererek duyurmaya çalışmışlardır; 
ama bu sesi duyan bir bakan çıkmamıştır 
Hükümetten. İşte, kötü yönetimin örne
ği buradadır. 

Baraj yapımına başlanırken, yedi 
köyde oturan; seracılık, kuru ziraat, or
man işçiliğiyle hayatını kazanan vatandaş
larımıza yakın çevrede iskân edilmeleri va
at edilmişken ve bu yönde projeler ha-
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zırlanmışken, maalesef, 1980'den sonra ve 
ANAP Hükümetleri döneminde de bu 
projelerin tamamı göz ardı edilmiştir. 1980 
yılında işbaşına gelen ihtilal hükümeti, köy 
sakinlerini Gökçeada'da iskân etme gibi 
hamasî bir projeye yönelmiştir; ancak, 
Gökçeada'ya yerleştirme projesi, tamamen 
ütopya ve orada yaşayan vatandaşlarımı
zın becerileriyle ters düşen bir proje oldu
ğu için, iflas ile sonuçlanmıştır. 1982 yı
lında Gökçeada'ya gönderilen onbeş ha
neden önemli bir kısmı, bu projenin ifla
sı ile tekrar köylerine dönmüşlerdir. Bu
gün, vatandaşlarımızın evleri ve tarım 
arazileri 1982-1984 yılları arasında düşük 
bedelle istimlak edilmiş, istimlak tarihi ile 
ödeme tarihi arasında geçen zaman içeri
sinde, istimlak bedelleri, pahalılık ve enf
lasyon altında tamamen erimiştir. Bugün 
bu,yedi köyde oturan 5 bini aşkın vatan
daşımız, ekonomik güçlerini, tarım arazi
lerini, evlerini tamamen kaybetmişler ve 
açlıkla karşı karşıya bırakılmışlardır. 1984 
yılından itibaren, Özal Hükümetleri dö
neminde ise, vatandaşların hiçbir sorunu 
ile samimi olarak ilgilenilmemiş, vatan
daşların devlet kapısına başvurmaları, 
"istimlak bedellerini aldınız, başınızın ça
resine bakın" cevabı ile geri çevrilmiştir. 

Baraj gölünün yükseldiği Karacaören 
Barajı çevresindeki köylerde vatandaşla
rın içler acısı durumu her geçen gün bi
raz daha ağırlaşmaktadır. Son seçimlerde 
dahi, Hükümet, olaya bir seçim yatırımı 
olarak bakmış, maalesef, vatandaşların 
gerçekçi isteklerine kulağını tamamen tı
kamıştır. Baraj suyu, köylüyü yurdundan 
yuvasından etmekte ve köylülerimizi aşa
ğıdan sıkıştırmaktadır. Orman idaresi ise, 
köylümüze, ekip biçecek değil, iskân edi
lecek, bir ev yapacak yeri, öldüğünde ya
tacak bir karış toprağı dahi vermeye ar
zulu görünmemektedir. 

Vatandaşlarımız, Devlet Su İşleri ile 
orman idaresinin arasında sıkışıp kalmış

lardır. Pek çok vatandaşımız, halen, sera 
naylonundan yaptığı çadırlarda barınma
ya çalışmaktadır. Arazileri su altında ka
lan vatandaşlarımız, aynı zamanda açlık
la karşı karşıyadırlar. İstimlak bedelleri
nin ödendiği tarihteki satın alma gücü, 
arazinin bir yıllık gelirine dahi eşit değil
dir. 20 dekarlık pamuk tarlası istimlak edi
len bir vatandaşımız, 5 milyona yakın is
timlak bedeli almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, toparla
yınız efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkan. 

Bu arazinin bir yıllık geliri ise 5 mil
yon liradan daha üstündür. Köylülerimiz 
geçen beş yıl içinde, referandum ve seçim 
yatırımları ile uyutulmuşlardır; devlet, bu
günü asla düşünmemiştir. Vatandaş her 
gün valilerin kapısını aşındırmakta, fakat 
derdine çare bulamamaktadır. Bu bölge
ye, birbuçuk yıllık milletvekilliğim döne
mimde beş kere gittim ve beş kere de va
tandaşın meseleleri ile yakından ilgilen
dim. İsparta'ya bu dönem içinde bakan
lar geldiler, fırın açtılar; ama, bu vatan
daşların derdi ile ilgilenmek üzere bu böl
geye gitme zahmetini asla göstermediler. 
Bu bölgede oturan vatandaşlarımdan son 
defa işittiğim şudur : "Bu bölgeye sizler 
geldiniz, ama, ne bakanlar, ne de Burdur 
ilinin üç milletvekili arkadaşımız lütfedip 
gelmediler ve biz köy muhtarları olarak 
Ankara'ya kadar gittik; fakat, Sayın Baş
bakanın kapısından adımımızı içeriye ata
madık." Bana ifade edilen budur. 

Sayın milletvekilleri, Karacaören Ba
rajı, Adalet Partisinin büyük projesidir. 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan, 
süreniz dolmuştur efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bir dakikanızı rica ediyo
rum Sayın Başkan, toparlıyorum. 
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Bu büyük eserin temelini, "Büyük 
Türkiye" idealinin öncüleri atmıştır. Eser 
memleketimize, milletimize bugün mal ol
muştur. Bu eser, memleketimize milyar
ları kazandıracaktır; çevreye, Aksu, Serik 
ovalarına refah ve zenginlik getirecektir. 
Büyük eserdir, gurur verici eserdir. Teme
linin atıldığı gün, su altında kalan köyle
rin geleceği düşünülmüştü. Bugün, bu gu
rur, refah ve zenginlik abidesini, yedi kö
yümüzde yaşayan, tamamı takriben 700 
hanede oturan, tarımla uğraşan 5 bin va
tandaşımızın ıstırabı, sefaleti ve acıları 
üzerinde bırakamayız. 

Yüce Meclisimiz ve Hükümet, Kara-
caören çevresindeki evleri, arazileri su al
tında kalan vatandaşlarımızın feryatları
na, ıstıraplarına kulak vermelidir. Vatan
daşlarımıza, çevrede ev yeri, tarım arazi
si verilmesi mümkündür. Bunun, ormanı 
tahrip etmeden gerçekleştirilmesi de pe
kala mümkündür. Olaya, acilen, Yüce 
Meclisimizin el atması beklenmektedir. 
Devletimizin, dışarıdan gelen soydaşları
mıza, komşulardan ülkemize sığınan kar
deşlerimize uzanan hamiyet eli, Karaca-
ören Barajı çevresindeki vatandaşlarımı
za da uzanmalıdır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi bu ko
nuda göreve davet ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'-
ün, (6/369) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/59) 

BAŞKAN — Bir soru önergesinin ge
ri verilmesine dair önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmı
nın 277 nci sırasında yer alan 6/369 esas 
numaralı sözlü soruma, yazılı cevap aldı
ğımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

2, —Avrupa Konseyinin kuruluşunun 40 
inci yıldönümü dolayısıyla, TRMM'de grubu bu
lunan siyasî partilerin ortak görüşleri doğrultusunda 
hazırlanan metnin, TBMM Bildirisi olarak, Baş-
kanlıkça, Avrupa Konseyine iletilmesine ilişkin Baş
kanlık Tezkeresi (3/803) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi'nin kuruluşunun 40 
inci yıldönümü dolayısıyla 5 Mayıs 1989 
tarihinde Strazbourg'da düzenlenen tö
renlere, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Başkanı tarafından Başkanlığımı
za gönderilen davet mektubunda; bu mü
nasebette isteyen parlamentoların, özel bir 
kitapta yaytnlknmak üzere, bir -Par
lamento Bildirisi- şeklinde yazılı mesaj 
gönderebilecekleri belirtilmiştir. 

Bu konuda Siyasî Parti Gruplarının 
ortak görüşleri doğrultusunda hazırlanan 
aşağıdaki metnin, Yüce Meclisimizin Bil
dirisi olarak, Başkanlığımızca Avrupa 
Konseyi'ne iletilmesi hususu Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
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Bildiri 
5 Mayıs 1989 Avrupa Konseyinin 

Kuruluşunun 40 ncı yıldönümüdür. Av
rupa'nın en eski siyasî kuruluşu olan Kon
sey'in 40 yıl boyunca, Avrupa'nın ortak 
mirası olan prensip ye ideallerin gerçek
leştirilip korunması yolundaki önemli ge
lişmelere katkıda bulunduğunu; üyeleri
nin ekonomik ve sosyal alanlardaki geliş
melerine yardımcı olduğunu gözönünde 
tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ku
ruluşun yıldönümünü iftiharla kutla
maktadır. 

Halen, 23 üye ülkenin 400 milyon 
nüfusunu kapsayan Avrupa Konseyi, de
mokrasi ve insan haklarının kararlı bir 
bekçisi ve Avrupa entegrasyonu hareket
lerinin bir öncüsüdür. Konsey gelecek için 
Avrupa'nın inşaasında dinamik rolünü bir 
kere daha ispat edecektir. Avrupa'nın ilk 
uluslararası Parlamentosu olan Konsey 
Parlamenter Meclisi, Avrupa milletlerinin 
sesi olarak vazgeçilmez katkısını devam et
tirecektir. 

Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini 
Avrupa ile olan ortak geçmişin ışığında de
ğerlendirmekte, Statüsü ve aralarında Av
rupa İhsan Hakları Sözleşmesi de olan 

başlıca Anlaşmalarda yer alan aynı ideal
leri paylaşmaktadır. 

Bu önemli vesile dolayısıyla, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konse
yi'nin kurucu önderlerini şükranla anar
ken geleceğe güvenle baktığını teyid eder, 
bu mutlu yıldönümünü kutlar. 

BAŞKAN — Bildiriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
L —SinopMilletveküi Yasar Topçu ve 18 

arkadaşının (10/60) esas numaralı Meclis araş
tırması önergesinin, içtüzüğün öngördüğü sayıda 
imzanın kalmamış olması nedeniyle gündemden çı
karılmasının Genel Kurulun bilgisine sunulması 

BAŞKAN — Sinop Milletveküi Sa
yın Yaşar Topçu ve 18 arkadaşının 10/60 
esas numaralı Meclis araştırması önerge
sinden 12 milletvekili arkadaşımız imza
larını geri almış ve İçtüzüğün öngördüğü 
sayıda imza kalmamış bulunduğundan, 
önerge gündemden çıkarılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Yasa Teklifi ile Zonguldak Milletveküi Koksal Tbp-
lan'tn 2954 Sayüt Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya-
ptlmastna Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/37, 2/61) (S Sayısı : 124) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Tunceli 
Milletvekili Kamer Genc'in, 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 

(1) 124 S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Yasa Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Sa
yın Koksal Toptan'm 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 19 un
cu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyo
nu Raporunun müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
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Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ye geçiyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Güneş Müftüoğlu; buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ. 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak 
Milletvekili Sayın Koksal Toptan ile Tun
celi Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
hakkında Doğru Yol Partisinin görüşleri
ni sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 
ikinci bölümünde, kişinin temel hakları ve 
ödevleri düzenlenmiştir. Bu bölümün 
onuncu kısmında basın ve yayımla ilgili 
hükümler getirilmiş ve (D) bölümünde, 
kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı 
kitle haberleşme araçlarından faydalanma 
hakkı düzenlenmiştir. 

Anayasanın 31 inci maddesinde, 
''Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelki
şilerinin elindeki basın dışı kitle haberleş
me ve yayım araçlarından yararlanma 
hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şart
ları ve usulleri kanunla düzenlenir" den
mektedir ve madde, kişilere bir temel hak 
tanınmak için konulmuştur. Bu hak da, ki
şiler ve siyasî partilere basın dışı kitle ha
berleşme ve yayım araçlarından faydalan
ma ve bu araçlarla doğru haber alma, dü
rüst haber alma, tarafsız haber alma ve bu 
şekilde düşünce ve birtakım kanaatlere 
ulaşma hakkıdır. Ancak, bu hak tanınır
ken, düzenlenirken, maddede eşitlik ilke
sinin yer almaması ve bu faydalanmanın 
dağıtılması esasının yasaya bırakılması, 
kanaatimizce en büyük eksikliktir. 

Bugün, radyonun ve özellikle son yıl
larda televizyon yayınlarının olağanüstü 

tesir kuvveti dikkate alındığında, kişilerin 
ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilerin, kamu tüzelkişileri 
elindeki radyo ve televizyondan eşitlik il
kesine uygun olarak faydalanmaları, çağ
daş demokrasinin bir icabıdır. Bu tarzda 
düzenlenecek ve Anayasada veya yasada 
yer alacak bir hüküm, siyasal eşitliği ve gi
derek, hür, serbest ve eşit seçimin gerçek
leşmesini sağlayacaktır. 

Anayasanın 31 inci maddesinde ol
mayan eşitlik ilkesi, "Radyo ve Televizyon 
idaresi ve kamuyla ilişkili habçr ajansları" 
başlıklı 133 üncü maddesinde de yer al
mamaktadır. 133 üncü madde, "Radyo ve 
televizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle 
kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tü
zelkişiliği halinde düzenlenir" hükmünü 
getirmekte; ancak, bu kuruluşlara ne eşit
lik ne de açık ve bariz surette özerklik ta
nımamaktadır. Bu haliyle, 1982 Anayasa
sı, 1961 Anayasasının çok gerilerindedir. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, ha
berleşme tekniği fevkalade ilerlemiştir; ha
berleşme tekniği, kitle haberleşmesine dö
nüşmüştür. Kitle haberleşmesi de, "Kit
le iletişim vasıtaları" dediğimiz basın, si
nema, radyo ve televizyon aracılığıyla sağ
lanmaktadır. 

Günümüzde, artık kitle iletişim va
sıtaları dışında bir vasıta ile bir düşünce
nin yayılması, bir propagandanın kabul 
ettirilmesi mümkün değildir ve kitle ileti
şim vasıtaları ile yapılan propagandanın 
tesirini silmek, yerine başka bir düşünce 
koymak da fevkalade güçtün 

İşte, tüm bu gözlemler, bizi, kamu
nun elinde bulunan kitle iletişim araçla
rının, Anayasa veya yasa kuralı haline ge
tirilecek bir eşitlik ilkesi içinde kullanılma
sı gereğine getirmektedir. Bu gerek, çağ
daş demokrasinin bir şartıdır. Bu gerek, 
doğruları öğrenmenin bir şartıdır. Bu ge
rek, haber alma hürriyetinin bir şartıdır 
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ve bu gerek, düşünceyi açıklama ve yay
ma hürriyetinin bir şartıdır. Bu gerek, hür, 
serbest ve eşit seçimin gerçekleşebilmesir 
nin bir şartıdır. Bu şartların gerçekleşme
sinin sağlanmasında, kamunun elindeki 
kitle iletişim araçlarının, tarafsız ve ba
ğımsız olması kuralı da, bir diğer vazge
çilemez gerektir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasa
sına paralel olarak çıkarılan 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
yukarıda açıkladığımız ilkeleri tam anla
mıyla içermediğini görmekteyiz. 2954 sa
yılı Kanuna göre kurulan kurum, daha 
kuruluşundan itibaren, tarafsızlığını, ba
ğımsızlığını yitirmiş durumdadır. Bugün, 
kurum, tamamen İktidann güdümünde-
dir; bunu inkâra imkân yoktur. Üstüne 
üstlük, yasanın 19 uncu maddesi, iktida
ra tek yanlı olarak büyük bir imkân tanı
maktadır. Bu imkân, var olan eşitsizliği 
büyük boyutlara taşımaktadır. 

Öte yandan, seçim kunanlarıyla, ik
tidara, gerek süre ve gerekse sıra öncelik-
leriyle getirilen avantajlar da, bir diğer 
eşitsizliktir. Gerek Türkiye Radyo Ve Te
levizyon Kanunu ve gerekse seçim kanun
ları ile iktidara tek yanlı olarak getirilen 
çağ dışı imkânlar, millî iradenin hür te
cellisinin en büyük engelidir. Hoyratça 
kullandığınız bu yasa dışı imkânlar, siz
lere, geçici iktidarlar sağlayabilir; ancak, 
iktidarların temeli olan rejimi sarsarsınız, 
rejim yara alır. 

Sayın milletvekilleri, kitle iletişim 
araçlarının en etkilisi olan televizyonun, 
kamuoyunun serbestçe oluşumunun sağ
lanmasında, giderek hür, serbest ve eşit se
çimlerin gerçekleşmesinde ve millî irade
nin gölgesiz olarak tecellisinde büyük ro
lü olduğu açıktır. Öteden beri kamuoyun
da tartışma konusu olan 2954 sayılı Ka
nunun 19 uncu maddesi hakkında verilen 
ve değişiklik öngören teklif, bu tartışma

ları sona erdirebilecek bir mutlu sonu kıs
men yaratabilecektir. 

Komisyon raporunda belirtilen ve 19 
uncu madde ile getirilen sınırlamaların dı
şına çıkılması halinde, kanunun 27 nci 
maddesindeki düzeltme ve cevap hakkının 
bulunduğu iddiası da geçerli değildir. Bu
rada esas olan, iktidara tanınan hakkın, 
Parlamentoda grubu bulunan siyasî par
tilere de tanınmasıdır. Keza, Komisyon 
raporunda 19 uncu madde ile "Herhan
gi bir siyasî partinin faaliyetlerinin değil, 
devletin icra organının faaliyetlerinin açık
lanması imkânı vardır" demek de, gerçe
ğin inkâr edilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, mahallî seçim
leri idrak ettiğimiz şu günlerde, Türkiye 
Televizyonunda muhalefetin sesi tamamen 
kısılmıştır. Siyasî partiler; ki, özellikle 
Mecliste grubu bulunan muhalefet parti
leri, gerek haber bültenlerinde ve gerekse 
sair programlarda, bir vakıf kadar yer ve 
görüntü alamamaktadırlar. Bir vakfın en 
küçük bir faaliyeti tüm teferruatıyla ek
randa kolayca yer alabilmekte ve istediği 
mesajı topluma verebilmektedir ve ne ka
dar acıdır ki, demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan siyasî partiler, büyük işlevle
rine rağmen, Kurum Yönetimini, İktidar 
baskısını aşamamakta, ekrana çıkama
maktadırlar. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
nun ekranı, her an her saat, her gün, İk
tidar Partisinin emrindedir. İktidar Par
tisinin mensupları yönünden hiçbir kısıt
lama yoktur ve Kurum, İktidar yanlıları
nı ekrana çıkarabilmek için her gün yeni 
bir bahane arayışı içerisinde olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 26 Martta ya
pılan mahallî seçimler nedeniyle, seçim 
yasakları esasen 1 Ocak 1989 günü başla
mıştır; ancak, İktidar Partisi için yasak söz 
konusu olmamıştır. 10 Şubat 1989 tarihi
ne kadar TRT, İktidar Partisinin devamlı 
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surette reklamını yapmıştır. Bu kırk gün
lük süre içinde, kurdeleli, makaslı, kürekli, 
çimentolu görüntüler ekrandan eksik ol
mamıştır; bu zihniyet devam ettiği takdir
de, eksik olacağı da yoktur. Bugünedeğin, 
İktidar partisi zamanında yapılan tüm se
çimlerde aynı senaryo oynanmıştır. 

Bakınız 20.00 haber bültenlerine... 
Bu bültenlerde Sri Lanka'daki sel, Yeni 
Kaledonya'daki fırtına, Şili'deki trafik ka
zası tüm teferruatıyla verilmekte; ancak, 
siyasî partilerle ilgili bir tek haber yer al
mamaktadır. 

Mecliste, tüm toplumu ilgilendiren 
araştırma önergeleri veya yasalar görüşül
mekte; ancak, bunlara dair doğru dürüst 
bir haber TRT haber bültenlerinde yer 
alamamakta; ne grup sözcüleri, ne orta
ya atılan iddialar, iktidarın yasaklarını aşa-
mamaktadır. 

İşte, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunu doğrudan ilgilendiren bir yasa 
teklifi... Şimdi merak ediyorum : Bu tek
life dair görüşmeler ekranda yer alacak mı 
veya ne kadar yer alacak? 

Süper Emeklilik Yasası üzerindeki 
görüşmeler, geçtiğimiz günlerde tamam
landı. Toplumda, bu konuyla ilgili binlerce 
vatandaş merak içinde ekran başında bek
lerken, 3 saniyelik bir görüntü yer aldı. 
Vatandaş, "Kim ne dedi, nasıl oldu; par
timin sözcüsü bu yasa hakkında nasıl bir 
görüş ortaya koydu; hakkımı nasıl savun
du?" gibi sorulara merakla cevap aramak
ta; ancak, Mecliste olup biten, vatandaşa 
kapalı; vatandaş, Meclisten kopuk; iradesi 
dışında koparılmış... Bunun tek sorumlusu 
da, TRT ve İktidardır. TRT, vatandaşı, 
kendi Meclisinden koparmaktadır; âdeta 
Meclisi gizlemektedir. Görüşmelerin geç 
saatlere kalması halinde, basında da yer 
alamayan Meclis faaliyetlerini, Edirne'de
ki, Van'daki, Antalya'daki, Zonguldak'ta
ki vatandaş, nereden ve nasıl öğrenecek

tir? Bu haklı soruların cevapları, bu kür
süden verilmelidir. Bu siyaset düşmanlı
ğının kimseye yararı olmayacaktır. Üze
rine basa basa söylüyorum : İktidar Par
tisi ve güdümündeki Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu, siyaset düşmanlığından 
vazgeçmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu, tarafsızlığa bir an ev
vel bürünmelidir. Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumu, vatandaşa Meclisi açmalı
dır ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 
muhalefet partilerine daha saygılı ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Martta ya
pılan mahallî seçimler nedeniyle, seçim 
yasaklannm 1 Ocak 1989 günü başladığını 
belirtmiştim; 298 sayılı Yasadan doğan bu 
yasaklara, TRT'nin uymadığını da belirt
tim. Bu haksız ve yasa dışı, keyfî uygula
ma, nihayet sona erebilmiştir. Seçim ya
saklarının başladığı 1 Ocaktan tam 52 gün 
sonra (22.2.1989 tarihinde) toplanan TRT 
Yüksek Kurulu, 19 uncu maddeye açıklık 
getirerek, Kurumun uymak zorunda ol
duğu siyasî tarafsızlık ilkelerini belirlemiş
tir. Yüksek Kurul, geç de olsa, "Gelişen 
Türkiye" programında belediyelerin icra
atlarına yer verilemeyeceğini; köprü, yol, 
fabrika ve baraj gibi hizmete açılmış bi
rimlerin tanıtımının tekrar yapılamayaca
ğını belirtmiş ve geçmiş mevzuat ve idarî 
kararlarla ilgili uygulamaların tekrar tek
rar ekrana getirilemeyeceği ve bu konu
ları içeren ve 19 uncu maddeye göre yayı
nı istenen programların yayınlanamaya-
cağı direktifini Kuruma bildirmiştir. Ka
rar gereğince de, 26.2.1989 gecesi ekrana 
gelmesi beklenen program, yayından çı
karılmıştır. 

Ancak, insan, bu aşamada 1986 ara 
seçimlerinin, 1987 referandumunun, 1987 
genel seçimlerinin ve 1988 referandumu
nun ne şartlarda yapıldığını; TRT'nin, 
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yasalara aykırı olarak nasıl kullanıldığını 
ve seçim ile, referandumların meşruluğu
nu ister istemez düşünmek durumunda 
kalıyor. Şimdi de, Sayın Başbakan, Yük
sek Seçim Kuruluna veryansın etmekte
dir; kurulun yasal olarak aldığı kararlara 
karşı çıkabilmektedir. Ancak, Anavatan 
iktidarının oyuncağı olan TRT, bu hüvi
yetinden kurtulunca, seçimlerde Türk 
Milletinin gerçek iradesinin sandığa na
sıl yansıdığı 26 Mart mahallî seçimlerin
de ortaya çıkmış ve Yüce Türk Milleti, ik
tidara, "Seni istemiyorum, git" diyebil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Zonguldak Mil
letvekili Sayın Koksal Toptan'm teklifine 
göre, 2954 sayılı Yasanın 19 uncu madde
sinin başlığı, "Hükümet Uygulamalarının 
ve Siysaî Partilerin Çalışmalarının 
Tanıtılması" şeklinde değişmekte; madde
de de, 'TRT, Parlamentoda Grubu bulu
nan siyasî partilerin de yukarıdaki esas
lara uygun olarak hazırlayacakları ve ça
lışmalarını halka anlatmayı öngören prog
ramlarını yayınlar. Bu süre 30 dakikayı ge
çemez ve ayda bir defada kullanılır" den
mek suretiyle, Doğru Yol Partisi ile Sos-
yaldemokrat Halkçı Partiye de, TRT Ka
nununun 19 uncu maddesinden yararlan
ma imkânını getirmektedir. Yasa teklifi, 
bizce yerindedir. Çağdaş demokrasinin 
gerçekleşmesi için gereklidir; hür, serbest 
ve eşit seçimlerin gerçekleşmesi yönünden 
gereklidir. Teklif, Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumunun, yayınları ve yayın ilke
leri yönünden de aklanmasını sağlaya
caktır. 

Bu nedenlerle, teklifimizin desteklen
mesini yüksek takdirlerinize arz ediyor, 
grubum ve şahsım adına saygılarımı su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Müftüoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, 
Başkanlık Divanında oturan zat, biraz ön
ce benim teklifimi Yüce Kurulun bilgisi
ne sunarken dedi ki; "Tunceli Milletve
kili Kamer Genç ile Zonguldak Milletve
kili Sayın Koksal Toptan'm Teklifi" diye 
bir açıklamada bulundu. Başkanlık Diva
nında oturan bir zat, bir defa, milletve
killerine saygılı olmak zorundadır. Millet
vekillerine kişisel kinleri olabilir, burada 
her milletvekili eşittir; hitabetinde eşitlik 
ilkesine riayet etmesi gerektiğine kendisi
nin inanması gerekir. Evvela, ben, aynı 
küçük hataları tekrar yapmaması için ken
disine ikazda bulunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. Bir Zühul olmuştur; yoksa, şahsını
za bir kastımız, ve kinimiz olamaz efen
dim. Biz, özel hayatımızda dostuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O, si
zin hitabetinizde belli oluyor. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin 
karşısına bir teklifle geliyoruz. Bu teklif
ten bütün milletvekillerinin kişisel olarak 
yararları vardır. Onu, biraz sonra tefer
ruatıyla izah edeceğim. Burada, kesinlik
le, bir siyasî partinin veya iktidarın men
faati gözetilmeden, tüm milletvekillerinin, 
siyasî faaliyette bulunurken, kendi siyasî 
faaliyetlerinin niteliğinin halka gerçek 
yönleriyle tanıtılması konusunda, bütün 
milletvekillerine fırsat verilmesini öngören 
bir teklifi Yüce Kurulun huzuruna getir
dim. İnanıyorum ki, Yüce kurulun değerli 
milletvekilleri bu teklifin kendilerine tek 
tek veyahut da Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getireceği saygınhğın farkında 
olacaklar ve bu teklifimizi kabul edecek
lerdir. 

Değerli milletvekilleri, teklifimin 1 in
ci maddesi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
_ \ 
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Televizyon Kanununun 21 inci maddesin
deki bir eksikliğin giderilmesiyle ilgilidir. 
21 inci maddede, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarının radyodan dengeli 
olarak yayınlanacağı konusunda bir hük
me yer verilmiştir; ancak, "Televizyon" 
kelimesi buraya konulmamıştır. 

Biliyorsunuz, çağımızda, artık Tür
kiye'nin en ücra köşelerinde bile -elektrik 
de olması nedeniyle- birçok yerlerde tele
vizyon yayınları izlenmektedir, radyo ya
yınlarını kimse izleyememektedir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi çalışmalarından 
vatandaşın hiçbir surette haberi olmamak
tadır. Bugün, basın, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çalışmalarını sağlıklı olarak 
yansıtmamaktadır. Hepiniz biliyor ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok de
ğerli konuşmalar yapılmakta, çok değerli 
incelemeler yapılmakta, çok muhtevalı ça
lışmalar yapılmakta; fakat, maalesef, bun
lar kamuoyunun bilgisi-dışında bırakıl
maktadır. Tabiî, böyle olunca; ancak Yü
ce Mecliste kavga çıkarsa, işte, milletve
killeri birbirlerini yaralayıcı nitelikte söz
ler söylerlerse, bunlar basma intikal et
mekte ve bu da Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki çalışmaların seviyesini dü
şürmektedir. Bunu, hepimizin kabul etme
si lazım. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala
rından vatandaşların haberdar olmasında 
da çok önemli derecede fayda vardır. Bi
liyorsunuz, Ceza Kanununda bir hüküm 
vardır; "Kanunu bilmemek mazeret 
sayılmaz" der. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarının Türk kamuoyun
dan gizlenmesi, buradan çıkan kanunla
rın vatandaşların bilgilerine sunulmama-
sı, elbette ki vatandaşlar için de büyük sa
kıncalar peyda etmektedir. 

Biz teklifimizde diyoruz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmaları rad-
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yodan özet halinde verilmektedir; o hal
de, radyoda özetlenen şekliyle, aynı özet 
televizyondan da verilmelidir. Bu suretle, 
Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde çalışan ve çalışmayan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geldiğinde ettiği ye
min dışında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kürsüsüne çıkmayan milletvekillerini 
de tanımalıdır. Bu, hem halkın hakkıdır, 
hem burada çalışan insanlann hakkıdır. 
O halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
burada kendi saygınlığını korumak zorun
dadır. Biz halkın arasına gittiğimizde bi
ze deniliyor ki, "Siz oraya gittiniz, ne ya
pıyorsunuz?" Diyoruz ki, "Arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hçr gün saat 
15.00'te toplanır, 19.00'a kadar çalışma
sına devam eder. 15.00-19.00 arasında 
Türkiye'nin birçok meseleleri en ince ay
rıntılarına kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kürsüsüne gelir ve burada bir
çok insanımız değerli fikirlerini beyan 
ederler." Vatandaş; "Ama, gazete yazmı
yor, televizyon söylemiyor" diyor. 

Değerli milletvekilleri, ben inanıyo
rum ki, benim bu teklifim çok yerindedir. 
Hatta, sırf muhalefet partisi milletvekili 
teklifi olduğu için İktidar Partisi eğer ka
bul etmiyorsa, lütfen, bir iktidar partisi 
milletvekili böyle bir teklif getirsin de, ka
muoyu, şu Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin çalışmalarından sağlıklı olarak ha
berdar edilsin. 

Değerli milletvekilleri, aksi halde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın
lığı kamuoyanda yok olmaktadır. Zanne
dilmektedir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde hiçbir çalışma yapılma
maktadır. 

Ben bu noktada, Anayasa Komisyo
nunun teklifimize gösterdiği gerekçeye bir 
mana veremedim. Deniliyor ki, "Efen
dim, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kanununun 21 inci maddesindeki 
değişiklik önerisi ise, bugünkü yayın dü-
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zeni ve adı geçen kanunun uygulaması yö
nünde gerekli görülmemiştir. "Böyle, çok 
muğlak, anlamsız, belirsiz bir gerekçeyle, 
bir Anayasa Komisyonu, bir teklife ret ge
rekçesini koyamaz sayın milletvekilleri. 

Bilindiği üzere, televizyon, teknik ba
kımdan gelişmiş bir yayın organıdır. Tek
nik yönden, bu kadar gelişen bir yayın or
ganı bakımından, "Bugünkü yayın siste
miyle, bugünkü yayın düzeniyle bu 
gerçekleştirilemez" derseniz, gerçekleri 
bilmediğinizi ortaya koyarsınız. Televiz
yonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
lışmaları verildiği zaman, bunun görün
tü olarak verilmesine bile gerek yoktur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir res
mi konulur, ama, o gün yapılan konuşma
lar, radyoda okunduğu gibi, pekala yayın
lanabilir veyahut görüntü de olabilir. De
min de dediğim gibi, bu teklif, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine de, ken
disine de büyük bir saygınlık kazandıra
cak bir tekliftir; ama, tabi! bunun değer
lendirmesini size bırakıyoruz. Burada, he
piniz de farkındaysanız, bunun, iktidar ve 
muhalefet partisiyle hiçbir ilgisi yoktur, 
çalışan insanın her yerde halk tarafından 
gerçek yönüyle tanınması en doğal hak
kıdır. Bunu, kimsenin kimseden esirgeme
ye hakkı yoktur; ama esirgerseniz de, ta
biî bunun sorumluluğu ve vebali sizin boy
nunuza olur. 

Değerli milletvekilleri, teklifimizin 
ikinci konusu, 2954 sayılı TRT Kanunu
nun 19 uncu maddesindeki, hükümet fa
aliyetlerinin tanıtılmasıyla ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, TRT Kanu
nunun dayandığı Anayasanın 133 üncü ve 
34 üncü maddelerinin birlikte nazara al
dığımız takdirde; özellikle 133 üncü mad
desini dikkatla okuduğumuzda göreceğiz 
ki, yayınlarının tarafsızlığı ilkesi içerisin
de yapılması hassasiyetle benimsenmiştir. 
Şöyle demektedir : "Radyo ve televizyon 
istasyonları, ancak Devlet eli ile kurulur 

ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği 
halinde düzenlenir." Yine aynı maddede, 
"Yönetim organlarının oluşturulmasında 
ve her türlü radyo ve televizyon yayınla
rında tarafsızlık ilkesi gözetilir" deniliyor. 

Şimdi, Anayasanın bu maddesinin, o 
zamanki Danışma Meclisinde müzakere
sinde "Bu tarafsızlık nedir?" konusunda 
komisyon sözcüsüne sorulan soruya ko
misyon sözcüsünün verdiği şu cevap çok 
önemlidir : Bir üye arkadaşın "Komisyon 
olarak, burada getirdiğiniz güvencenin, 
TRT'de siyasî tarafsızlığı sağladığına ina
nıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, o 
zamanki komisyon sözcüsü, "Biz bu mad
dede tarafsızlığı geniş anlamda aldık. Ya
ni, çoğulculuğu sağlayan bir tarafsızlığı 
esas aldık" diyor. Devamla, "Çeşitli fikir
lere açık bulunan düşünce yelpazesiyle sı
nırlı olmak üzere, çeşitli görüşlere yer ve
rilmesini hedefledik. Tarafsızlıktan kasıt 
budur. Yani, tek başına siyasî değil, siyasî 
de dahil olmak üzere, çeşitli fikirlerin te
keli altında bulunan bir organdan ifade
sini amaçladık. 

Devlet tekelinde bulunuşu sebebiyle 
İtalyan ve Alman anayasa mahkemelerin
de, bu tehlikenin, düşünceyi yayma özgür
lüğüne aykırı bulunduğu iddiasıyla iptal 
davası açılmış -bir başka şeye de aynen de
vam ediyor- her iki anayasa mahkemesi 
kararında müşterek husus tekel altında 
bulunmakla beraber, radyo, televizyon is
tasyonları, bazı şartlara uyuldu ğu takdir
de, bu tekel düşünce ve kanaatleri açıkla
ma hürriyetine aykırı düşmez diye karar 
verdi, italyan ve Alman anayasa mahke
melerinin kararlarındaki bu unsur da, ta
rafsızlıktır; yani, değişik kesimlerin, deği
şik fikirlerin, bu antenlerden ifade edilme
si meselesidir" diyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün iktidar
lar, televizyonu kendilerinin ayakta tutul
ması için bir doping ilacı olarak ne kadar 
kullanırlarsa kullansınlar; televizyon, tek 
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başına iktidarı ayakta tutmaya yetecek bir 
alet değildir; çünkü, biliyorsunuz, belli 
ilaçlan çok fazla dozajda aldığınızda bün
yeyi tahrip eder. İşte, ANAP İktidarı, te
levizyonu kendi doping ilacı olarak kullan
maktan dolayı bünye tahribatına uğradı. 
Eğer televizyonda, "İcraatın İçinden" ve
ya "Gelişen Türkiye" programlarında 
muhalefet partilerine de yer verseydi, belki 
bünyesi bu kadar tahrip olmazdı. Çünkü, 
televizyonda her şey tek taraflı söyleniyor; 
tek taraflı söylenince de, bu sözler ve dü
şünceler, vatandaş karşısında inandırıcı
lıktan ziyade alay konusu olan bir düşün
ceye veya tavra dönüşüyor. 

Onun için, biz teklifimizde diyoruz 
ki, 'TRT'nin, daha doğrusu televizyonun, 
siyasî partilere karşı tarafsızlık içinde ya
yın yapması zorunludur. Aksi halde, hem 
Anayasada hem de TRT Kanunundaki 
genel yayın esaslarında gözetilen temel il
keler çiğnenmiş olur. Bakın, 2954 sayılı 
TRT Kanununun genel yayın ilkeleriyle 
ilgili 5 inci maddesinde aynen şöyle den
mektedir : 

"Madde 5. — Genel yayın esasları 
şunlardır : 

a) Anayasanın sözüne ve ruhuna 
bağlı olmak; -aradaki fıkraları atlıyorum-
(k) bendinde, "Haberlerin toplanması, se
çilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, 
doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş 
habercilik teknik ve metotlanna bağlı ol
mak." 

Yine, (m) bendinde ise, "Kamuoyu
nun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, 
kamuoyunu ilgilendirecek konularda ye
terli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan 
yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, 
grubun, çıkar çevresinin, inanç veya dü
şüncenin menfaatlerine alet olmamak." 

Değerli milletvekilleri, sağlıklı bir ka
muoyunun oluşturulabilmesi için, televiz
yon yayınlarının çok tarafsız olması lazım
dır. Tek taraflı, hükümetin borazanı hali

ne gelmiş televizyon yayınlarının tarafsız 
olduğunu kim iddia edebilir?. Bu yayın
ların tarafsız olduğunu iddia etmek için 
akıldan eksik olmak lazımdır. Bugün, 
Türkiye'de, TRT'nin yayınlan; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına biraz önce konuşan 
arkadaşımızın da belirttiği gibi, sabahle
yin "Çocuk saati" ile iktidarı methetme
ye başlamakta, akşam uyku saatine kadar 
iktidarı methetmeye devam etmektedir; 
ama, bu metih sonucunda, iktidar parti
si, kamuoyunda hak ettiği yeri almış bu
lunmaktadır; tabiî, bunun sebebini anla
mamak için, Türkiye'de yaşamamak la
zımdır. Aslında biz, bu kanun teklifimi
zi, Türkiye'nin çok genel, hayatî sorunla
rı ve siyasî rejimiyle yakından ilgili bir ka
nun teklifi olduğu için, tamamen kendi 
özel konusu içinde kalarak izah etmek is
tiyoruz ve bunun için de, bu önemine 
inandığımız için de, başka siyasî hedefler 
göstermek veyahut da birtakım yan siyasî 
sebepleri burada söylemek istemiyoruz. 

Bu itibarla, yine konuya bağlı kala
rak izahatıma devam etmek istiyorum. 
Anayasa Komisyonumuzun, bu kadar za
yıf bir hukuk nosyonuna sahip olduğunu 
tahmin etmezdim. Gerçakten, getirilen ret 
raporunda deniliyor ki, "İktidar partisi ic
ra organıdır." Peki, öteki siyasî partiler ne
dir?. Onlar da icra organının bir bütünü
dür; onlann, icra organının yaptığı tasar
rufları tenkit etmek, hatalarını kamuoyu
na yansıtmak görevi vardır. Muhalefetin 
de, Anayasadaki bu yerini söylesenize.. Yi
ne, "2954 sayılı TRT Kanununun 27 nci 
maddesinde cevap hakkı vardır" deniyor. 

Değerli arkadaşlar, bu memlekette, 
cevap hakkı olup olmadığına, şahsiyet 
haklarına tecavüz olup olmadığına karar 
veren organlar adliye mahkemeleridir. Bu
gün, Türkiye'de adliye mahkemelerinin 
bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Bir Başbakan düşünün ki, -dün burada 
açıkladılar- 12 Kasım 1987 tarihinde bir 
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genelge yayımlıyor ve "Hayalî ihracatçı
ları ortaya çıkaranları, hayalî ihracat yap
tığı halde suç işleyenlere ceza verenleri ben 
cezalandırırım'' diyor. Yani, sen hırsızla
ra eğer, "hırsız" dersen, ben de sana ce
za veririm, diyor. 

Başbakanın zihniyetinin böyle açık 
seçik ortada olduğu bir memlekette, aca
ba, yargının hangi hâkimi çıkacak da Baş
bakanın şu konuşmasında, siyasî partile
rin şahsiyet haklarına tecavüz edilmiştir 
diye karar verecek? 

Bu memlekette, insanlara insan pis
liği yedirilen bir yerde savcılar dava açma
dı da, birtakım müsteşarlar bunlara özel 
telefon etti, "Eğer sen bu konuda dava 
açarsan Türkiye'de çalışma değil, yaşaya
cağın yeri seç" dedirtecek kadar ileri gi
dilen bir yerde, yargının bu kadar baskı 
altında olduğu bir yerde, hangi Anayasa 
Komisyonu Başkanı ve üyelerinin bu 
memleketin gerçeklerinden haberi olma
dan, siz TRT Kanununun 27 nci madde
sindeki cevap hakkını isteyeceksiniz ve hâ
kimler de size bu cevap hakkını verecek?.. 
Bu kadar tutarsız, bu kadar Anayasadan 
ve memleketin gerçeklerinden habersiz bir 
Anayasa Komisyonu görülmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, insanlar geçi
cidir, fanidir; gelir giderler. Bu kürsüler
den kimler geldi geçti. Önemli olan, reji
mi teminat altına almaktır. Ben bugün ço
ğunluktayım hevesine kapılarak rejimin 
geleceğini tehlikeye düşürücü düzenleme
lerden kaçmak lazımdır. İşte, dün bura
da yüzde 35 oyla oturuyordunuz, bugün 
yüzde 20'ye düştünüz. Yarın kimin bura
da yüzde 35'le oturacağı belli değil. İkti
darlar gidicidir; önemli olan, rejimin gü
vence altına alınmasıdır. Rejim güvence 
altına alındığı zaman, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin, Vatandaşının hiçbir kuş
kusu olmaz. Rejimi güvenceye alanlar ne
lerdir? En başta, televizyon yayınlarının 
tarafsızlığıdır. Bugün Türkiye'de gazete

yi vatandaş alıp okuyamıyor. Türkiye'de 
vatandaşı ekonomik yönden öldürdünüz. 
Uygulamalarınızla da gördünüz. Bugün 
bir gazete 500 lira. Asgarî ücret kaç lira, 
siz de biliyorsunuz. Bir vatandaş iki ga
zete alsa, bin lira verecek. Asgarî ücret 
alan hangi vatandaş ayda 30 bin lira ve
rip de gazete alabilir? 70 bin lira, 80 bin 
lira maaş alan bir insan ayda 30 bin lirayı 
nasıl verip de gazete okuyabilir? Bunlan 
düşünmek lazım. 

O zaman, bu vatandaşları Kur'an 
kurslarına göndererek, bunların kafaları
nın içini şeriat özlemiyle doldurup da bu 
vatandaşlardan vatandaşlık bekleyebilir 
misiniz? Şeriat kurallarıyla bu insanların 
kafasını doldurduğunuz zaman, bunlar 
sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulmasın
da bu memlekete hizmet edebilir mi? 

O zaman ne yapmak lazım? Temel 
eğitici organ olan radyo ve televizyonun 
programını, tam tarafsızlık ilkelerini sağ
layacak ve sağlıklı bir kamuoyunun oluş
turulmasına yardım edecek bir düzeyde 
tutmak lazımdır. Onu nasıl yapacaksınız? 
Her gün, Hükümet çıkıp da sabahtan ak
şama kadar icraatlarını överse, Türkiye'
de sağlıklı bir kamuoyu oluşur mu? oluş
maz. Daha önce televizyonda bir iki tane 
açık oturum yapıldı; ama nasıl ki bakan
larınız muhalefet partili milletvekilleri kar
şısında tamamen mağlubiyete uğradılar, 
bu açık oturumları kestiniz. 

O halde, rejim sizin kişisel yararınız 
için mi vardır? Rejim sizin iktidarınızı ko
rumak için mi vardır? O halde rejimi Türk 
Devletinin geleceği, Türk insanının gele
ceği, Türk kamuoyunun geleceği için ko
rumak lazımdır. Niye bu programların ya
pımından vazgeçtiniz? Bakanlarınız, mu
halefet milletvekilleri karşısında televiz
yonda konuşacak gücü kendilerinde bula
madıkları için bu programları kestiniz. İs
terseniz yine bu programları tekrar baş-
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lattnız. Her konuda sizinle konuşuruz; 
ama maalesef, sizde o güç yok, Hüküme
tinizde o güç yok. Sizde zaten o güç olsa, 
dün sizin Bakanınızın çıkıp ta "efendim 
ben yüzde 21 oy aldım; ama yine iktidar
da kalacağım" diyemezdi. Çünkü, Tür
kiye'de kamuoyu yok. Kamuoyunun oluş
ması için bu memlekette belirli bir adım 
atılmamış; hep, vatandaştan gerçekler giz
lenmiş. Zaten, kamuoyu olsaydı siz bu 
Meclisin kapısından içeri giremezdiniz. 
Kamuoyunun etkinliğinin var olduğu bir 
toplum'da, hükümetler, ancak kamuoyu
nun desteğini elinde tuttuğu zaman yaşar
lar; kamuoyunun desteğini kaybeden bir 
hükümet bir gün bile hükümet olamaz. İş
te sizin korktuğunuz bu. Bu, yalnız sizin 
için değil ki, herkes içindir, yarın buraya 
bir başka hükümet gelir. Biz sağlıklı bir 
rejim kurarsak, sağlıklı bir kamuoyunu 
oluşturursak, o zaman sizin gibi başkala
rı da vatandaşın güvencesini kaybettiği za
man, kamuoyundan gelecek tepkiler kar
şısında istifa etmek zorunda kalacaktır ve
ya çekilmek zorunda kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız, rica ediyorum efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — İşte, 
kamuoyunun oluşturulmasının temel di
leği de televizyon yayınlarıdır. Geliniz, il
ke olarak kabul edilen tarafsızlık ve sağ
lıklı bir kamuoyunun oluşturulması ilkesi 
esaslarını kanunda vaz edelim. 

Aslında, 2954 sayılı Kanun, sağlıklı 
bir Meclis müzakeresinden geçerek kabul 
edilen bir kanun değildir. O zaman, ki as
kerî rejim tarafından kabul edilen bir ka
nundur, 1983 yılının 11 inci ayında kabul 
edilmiş. O zaman Danışma Meclisinin de 
faaliyette bulunmasına rağmen o meclise 
dahi sunulmamış ve üç beş tane general 
kendi aralarında gelmişler kendilerine gö
re bir rejim yaratmışlar, kendilerine göre 
bir dünya yaratmak istemişler; ama, gö
rüyorsunuz ki, her taraf birbirine karışı

yor. Çünkü, belirli kanunlar, memleketin 
temel rejimiyle ilgili olan kanunlar, sağ
lıklı olarak kamuoyunda tartışmaya açılıp 
müzakere edilmeden, böyle, kapalı kapı
lar ardında belli birtakım düşüncelerin et
kisi altında hazırlanırsa, işte böyle açıklar 
verir, işte "Gelişen Türkiye" programı 
bunun en büyük ve en açık delilidir. Siz 
çıkıyorsunuz, her türlü yalanı televizyon
da söylüyorsunuz, ama karşı taraftaki ki
şiye kendini müdafaa etme hakkını tanı
mıyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. 

Bir an önce bu kanun teklifini kabul 
etmek zorundasınız; bunu kabul etmek si
ze de fayda temin eder. En fazla altı ay 
ömrünüz var. Buraya yarın bir başka ik
tidar partisi geldiği zaman göreceğiz. Ba
kın, altı ayı geçmez ömrünüz... (ANAP sı
ralarından gürültüler) Çünkü, biz sizi bu
rada yaşatmayız. Neden yaşatmayız bili
yor musunuz? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sen kimsin, sen bu Meclisi bir daha gö
recek misin? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizi, 
halktan aldığımız destekle, yaşatmayız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sen kim oluyorsun da 
yaşatmıyorsun. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sen bu Meclisi bir daha görürsen ben in
san değilim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır, hayır, sizi, halktan aldığımız destek
le, yaşatmayız. Bugün iktidar partisi bi
ziz, siz muhalefetsiniz; sizi gerçek yerini
ze göndereceğiz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sen doktora git. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Ama, altı ay için... Bakın hiç olmazsa re
jimin geleceğini... 

ı 
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BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, to
parlayın ve lütfen bitirin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin ve son sö
zünüzü ifade edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
teklifimizin size ve sizin yerinize gelecek
lere faydası var. Ben sizi ikaz ediyorum, 
size iyilik olsun diye bu kanun teklifini ge
tirdik. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Allah razı olsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
bakımdan, siz şu andan itibaren muhale
fettesiniz; ama,- insanın sayısının fazla ol
ması hiçbir şey değil, sizin üçünüz bizim 
birimize değmez, onu bilesiniz. (Gü
lüşmeler) 

Bu bakımdan, size samimî bir tavsi
yede bulunuyorum. Bu kanun teklifini ya 
kabul edin veya sırf muhalefetten geldiği 
için kabul etmiyorsanız, siz böyle bir tek
lif getirin. Hiç olmazsa, yarın öbür gün 
15-20 tane gelecek milletvekilinize bura
da konuşma hakkını tanırsınız, onun söy
lediklerini kamuoyuna yansıtma hakkını 
tanırsınız. Size iyilik olsun diye söy
lüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kamer Genç. 

Başkaca söz isteyen?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA

NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Komisyon adına açıklamada bulun
mak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ko
misyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlaya
rak sözlerime başlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Efendim, arkadaşlar mevzuu biraz 
dağıttıkları için, ben, değiştirilmek istenen 
maddelerin nelerden ibaret olduğunu 
açıklamak suretiyle söze başlıyorum. 

Sayın Kamer Genç ve Sayın Koksal 
Toptan arkadaşlarımızın teklifleri, Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 
ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındadır. 

19 uncu maddenin değiştirilmesi hak
kındaki hüküm... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sa
yın Başkan, bir milletvekili arkadaşımızı 
koridorda tabanca ile vurdular. Birleşime 
ara verirseniz iyi olur. 

BAŞKAN — Birleşime yarım saat 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 

— 249 — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 71 inci Birleşiminin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında vuku 
bulan silahlı hadiseyi üzüntüyle karşıla
mamak mümkün değildir. Bütün millet
vekillerinin ve Başkanlığın hadiseye çok 
üzüldüğünü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında böyle bir hadisenin 
vukuunun bizleri çok derinden üzüntüye 
gark ettiğini ifade etmek isterim. 

Bendeniz ve milletvekili arka
daşlarımın haleti nahiyelerini naza-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, 
Köy Kooperatifleri Merkez Birliği kurulmast için 
yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Taran Orman ve Köyişleri Bakam H. 
Hüsnü Doğan'tn yazdı cevabı (7/529) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 01.02.1989 
Erol Güngör 

İzmir 
Köy Koop. İzmir, Köy Koop. Edir

ne, Köy Koop. Çanakkale, Köy Koop. Si
nop, Köy Koop. Kastamonu, Köy Koop. 
Manisa, Köy Koop. Muğla ve Köy Koop. 
Gümüşhane Birlikleri ana sözleşmelerini 

• -————— 
rı itibara alarak, bugünkü birleşimde va
zife yapamayacağımız kanaatini ta
şıyorum. 

Hadiseye cumhuriyet savcılığı el koy
muştur. Hadise bütün boyutlarıyla araş
tırılmaktadır ve Başkanlık da, savcılık tah
kikatına yardımcı olmaktadır. 

Bu nedenle, kanun tasarı ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek İçin, 30 Mart 1989 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.42 

hazırlayıp notere onaylatarak Köy Koop. 
Merkez Birliğinin kurulması için Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına başvur
muşlardır. Ancak, bu başvuru bu güne ka
dar sonuçlandırılmamıştır. 

1. 10 000'i aşkın tarımsal amaçlı 
Köy Kalkınma Kooperatifinin merkezi 
düzeyde bir örgütünün bulunmaması ko
operatifçiliğimizin gelişmesi açısından çok 
önemli bir eksiklik değil midir? 

2. Bu eksikliğin giderilmesi için anı
lan birliklerin Merkez Birliği oluşturma 
girişimlerini niçin engelliyorsunuz? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-75 23.3.1989 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kan. ve Kar. Müd/nün 9.2.1989 

tarih ve 7/529/2255/10711 sayılı yazısı. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 250 — 
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İzmir Milletvekili Sayın Erûl Gün
gör'ün yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Köy Kooperatifleri merkez birli
ğini kurmak üzere 11.1.1989 tarihinde Ba
kanlığımıza müracaatta bulunan 8 birli
ğe mensup müteşebbis heyete mevzuattaki 
yeni hükümler izah edilerek, gerekli çalış
maların ikmalinden sonra müracaatları
nın değerlendirileceği hususunda 191.1989 
tarih ve TD. KE./0162 sayılı yazı ile ce
vap verilmiştir. 

2. 8 Birliğin ortağı olan kooperatif
ler anasözleşmelerini 3476 sayılı Kanuna 
henüz intibak ettiremedikleri gibi bu ko
operatiflerin bir kısmı infisah etmiş ve bir 
kısmı hakkında da açılan fesih davaları 
sürdürülmektedir. 

3. 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 3476 sayılı kanunla değişik 72 nci . 
maddesi gereğince kooperatif ve birlikle
rin kuruluş ve intibakına dair anasözleş-
me hazırlıkları da devam etmektedir. 

4. Evvelce kurulmuş olup, acze düş
tüğü için ilgili mahkeme tarafından hak
kında fesih kararı verilen ve tasfiye işlem
leri sürdürülmekte olan Merkez Birliğinin 
aynı unvan altında yeni bir birliğin kurul
ması yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
göre imkân dahilinde bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman Ve Köyişleri 
Bakanı 

2. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 
Afyon ili Emirdağ ilçesi Aşağı Pirbeyli Kasaba
sında mera olarak kullanılan arazinin topraksız 
köylülere dağtttlmastntn ve kasabada pancar alımı 
merkezi için kantar tesisi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/560) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulan mm Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
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cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 20.2.1989 

Baki Durmaz 
Afyon 

1. Afyon-Emirdağ Aşağı Pirbeyli 
Kasabası sınırları içerisinde bulunan ve 
mera olarak kullanılan boş arazinin Ka
sabada topraksız bulunan köy halkına da
ğıtılıp dağıtılmayacağı konusunda herhan
gi bir çalışma yapılmakta mıdır? Böyle bir 
çalışma yok ise, bu arazinin topraksız köy
lülere dağıtılması düşünülmekte midir? 

2. Aşağı Pirbeyli Kasabası büyük 
ölçüde şeker pancarı üretmektedir. Bu ne
denle Kasaba ve çevresindeki üretilen şe
ker pancarlarının alım merkezi için Aşa
ğı Pirbeyli kasabasına kantar tesisinin ku
rulması düşünülmekte midir? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Mili! Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 8. Şb. 3361-25404/11143 

28.3.1989 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa yazılan 22.2.1989 

tarihli ve 7/560-2330/11171 sayılı yazıları. 
Afyon Milletvekili Sayın Baki Dur

maz tarafından sorulan ve Sayıp Başba
kanımız tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması istenen ilgi yazı ve eki soru öner
gesinde belirtilen sorulara ilişkin cevapla
rımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Afyon ili, Emirdağ ilçesi, Aşağı 
Pirbeyli Kasabasında bulunan 10.063.950 m2 

yüzölçümlü taşınmaz malın 53 no.lu Top
rak Tevzii Komisyonunca 25.7.1962 tari
hinde mera olarak tahsisinin yapıldığı ve 
halen de Kasaba sakinlerince mera olarak 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bu güne kadar meraya tecavüz olma
dığı gibi, mera dışı amaçlarda kullanılmak 
üzere herhangi bir başvuru da yapılma
mıştır. 
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Söz konusu meranın, miktar olarak 
yöre sakinlerinin ihtiyacından fazla oldu
ğunun, ziraat teknik elemanlannca tespit 
edilmesi ve Piribeyli Kasabası halkının da 
buna muvafakat etmesi halinde, tanm 
arazisi olarak kullanılmak üzere toprağa 
muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi müm
kün bulunmaktadır. 

2. Emirdağ ilçesi, Davulga Bucağı'-
nm aşağı Piribeyli Kasabası ve çevre köy
leri arazi varlıkları, mevcut ve ileriki yıl
larda sulanabilecek araziler toplamı ile ha
len ekilen ve üretilen pancar miktarları ve • 
potansiyel dikkate alınarak bu yörede ye
ni bir kantar kurulması talebi hususunda 
geniş kapsamlı etütler yapılmaktadır. 

Etüt sonuçlarına göre hareket edile
cektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
3. — izmir Milletvekili M. Turan Baya

zıt'm, Bakardık lejtiş Kurulunun bölge teşkilatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve KöyişleriBakam H. Hüsnü Döğan'tnya
zdı cevabı (7/562) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
1. Bakanlığınız Teftiş Kurulunun 

Bölge Teşkilatı var mıdır? Hangi illerde
dir ve hangi illeri kapsamaktadır? 

2. Bölge Teşkilatı kurulması için 
esas alınan ölçüt nedir? 

3. İzmir veya Ege Bölgesi'nde Böl
ge Teşkilatı kurulmuş mudur? 

4. Kurulmamışsa tarım potansi
yeli en yüksek, personel sayısı en fazla ta

nm ve tarım iş kapasitesi en büyük sevi
yede olan bu bölgede böyle bir teşkilatın 
kurulmamasının sebebi nedir? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-96 29.3.1989 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kan. ve Kar. Md.nün 22.2.1989 

tarih ve 7/562-2333/11177 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 

Bayazıt'm "Bakanlığımız Teftiş Kurulu
nun bölge teşkilatı bulunup bulunmadığı" 
hakkındaki yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

1. Bakanlığımız çalışmaları, hizmet 
yerlerindeki değişiklikler ve reorganizas-
yon çalışmaları dikkate alınarak, Bakan
lığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programa uygun çalış
masını temin etmek amacıyla personelin 
mahallinde ve hizmet içinde eğitilmesi, ay
rıca müfettişlerin merkezden denetim üni
telerine gidiş ve gelişlerinde ekonomi sağ
lanması gibi sebeplerden dolayı özellikle 
dış kaynaklı projelerle ülkesel projelerin 
uygulandığı yoğun hizmet bölgelerinde 
görev (Bölge) merkezleri kurulmuştur. 

Bu cümleden olarak; Bakanlığımız 
Teftiş Kurulunun Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Erzurum, Adana, Samsun, Antalya İlleri 
ile Trakya Bölgesinde hizmet vermek üze
re de İstanbul ilinde görev (Bölge) mer
kezleri bulunmaktadır. 

2. Bakanlığımızın hizmet ve faali
yetlerinin gereği olarak yapılacak yeniden 
değerlendirmeler sonucu, başka İl merkez
lerinin bu arada Ege Bölgesinin de ele 
alınması hususu ayrıca değerlendirilebile
cek bir konudur. 

Arz ederim. 
H, Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 



T.B.M.M. B : 71 

4. —Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'tn, 
eğitim ve öğretim kurumlarından emekli olanların 
ek göstergelerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı 
cevabı (7/587) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemo-
çin tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

30 yıllık hizmetlerinin ardından eği
tim ve öğretim kurumlarından emekli 
olanlar için 657 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesine ."Eğitim ve Öğretim hizmet
lileri 3 üncü dereceye yükselir Ve ek gös
tergelerini bu dereceden alırlar" denil
mektedir. 

Ancak yeni bir yasa ile bütün me
murlara birer derece verilerek ikinci de
receye yükseltilmelerinin ardından ek gös
tergelerini de ikinci derecenin birinci ka
demesi olan 900'den verilmesi gerek
mektedir. 

Tüm bunların yanısıra, Danıştay 10 
uncu Daire Başkanlığının 30.3.1987 tarih 
ve 1986/12 K 1987/651 kararı ile TC. 
Emekli Sandığının uygulaması iptal edil
miştir. 

1. İptal karanna karşın uygulama
da neden değişiklik yapılmamıştır? 

2. İptal kararının uygulamaya geçi
rilmesi için konuyla bağıntılı olan herke
sin ayrı ayrı dava açması mı gereklidir? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mal! Kontrol Genel Md.lüğü 

29 . 3 . 1989 O : 2 

Sayı : 111813-390/6541 28.3.1989 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığının 13.3.1989 tarih 
ve 7/587-2469/11671 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın 
Rıza Yılmaz tarafından sorulan ve ilgi ya
zıda belirtilen soruya ilişkin cevabım aşa
ğıda sunulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 43 üncü maddesi ile ".... Ancak, 
kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulun
mayanlara uygulanacak ek göstergeler, il
gililerin bu Kanunun 36 ve 37 nci mad
delerine göre yükselebilecekleri dereceler 
için belirlenen ek göstergelerden yüksek 
olamaz "hükmü getirilerek, kadrola
rına tahsisli ek gösterge öngörülmemiş 
olanlara verilecek ek göstergeler sınırlan
dırılmıştır. Bu nedenle ilgililere, anılan 
Kanunun 36 ve 37 nci maddelerine göre 
yükselebilecekleri derecelerin üzerindeki 
dereceler için belirlenen ek göstergeler uy
gulanamamaktadır. 

Ancak, konuyla ilgili olarak açılmış 
olan idarî davalar üzerine, Danıştay ve çe
şitli idare mahkemelerinin idarenin lehin
de ve aleyhine vermiş olduğu kararlar 
mevcut olup bunlardan ilgililerin lehine 
olanlar uygulanmaktadır. 

Ayrıca, farklı kararlar olması sebebiy
le, konunun kesin çözüme kavuşturulma
sı için Danıştay'ın içtihadı birleştirme ka
rarına intizar edilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

253 — 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 124) 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi 
ile Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm 2954 
Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2 /37, 2 /61) 

T. B. M. M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 18.3.1988 

Sayı : 17 

T Ü R K Î Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLtst B A Ş K A N L I Ğ I N A 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Yasa Teklafim gerekçesi ile ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile arz olunur. 
Kamer Genç 

Tunceli Milletvekili 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasanın 133 üncü maddesinde, radyo ve televizyon istasyon
ları ancak Devlet eli ile kurulur ve 'idarelerinin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halin
de düzenleneceğinıi kurala bağlamıştır. 

Bir kurumun tarafsız olması onun, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
suru sayılan siyasî partilere karşı tarafsız olması ve yayınlarımda da eşitliik ilkesine 
riayet etmesi gerekir. 

Siyasî iktidarı elinde bulunduran partinin ayda 30 dakika olarak kullandığı «İc
raatın İçindeki» tanıtma yayınlarının siyasî partiler arasında eşitsizlik yarattığı kuş
kusuzdur. 

Partiler arasında iktidar partisi lehine yaratılan bu haksız imtiyazlı durumun 
Igideniimesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin ka
muoyunda gerçek yönleriyle tanıtılması amacıyla böyle bir değişiklik yapılması zo
runludur. 
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Madde 2. — Halen yürürlükte olan yasa maddesine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmaları yalnız radyodan yayımlanmaktadır. Ancak bugün kırsal Ikesim 
dahil radyo yayınları çok az kişi tarafından izlenmektedir. Bu halen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışmalarının kamuoyuna yansımasına engel olduğu açıktır. 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi çalışma ve faaliyetlerinin 'kamuoyuna yansıma-
ısının yaranları tartışma konusu yapılmayacak kadar açıktır. 

iBuı itibarla televizyon yayıntarınıın radyo yayınları gibi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarını dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapması zo
runludur. 

Madde 3 ve 4 yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENC'İN TEKLİFİ 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinim 
Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştMlmiştir. 

«Madde 19. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun yayın esaslarına uy-
malk, cevap hakiki doğuracak nitelikte olmamak ve siyasî çılfcar amacn taşımamak kay
dıyla Tüzük ve Program esasları ve uygulamaları ile çalışmalarının kamuoyuna be-
ınimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Türkiye Büyük 
Millet Meclislinde grubu bulunan siyasî partiler tarafından Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu dışında hazırlanır ve kurum itarafınidan «ıhaber bültenleriı dışında» 
yayınlanır ve bu yayının ilgili partilerin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. 
Bu yayınların yayın sürefieri ayda otuz dalkiikayı geçemez ve ayda bir defadır. 

Kullanılmayan süreler müteakip aylarda nazara alınmaz.}» 

'MADDE % — 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 21 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 21. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyodan ve televizyondan dengeli ve ıtarafsız bir 
biçimde özetleyen yayın yapar.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe g»rer 

MADDE 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclsi (S. Sayısı : 124) 
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Doğru Yol Partisi 
TBMM Grup Başkanlığı 

Tarih : 13 . 4 . 1988 
No. : 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2954 sayılı TRT Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

13 , 4 . 1988 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

DYP Grup Başkanvekili 

G E R ES K Ç E 

TRT Kanununun 19 uncu maddesi, Hükümete çalışmalarını halka anlatmak im
kânı veren bir hüküm içermektedir. 

Demokratik düzen içimde Hükümetler, yürütme erki 'olarak hiç şüphesiz büyük 
bir görev yapmaktadırlar. Bu görevin yürütülmesinde, Hükümetlerin çalışmalarını hal
ka anlatmaları ve onların 'bu çalışmalara desteklerin'n sağlanmasına gayret etmeleri 
çok doğal karşılanmaktadır, idare edenlerle edilenler arasındaki irtibatın verimli ve 
ahenkli olmasının ıo ülke insanları için önemli ibir husus olduğu tartışmasızdır. 

Aynı durumun rejimin diğer önemli bir parçası olan Yasama Organı için de söz 
konusu olduğu ortadadır. Yasama Organı ve onu meydana getiren siyasî partiler re
jimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasî partiler kendilerini ve çalışmalarını halka ne 
denli iyi anlatalbilirierse halkın demokrasiye ve ülke sorunlarına ilgisi ve katkısı da o 
denli yüksek olur. Halkla Yasama Organı arasındaki münasebetler daha sıcak ve etkili 
olur. 'Böylelikle halk ülke meselelerine, partilere, Parlamentoya ve rejime daha 'büyük 
bir sahiplilik şuuru içinde olur. 

TRT gerçi haber bültenlerinde Parlamentoda Grubu bulunan Siyasî Partilerin söz-
cülerinlin demeçlerini yayınlamaktadır. Ancak, .bu yayınların arzulanan seviyede ol
madığı, çok özet yapıldığı ve zaman zaman işin özünün kasıtlı olmasa da kaybedildiği 
görülmektedir. Esasen haber 'bültenlerinden Hükümet de çok geniş 'bir biçimde yarar
lanmakta olmasına rağmen kendisine 19 uncu madde ile ayrı bir hak tanındığına göre 
böyle İbir hakkın Parlamentoda Grulbu bulunanı Siyasî Partilere de aynı gerekçelede 
tanınması doğru ve haklı bir düzenleme olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Parlamentoda Grubu bulunan Siyasî Partilere kendilerini ve çalış
malarını TRTidien anlatma imkânı vermektedir. 

Eklenecek fıkra 'karşısında maddenin 'başlığı değişikliğe uygun olarak yenliden dü
zenlenmektedir. 

Madde 2 - 3 . — Yürürlük ve yürütme maddesidir. 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ KOKSAL TOPTANTN TEKLİFİ 

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2954 sayılı Türikiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu 
maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Hükümet uygulamalarının ve siyasî partililerin çalışmalarının tanıtılması» 
«TRT, Parlamentoda Grubu bulunan siyasî partilerin d,e yuikarıdalki esaslara uy

gun olarak hazırlayacakları ve çalışmalarını halka anlatmayı öngören programlarını 
yayınlar. Bu süre 30 »da'kiikayı geçemez ve ayda bir defada kullanılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 7.11.1988 

Esas No. : 2/37, 2/61 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMEOLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.3.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Tunceli Milletveki
li Kamer Genc'in; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 14.4.1988 tarihinde gönderilen Zongul
dak Milletvekili Koksal Toptan'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
nun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi, Komisyonumu
zun 3.11.1988 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Adnan Kahveci de bulunduğu halde 
incelenmiştir. 

Komisyonumuz iki teklifi birleştirerek incelemeyi kabul etmiştir. 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi; «Hükü

met Uygulamalarının Tanıtılması» başlığı altında, halkın katılımı ile başarıya ulaşabile
cek, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konulan Hükümet uygulamalarının, ge
rekçelerinin, yararlarının yükümlülüklerinin, esas ve usullerinin kamuoyuna benim-
setilmesini öngörmektedir. Madde ayrıca, Hükümet uygulamalarının Türkiye Radyo 
ve Televizyonundan 'yayınlanmasında uygulanacalk esasları ve tanıtma programının 
kapsam ve özelliklerinin neler olacağını da açıkça göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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Sözkonusu sınırlamaların dışına çıkılması halinde ise kanun yollarına başvurma 

esas ve usulleri, kanunun «Düzeltme ve Cevap Hakkı» başlıklı 27 nci maddesinin (i) 
bendinin üçüncü paragrafında belirtilmek suretiyle, Türkiye İBüyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan fakat hükümette yer almayan siyasî partilerin hukukî menfaatleri de 
büyük ölçüde korunmuştur. 

Ayrıca, sözkonusu maddedeki hüküm, herhangi bir siyasî partinin değil, Devle
tin icra organının faaliyetlerini açıklama imkânı tanımaktadır. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 21 inci maddesindeki de
ğişiklik önerisi ise bugünkü yayın düzeni ve adı geçen kanunun uygulanması yönün
den gerekli görülmemiştir. 

Bu nedenlerle teklifler Komisyonumuzca benimsenmemiş ve tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine geçilmesi kabul edilmeyerek teklifler red
dedilmiştir. 

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

Başkam RaJskianvekiü 
Kâmil T. Coşkunoğlu Mehmet Zeki Uzun 

Aınıkaıraı Tokat 

SÖ230Ü 

Ünal Yaşar , 
Gaziantep 

Üye 
Menmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Abdullah Baş t ürk 

/İstanbul 
-MubaNfitn 

Karşı oy yazım eklidir. 

Üye 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
özer Gürbüz 

Sinop 
Muhali iifrım 

Karşı oy yazım eklidir. 
Üye 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Muhaflifiım 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

ü y e 
Mehmet Pürdeloğlu 

Hatay 

Üye 
Reşit Ülker 

Isıtan bul 

Üye 
Ahmet Ne idim 

Sakarya 
MuHalifıiım 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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KARŞI OY GEREKÇEMİZ 

T.RT. yasasının 19 uncu rnaddesjı «iSıiıyasî çikar amacı taşımamak »kaydıyla mev
zuat veya idarî konularla, yürürlüğe ikonam ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek 
Hükümet uygulamalarımın» tanıtılması yönünden Hükümete, tanıtıcı radyo ve tele
vizyon programları yapma hakkımı vermiştir. 

Ancaik ibu hak, uygulamada görüldüğü gibi, Gelişen Türkiye adıyla, bütünüyle 
propaganda ve siyasî çakar amacı ile kullanılmaktadır. Hal böyle olunca, demokrasi -
nin vazgeçilmez unsuru, siyasî partiler arasında tanıtım ve propaganda yapabilme 
olanakları yönünden 'büyük biır demgesıizlıilk yaratılmış olmaktadır. Tek: yanlı propagan
dadan kamuoyumuz fazlaca rahatsızlık duymaktadır ve demiokraısıimııiz. zarar görmek
tedir. 

Demokrasimizin ıgeleceği için bu yanlış uygulamayı önlemek ve muhalefet par
tilerine de televizyondan açıklama hakkını vermek zommluğu doğmuştur. 

Yinıe, teklifin T.R.T. (Kaınıununun 21'inci maddesinde değişiklik öneren ve TJBM.M. 
Genel 'Kurul çalışmalarının radyoda olduğu gibi Televizyonda da özetlenmesini iste
yen bölümü, önemli 'bir yasal boşluğu giderecek niteliktedir. Çünkü, günümüzde rad
yo yayıinlarındanı çok Televizyon yayımları (izlenmektedir. 'Radyo ile Meclis çalışma -
ılarıınm verilmesi yasanın beklediği lamacı vermemektedir. Yasa çıktığında televizyon 
yayınları olmadığı için sadece radyo ile özetlenir denilmesi ile yetinilimiştir. Amaç 
halkı adına yapılan yasama çalışmalaırınıın özetlenerek halka duyurulmasıdır. Tele
vizyonda yayım yapılmadan halka duyurulduğu söylenemez. 

Bu nedenlerle yasa teklifinin reddine karşıyız. 

3.11.1988 

Özer Gürbüz Abdullah Baştürk 
Sinop Milletvekili istanbul Milletvekili 
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II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

• SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayıh 
Muhasebe! 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) 

2. — İzmir Milletvekili. Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiımiındeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 iinöi, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 

Meclis araştırması 
öinergesi (10/33) 

açılmasına' ilişkin 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
najpni çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi] (10/34) 

4. — 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

5. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

6. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı-

ı lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do-
J 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) 

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

8. — 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) 

9. — 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) 

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

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

11. —• 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

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

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



16. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini, sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uj'a-
rınca"bir Meclis araştırması açılmasına 

. ilişkin önergesi (10/43) 

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

18. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlıı 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) 

19. —» 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, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

20. — 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) 

21. — 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

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

23. — 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) 

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

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 



amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve '103 üncü maddeleri uyarınca fok 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

26. — Afyon, Milletvekili Abdullah 
Ulutürlk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının modemlerimi ve trafik kazalarının 
önlemeblmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması ' 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

27. —- Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşımın, müteahhitlik sek
törümün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) ' • ; 

28 .— 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) 

29. — 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) 

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

31. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 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) 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa' 
Murat Söktoenoğlu v)e 45 arikadaşının, 
dış politika konusunda. Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü madde
leri uyanınca fok M'eclis • araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

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

34. — Tekirdağ Milletvekili Enüs 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) 

35. — 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 durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

36. — Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ve 18 arkadaşının, Turizm Bankasınca 
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kimlere hangi şartlarla ne miktar kredi 
verildiğini, bu kredilerin amacına uygun 
olarak sarfedilip edilmediğini ve ne mik
tarının geri ödenmediğini tespit etmek 

. amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
1G2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/60) 

37. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkça'kal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün Î02 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

38. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş <vp 3!3 arllcadaşının, kamu (ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
oincü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

39. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması, açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

. SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
yla 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) 

3i — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlem: 
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.C. 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 İstikrar 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 oJan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında no 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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



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

10. — Eskli şehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, isçilerin 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 alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine Miskin Sanayi ve fica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara M illet vekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu-̂  
na göre görevlerime son verilip de bi-
lalıara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
•iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/44) 

•13. — Tunceilü Miiıliletvekıiıli, Orhan Ve
li Yıldırım'iın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve (mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın" sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

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

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-' 
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay* 
lacık Köyünde yap tırıllan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın* 
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

.17. — Zongüılıdak Milletvekili Şinaısi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samson Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 
' 19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

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

22. — Antvftn Millet vekili 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 Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nıın, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nıın, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere iişkin Millî Eğitim Gençlik v*. 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

26. —Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğm'nun, ihtiyaç sahihi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

•27. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
o'in, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişlerii Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96)' (1) 

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

29. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı

lan tamirata üişkin 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 Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

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

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

34. —Oiyarbalkır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen yatandaşjlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

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

.36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında İnşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açüacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü sora önergesi (6/81) 

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

38. — Bursa Milletvekili BeytuHah 
Mehmet Gazioglu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek ' büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 
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39, — Bursa Mıilletvdkilıi Beytuliaıh 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına İlişkin Mıililî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

' 4 1 . — Bursa Milletvekilli Beyıtu'Hah 
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 Mıiılletveküi Turları Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
aıtıildıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Millet vekil Tufan Do-
ğu'mun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru. öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydımlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama* 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanrndan sözlü soru önergesi (6/107) 
d ) '..'•" • . . 

45. —Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan..ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyaıl Güvenlik 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

48. — Kırklareli Milletvekilli İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köy işleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — .Zonguldak Milleıtvelklii 'Şinas'i 
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' Milletvekili K. Kemal 
Ana dol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4,1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların .•alımı için Sümarbank* 
la bk mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 



53. — İçel Miiletvekiıli • Durmuş Riıkri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son' 
önergesi (6/136) (1) 

5.4. —Hatay Milletvekilli .Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine üişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekilli Ömer 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 Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şiınasi 
Altmer'in, Zonguldak Taşkömürü İmlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin
cinin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir aıtamaya ilişkin Devlet Baka
mından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

60.; — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ye 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. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

63. — Teklirdağ Milletvekili 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 Miilletvekiiıli 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 
Altmer'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün-, spor sahalarında meydana 



gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

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

69. — Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San* 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy-* 
lerin EU alamadığı iddiasına iü^kio, Tarım 
Orman yo Köyişleri Bakanından sözlü 
goru önergesi (6/1 14) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, [Türkiye Taşkömürü Ku-< 
romu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasma ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü sora önergesi 

71 .— Hatay Milletvekilli Turhan Hır-
^anoğlu'nunj Türkiye Ziraî Donatım Ku-< 
rurnu parafından 1986 yılında giftçi ye 
köylülere taksitle satılan (traktörlerin ade-< 
iline ve iatı§ fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü goru 
önergesi (6^116) 

72. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmeslinin gayesine ilisjkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/117) 
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73. — İistan'buİ Mıiiiletvek'ıiİi M'ustafa 
SangüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

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

75. — Ediınnıe "'Mıiıliltötvökliılli Erdal Kai-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Amıtail'yıa Milletvekili 'İbrahim 
Demir'İn, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

78. — Ankara Millet vekili 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. — izmir Mıilıletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 



80. — Düyaribaıkır Milletvekili -Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söülü soru önergesi 
(6/233) (1) 

.81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Jviüftüoğlu'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 Millletveikili 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. T- Balıkesir . Milletvekilli 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

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

85. — Adana Mile t vekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın-. 
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

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

87. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe-» 
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyon 
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola-< 
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşlet-
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

90. '•— İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, maç 'biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılma'sının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekilli IC. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı, olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi (6/128) 

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

93. — Adana Milletvekilli Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 
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94. — Kütahya M ile t vekil i 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, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya Miskin İçişleri Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

• 96. — Denizli MlilıletvelkiılJİ Adnan 
Keıskin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev-
Şdet Sefliviı'ınıiın, 'yurtlara giremeyen öğren-
oilerin sayısına ve sorunlarına, »işkin 
Millî.Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milıletvekülli Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan. Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — .Kocaıeli Milletvekilli Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100.; — Aydın Mıillıatıvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveytt Türk Evkaf Fİnans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaiklarma ve şirket 
anasözleşmesindle yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

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

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

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

104. —- Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
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 vergi 
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 kaklar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî İhracatla 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 Büyükşelıir Belediye Baş
kam ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü-
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rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
0) 

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

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

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

112. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerdin 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) 

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

115. — Kütahya Milletveicıfi Mehmet 
Koıikmaz'm, ülkemizdeki et tüketimime 

ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner*: 

.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 
uygulamasına 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'ıu, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge-
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cici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işi eri Baklanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

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

124. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun 'bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.53) 

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-, 
dağîn, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına 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 yaptırılıma-
masınırı 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 tilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen -
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değ i sildiklere ve imar planı düzen
leme çalışmaılanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın gecilctirilmesînin 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 Milletvekilli 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 Miilletıvekili 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 iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
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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 soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlıı'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve 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 üişkin Bayındırlık ve iskân 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 İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe

sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

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

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 İlçesinin 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 İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 
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151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuştum- , 
lacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) . . ; ' . • 

152. — 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 ye 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 Sökmehoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
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 1986. yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

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

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

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 
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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 İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 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) 

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

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin ınedenine 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 İlçesinin 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) 

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 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ye 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 - Çayırova'daki 

(71 inci Birleşim) 
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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 Şökmenoğlu'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 İtli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Güilbirliik'çe 1988 yılında 
gerçefcleşitirifon gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan -sözlü so
ru önergesi (6/210) 

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

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaiba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 

ilişikin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soıru önergesi (6/212) 

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

189. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gellirlenine ve harcama
larına ilişiklin Başbakandaın 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) 

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 Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına daıiır 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simin medenine ilişkin Bayındırtık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın,•Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına •ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü 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-
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/andıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
raın'ın Niğde Merkez 1Içesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapı iması 
puanlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba-
yın'drnlıik ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'm, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen İmra'hor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

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

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

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağh'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin 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
ma .z'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 n T Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

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 
vŞendağ'ın, Adana İlinde 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 ÖzaFın, 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
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (l) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esen dere 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 
Şe'noba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü sora 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 
Durutütlk'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 Sökmcnoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet B.a-
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k»nının: İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

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 iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bıır 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 tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. —: Kocaeli Milletvekilli Alaett'in 
Kurt'un, Kocaeli, İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — 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 soru önergesi (6/338) (İ) 

221'. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 
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222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Kösc'nin, yergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

224. — Bursa Milletvekili Beytuiiah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) . 

225. — Ankara Milletvekili 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 -Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bczm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzeninde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geni ödenip 
ödenmediğine İlişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş 'Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ye Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Sandalına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ye Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

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

232.— Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

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

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen* Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ye köylere ve Kahramanmaraş* 
da Sümerbanlc ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

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

237. — Kahramanmıa raş Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal -.Güvenlik • Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde-vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) , 

239. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sötkmenoğlu'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-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dalir Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

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

243. — Hatay Mıillıetvekillıi Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka

ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — 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) 

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 Beytüllah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun. Milletvekili 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' 
tun, gece bekçilerine de silah tazminatı 
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Ver/ilip 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-

- liginin 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'îi hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
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 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — 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 Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

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

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıi-
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. — Bilecik 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 İlçesinde Dev-



İet - 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) 

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

268. — Hakkâri Milletvekili Cumlhur 
Kesikim'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamıı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

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

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

27.lv— Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinii 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü sonu önergesi (6/295) 
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272. — Antalya Milletvekili Zekeriya 
Bahçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül
telerinde tek dersten bütünlemeM öğren
cilerin kabul edilip edilmediklerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'im, Etiıbank Genel Müdürlüğü müfet-
tişlenince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri S atın alma 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 verilmedi
ğime ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

'275. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Güırd'al'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. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, İstanbul Millî Eğitim Müdü
rünün özel bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, «TV'de Politika» adlı tele
vizyon programına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/369) (1) 

278. — Mardin Milletvekilli Süleyman 
Çelebli'nin, Karakaya (Barajı içjn kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü sonu 
önergesi (6/308) 

http://27.lv


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

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

281. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya-
rarlaınıaibilımek için yatırım .amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

282. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekrnen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri; Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

283. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - . Eğridir İlçesi En
düstri Meslek lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

284. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan 'bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

285. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı ilk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
s or u önergesi (6/313) 

286. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüPün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

287. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

288. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakiimından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin* Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

289. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemeriköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

292. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 
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293. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

295. — Kocaeli Milletvekili Alaattin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

296. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

297. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) ; , 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

299. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

300. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 

bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

,' 302. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî .Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia ediilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataılay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır,- Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz alltına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataılay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) <1) 

306. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

307. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
(1) 

308. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 
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309. —• Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in* Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
fik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

312. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

315. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in,, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

316. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/400) (1) 

317. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) -(1) 

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

319. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin* İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geüdiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

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

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

322. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

323. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

324. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk • kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun-
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ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma ©afcaiiiinid.an sözüü sonu önergesi 
(6/340) 

325. — İsparta Milletvekili Ibra'him 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilik ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir fcısımının çeşitli köy ve kasaba 
okull arına nakledil dikil eri iddiasın a ilişkin 

"Millî, Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/353) 

326. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
iri, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

327. — Manisa Milletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Manisa İH Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan ' sözlü soru önergesi 
(6/355) 

328. .— İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik .Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

329. — İsparta Milletvekili Er tekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişlcri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

330. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

331. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 

başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

332. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

333. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri' Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

334. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 

' • • ' l 7 < ' 

: 'KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 

1, — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, ^954 Sayılı Türfciye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 2. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürrilyetlleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasinın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

http://�afcaiiiinid.an
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3. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
•Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15.inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu ' 
C2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataiay'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 A'daîdt komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988) 

5. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Milî 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 İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. —1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi 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) (Dagıtaıa ta
rihî : 6.12.1988) 

9 . — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'jn, 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 11. — Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. — 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 komisyonıaı'i 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 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma-



sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri vo Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayılı 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 
Dajr Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

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

X 18. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama. Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir 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) 
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20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. S*ayısı : 
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 tarihi: 22.2.1989) 

22. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 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 23. — Karayolları 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) 

ı, X 24. — İktisadî ve Ticarî İlimler 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 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe 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) 
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X 25. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesınhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel. 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe l omisyonıı Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/2.27, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/.12, 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 26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970,' 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, İ980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna ilişkin 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 27. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna ilişkin 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 28. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 

(ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 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) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 29. — 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 Bildirimlerin'in Sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe 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 30. — 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 31. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
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Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay. Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/7.1, 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 32. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1.981, ve. 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş-
ıkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe 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 33. — 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 Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin 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) 

34. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce

zaları Hakkında Kanunum Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (İ/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

35. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

36. p- Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Konıiıtesii Arasında İşibiiıtlliğinıe 
Dair Anllaışımianıın Onayılanımasıraın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporiarı (1/361) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 38. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Gnaylanımasına Dair 
29.8.,1961 Tarihi ve 358 'Sayılı -Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 

"raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1989) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Abıdul-
kadir Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayılı 
Mahallî İdareler lifle Mahalle Muhitariılk-
lao ve İbJlliyar Heyetleri Seçiimi Hakkın-
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dıa Kamunun Bazı Mıaddıalıeriıiıde Deği
şildik Yapılmasına Daıiır 7.12.1988 Tarih 
ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçicıi Madde 
Ekıleimmesâ' Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa Konniısyonu Raporu (2/162) (S. 
Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 6.3.1989) 

X 40. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayiiln Kamunun Bazı Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve 'Plan ve Bütçe 'Komıiısyomu Ra
poru (1/542) (Ş. Sayısı : 235) (Dağıtma 
•tarih't •: 6.3.-1989) 

41. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
llter'Jn, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 42. — Ana Maddeler için Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 13.3.1989) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı: 
233) (Dağıtma tarihi: 24.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi içleri gös
terir. 
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(71 inci Birleşim) 




