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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz, 24 Kasımda kutlanacak olan "öğretmenler Günü" ko

nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun'un, Türkiye genelinde yeri ile mütenasip hizmet 

alamadığı; özelde, Bafra ve Çarşamba ovalarının ihmali, havaalanı ihtiyacı, üniversitenin so
runları ve ziraî üretimle ilgili konular hakkındaki gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ke
mal Akkaya, 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, enflasyon karşısında tütün üreticilerinin sorunları, 
istemleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Maliye ve güm
rük Bakanı Ekrem Pakdemirli; 

Cevap verdiler. 
Batı Avrupa Birliği Assamblesinde TBMM'ni gözlemci olarak temsil edecek olan üyelik

lerden açık bulunanlara siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen üyelere ilişkin Başkan
lık tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın (6/449) 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, (6/48) numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına iliş

kin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildikleri bildirildi. 
Genel Kurulun 23.11.1989 Perşembe günkü birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1, 2 ve 3 üncü sıralaruıgaki 285, 228 
ve 228'e 1 inci Ek ve 270 sıra sayılı işlerin görüşmeleri tamamlandıktan sonra gündemdeki di
ğer konuların sırasıyla görüşülmesine başlanmasına, 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşmelerine başlanıncaya ka
dar, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlan, seçimler açık oylamalar ile, Anayasa ve İçtüzük gere
ği süreye bağlı işler hariç, salı günlerinin Meclis araştırması ve genel görüşme, çarşamba ve 
perşembe! günlerinin sözlü soru önergelerinin görüşmelerine ayrılmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun tasarısının (1/590) (S. 
Sayısı : 285) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 27.5.1988 tarihli 3455 sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası
nın değiştirilmesi ile maddeye bir fıkra ilave edilmesine ilişkin Kanun teklifinin (2/97) (S. Sayı
sı : 228 ve 228'e 1 inci Ek) 1 inci maddesinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunmadı
ğı anlaşıldığından, 

28 Kasım 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne istanbul 

ismail Uğdül Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27.11.1989 Pazartesi 

TMfler 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 122 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklin (2/238) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1989) 

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının, 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Kapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/239) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

3. — Malatya Milletvekili Galip Demird ve 9 Arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
20 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/240) (Anayasa Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1989) 

Tezkerekr 

1. — tsmet Durdu Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1041) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

2. — Fuat Kav ve Mustafa Keser Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1042) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1989) 

3. — Kerim Zamir ve Mustafa tzol Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1043) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1989) 

4. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un "Vasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresf (3/1044) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

5. — İstanbul Milletvekili Kenan Sönmez'in \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1045) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1989) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1046) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

7. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırâtlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1047) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rul Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

Yazüı Soru Önergesi 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Aknak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu illerinde kö
mür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/985) 
(Başbakanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1989) 

— 145 — 

file:///asama
file:///asama


T.B.M.M. B : 38 28 .11 . 1989 O : 1 

28.11.1989 Sah 

Rapor 

1. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, Sigara, Tütün ve Tütün Ma
mullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi tçin 6 Mayıs 
1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Madde
ler Eklenmesine tlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. 
Sayısı : 286) (Dağıtma Tarihi : 28.11.1989) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, öğretmenlerin bazı sorunlarına ve 1988-1989 
öğretim yılı üniversite sınavlarındaki başarı oranının illere göre dağılımına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1989) 

2. — fzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğünce Yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/987) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lüleburgaz ilçe
sindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Ertugrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın Milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(İstanbul Milletvekili M. Ali Eren'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, bir arkadaşıma söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, "Teknoloji Hqftast"na ilişkin gündem dışı konuş
man ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'm cevabı 

BAŞKAN — Geçen hafta kutlanmış olan Teknoloji Haftası münasebetiyle, Antalya Mil
letvekili Sayın İbrahim Demir gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Demir. 

Sayın Demir süreniz S dakikadır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, geçen 
hafta, Ülkemizde Teknoloji Haftası olarak kutlandı. Daha doğrusu, bu önemli konuyu bir haf
tayla kutlama ihtiyaam duyan toplumumuz, böylesine önemli bir konuyu küçük bir ödül töre
ni ve o törende sarf edilen üç beş beylik cümle ile geçiştirdi. Halbuki, konu son derece önemli
dir; hatta hayatî derecede önemlidir ve oldukça karmaşık birtakım yönleri vardır. 

Sayın Başkan, bu kadar karmaşık ve önemli bir konuyu, takdir edersiniz ki, S dakikalık 
bir gündem dışı konuşma süresi içerisinde burada enine boyuna ifade edebilme imkânı yoktur; 
ancak, ben biraz da toleransınızdan istifade ederek ve mümkün olduğunca özetlemeye çalışa
rak bu konuya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın hatip, takdir, Başkanlıktan ziyade İçtüzük hükmü gereğidir; buna ria
yet etmenizi rica ediyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Hayhay Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, milletlerin zenginliği -tarih boyunca olduğu gibi bu
gün de- sahip oldukları doğal kaynaklara, sermaye birikimine, nüfusunun demografik özellik
lerine ve bilhassa bilgi-eğitim seviyesine bağlıdır. Bu dört önemli faktör arasında, sonuncusu, 
yani toplumun bilgi-eğitim düzeyi, belirleyici faktördür. Bugün, dünya ülkelerini, gelişmiş, 
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gelişme yolunda ya da geri kalmış ülkeler olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Bu ayırımda temel 
faktör teknolojidir; toplumun teknoloji birikimidir. Bunu daha geniş bir başlıkla söylemek ge
rekirse, toplumun bilgi birikimidir. Bugün, çağın bilgi düzeyine ulaşmış olduğu halde, ekono
mik ya da sosyal açıdan geri kalmış bir dünya topluluğu söz konusu değildir. Bunun aksi de 
geçerlidir; yani, bilgi düzeyi çağın gerisinde olup da ekonomik ve sosyal seviyesi çağdaş düzeye 
çıkabilmiş bir toplum da dünyamızda yoktur, öyleyse, bu konuyu ülkemiz açısından da değer
lendirmek ve üzerine gitmek mecburiyetimiz vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, gerçekten bugün ülkemiz doğal kaynaklar açısından 
fevkalade avantajlı bir konumdadır. Coğrafi avantajlarımız vardır, iklim avantajlarımız vardır, 
yeraltı ve yer üstü zenginliklerimiz hiç de hafife alınacak bir seviyede değildir. Türkiye nüfusu 
genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sermaye birikimi açısından avantajlı olduğumuzu söyleye
mem; ama, Türkiye'nin asıl dezavantajı, asıl sıkıntısı, Türk toplumunun bugün karşı karşıya 
bulunduğu bilgi açığıdır, teknoloji açığıdır. Ne yazık ki, bu açık giderek küçüleceğine, azalaca
ğına, artmaktadır. Daha hızlı, düzenli ve dengeli bir kalkınma için, Türk toplumunun, bilgi-
eğitim seviyesini artırmak, teknolojik bilgi birikimini artırmak ve bunu mümkün kılacak bir
takım tedbirleri almak zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ne var ki, bugün, bu konuda, ülkemizde bilgisizlik, 
belirsizlik ve bilinç eksikliği hâkimdir. Gerçekten, bugün, dünya teknolojiyi konuşurken ve ya
şarken, teknoloji için birçok ülke gayri safi millî hâsılalarından yüzde 3'lere varan oranlarda 
harcamalar yaparken, çok gelişmiş araştırma, geliştirme merkezlerinde binlerce araştırmacı bilgi 
üretme çabası içinde çalışırken, ülkemizde bu konuda sarf edilen gayretler, maalesef, yok de
necek kadar azdır. 

Türk toplumu, bugün, teknolojinin önemini kavrayabilmiş, teknoloji için, bilgi için, or
ganize olmuş bir toplum durumunda değildir. Yani, Türkiye'de bugün teknoloji poitikasının 
ne olduğu belli değildir. Eğer, Türkiye bugün bir teknoloji politikası uyguluyor, yürütüyor ise; 
Türkiye'nin bir teknoloji transfer politikası ile araştırma ve geliştirme gibi altyapı politikası 
varsa, konuyla ilgili bakan, burada, sizlere konuyu izah ederek açıklayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, toplumumuzun bilgi ve eğitim seviyesini artırmakla 
ilgili idarî yapımızın ve mevzuatımızın mevcut durumu, toplumumuzun bu konudaki özlemle
rine ve beklentilerine cevap verebilecek özellikte değildir. Yetkiler, birçok kamu kurum ve ku
ruluşu, arasında doğrudan veya dolaylı olarak dağıtılmış; ancak, bunlar arasında bir koordi
nasyon veya bir iletişim kurulamamıştır. 

Durumumuz, mevzuat açısından daha da kötüdür. Sizlere, bu konuda çok çarpıcı bir ör
nek vermek istiyorum : Türkiye'de, teknoloji, araştırma ve geliştirme ile ilgili konulan düzen
leyen mevzuatın başında, kilit bir kanun, bir mihenk taşı olarak, Patent Kanunu gelir. 

Değerli arkadaşlarım, Fransa, 1844 yılında kendi ihtiyaçları için bir patent kanunu çıkar
mıştır. Bu patent kanunu, 35 yıl sonra (1879 yılında) Türkiye'ye adapte edilmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz dolmuştur, toparlayın lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
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O adapte edilen kanun, ülkemizde muvakkat bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Ülke
mizdeki patent konusu veya sorunu, bugün bu muvakkat kanunla çözümlenmeye çalışılmak
tadır. Patent uygulaması, ülkemiz insanlan tarafından henüz uçağın, elektriğin, otomobilin ve 
sonraki diğer icatların tanınmasından önce çıkarılan bir kanunla yürütülmektedir; gerisini dü
şünerek değerlendirin. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, insanlarımızın mutluluğu, ülkemizin güvenliği, refahı ve 
gelişmesiyle çok yakından ilgilidir. Konu, 2000*li yıllara yaklaştığımız şu günlerde, önemim gi
derek artırmaktadır. Konunun -buna göre- artık daha fazla ihmale tahammülü yoktur. O ba
kımdan, Yüce Meclisin, bir yolunu bulup bu konuya el atarak, Türkiye'nin teknolojik prob
lemlerini araştırması ve çözüm yollarını bulması, bu konudaki sıkıntılarımızı, en kısa zaman
da giderici tedbirler alması gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşma süremi aşmamaya gayret ede
rek, millî istikbalimiz ve kalkınmamız açısından son derece önemli olduğuna inandığım bir 
konuya dikkatinizi çekmek istedim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Mehmet \azar söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, çok değerli milletve

kili arkadaşlarım, özellikle Sayın Demir'e, sözlerimin başında teşekkür etmek istiyorum. Ger
çekten, Türkiyemiz açısından fevkalade önem arz eden ve Türkiyemizin kalkınmasının ve ge
lişmesinin temel dayanağı olan böyle önemli bir konuyu, kısa bir sürede de olsa gündeme ge
tirmiş oldular. Sözlerinin önemli bir bölümüne katılıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, çağımızdaki yarış (milletlerin kalkınma ve refaha koşma ya
rışı) temelinde, bilim, teknoloji ve araştırmayı içermektedir. Bugün, Türkiye eğer gerçekten bu 
yarışta yerini alacaksa ve bunu başaracaksa; bu, hiç tartışmasız, bilim, teknoloji ve araştırma 
sahasındaki alacağı yolla ölçülüdür, bu yoldaki başarısına bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, evrensel bir tarif olarak, sanayileşme, "Kalkınma" diye söyle
nir. Aslında, sanayileşmenin özünde yatan, kendi kendisine teknolojisini üretebilme kabiliyeti
dir. Yani, kalkınma eşittir sanayileşmeyse, sanayileşme eşittir kendi teknolojini üretebilmektir. 
Bu bakımdan, sanayileşmenin temel altyapısını, doğrudan doğruya, bilim, teknoloji ve araş
tırmaya bağlamamız doğrudur ve isabetlidir. Bu yönden, Türkiye'de, bugüne kadar alınan me
safeyi yeterli görmediğimi ben de buradan ifade etmek ve huzurlarınızda bazı acı gerçeklerimi
zi dile getirmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda, gelişmiş ülkelerin bilimsel ve teknolojik araştırmaya 
ayırdıkları kaynak, gayri safî millî hâsılalarının takriben yüzde 3'ü civarındadır. Bu rakam, 
Japonya'da yüzde 3'ü biraz aşmaktadır, Amerika'da yüzde 2,8-2,9 arasındadır, Avrupa'da ise 
2,5 civarındadır. Ne yazık ki, Türkiye'de, bugünlere gelinceye kadar bilimsel ve teknolojik araş
tırmaya ayrılan pay, gayri safî millî hâsılanan binde 2,4'ünü aşamamıştır. 
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Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde bilimsel ve teknolojik araştırma kurumlarında çalışan 
ve üretim faaliyetlerini destekleyen bilim adamlarının, araştırmacıların sayısı, her 10 bin kişiye 
60-70 civarındadır. Bu oran Japonya'da 100'ü aşmaktadır, Amerika'da 100'ü aşmaktadır; Tür
kiye'de ise bu sayı 3-5 civarındadır. O halde, bu iki rakam bizim bilim ve teknolojik araştırma 
sahasındaki yerimizi -maalesef- olumsuz bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Şu anda, Türkiye, dünya sıralamasında 45 inci sıradadır. Aslında, 170 ülke arasında 45 
inci sırayı iyi görebilirsiniz; ama, bizim kalkınmada iddialı ve gayretli bir ülke olarak bu sırayı 
benimsememiz ve bu sıraya razı olmamız- mümkün değildir. 

Çok değerli milletvekilleri, işte bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, geçti
ğimiz günlerde önemli ciddî adımlar atıldı. Ben, değerli arkadaşıma, bana bu adımları burada 
anlatma imkânı verdiği için bir kere daha teşekkür ediyorum. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu (kısa adı TÜBİTAK) biliyorsunuz 20 yıla yakın bir süreden beri hizmet vermek
tedir. Ancak, bu kurumun daha sağlıklı çalışabilmesi için, üç yıl önce, ANAP tktidan zama
nında, yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu yasa hükmüne rağmen, Türkiye'de, Sa
yın Başbakanın Başkanlık yaptığı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplanamamıştı. Hafıza
larınızı tazelemek istiyorum; ekim ayında bu kurul toplanmıştır. Bu kurulun teşekkülü kanun
la tespit edilmiştir; içinde değerli bilim adamları, kurumların temsilcileri, üniversite temsilcile
ri ve ilgili bakanlar vardır, tik defa, bu kurulda Türkiye'nin beş yıllık bilim ve teknoloji politi
kaları, bütün detaylarıyla görüşülmüş ve ana ilkeler tespit edilmiştir. Yine bv» kurulun düzenli 
ve sistemli çalışabilmesi için, kurulun çalışmasını düzenleyen yönetmelik çıkarılabilmiştir. 

Sevgili milletvekilleri, daha önemlisi arz etmek istiyorum; bugüne kadar bu konuda ne 
yazık ki, kaynak yaratacak -biraz evvel ifade ettiğim- binde 2,5'lik gayri safi millî hâsıladan 
ayrılan payın yükseltilmesini sağlayacak hiçbir adım atılmamıştı. Altıncı Beş Yıllık Planda, Tür
kiye tarihinde ilk defa, bir planda, Türkiye'nin bilim ve teknoloji araştırması için yüzde l'lik 
bir payın ayrılması hedef olarak konulmuş ve Yüce Heyetinizin oylarıyla da kanunlaşmıştır. 

Tabii, plana konulan bu hedefin plan sayfalarında kalmaması için, bu yüzde l'lik payı 
uygulamaya dönüştürecek bir mekanizmanın kurulması gerekirdi, tşte bu yüzden, yine, geçen 
ay toplanan Yüksek Bilim Kurulunda bir fon kurulması kararlaştırılmış ve bir ay gibi kısa bir 
sürede fon tasarısı hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir; zannediyorum, Bakanlar 
Kurulunun gündemindeki ilk sıradadır ve çok yakında bu tasan sizlerin huzuruna gelecektir. 
Bu tasarının, sizlerin değerli oylarıyla kanunlaşacağına inanmaktayım. 

Bu fon tasarısı kanunlaştığı takdirde, 1990 yılından itibaren bilim ve teknolojik araştırma 
lar için, bu sahada kamu kurumları, özel kurumlar ve üniversitelerdeki bütün faaliyetler için, 
ayrıca, bilim alanında kendini gösteren değerli bilim adamları için destek vermek üzere, bu
günkü rakamlarla yaklaşık 50 ilâ 100 milyarlık bir kaynak, bilimsel ve teknolojik araştırmanın 
emrine sunulmuş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir kaynağı yaratmadan, böyle bir imkânı sağlamadan, bütün 
temenniler laftan öteye geçemez, tşte, Hükümetimiz ilk defa gerçekçi ve yapıcı olarak bu zinciri 
kırma hamlesini yapmıştır; artık, bundan sonraki yapı, altyapı olarak bu söylediğim tedbirler
le hazırlanmıştır. Bundan sonra -ki, sayın arkadaşım ifade etti, burada koordinasyon büyük 
önem taşımaktadır- araştırma yapan özel kurumlar, kamu kurumları ve üniversiteler arasında, 
TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde ve bu fondan sağlanan kaynaklarla, Türkiye'nin, önü-
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müzdeki yıllarda bu eksikliğini, bu geriliğini büyük ölçüde kapatacağına yürekten inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta düzenlenen Bilim ve Teknoloji Haftası, bu sahada ka
muoyunun dikkatlerini bilim ve teknolojiye çekmek ve bilim ve teknolojinin, artık, Türkiye 
gündeminde en az sanayileşme kadar, en az sosyal adalet kadar yer almasını sağlamak için, 
özellikle düzenlenmiştir. Biliyorum, mütevazıdır, ilk defa yapılmıştır ve TÜBİTAK'ın 25 inci 
yılı vesilesiyle yapılmıştır. Ancak, önümüzdeki hedef şudur : 1990 yılının nisan ayında, yine 
Türkiye'de ilk defa, bilim şûrasını toplamak istiyoruz.. 

Bu şûrada, dünyanın gelişen ve değişen şartlarını da göz önüne alarak, Türkiye'nin ihti
yaç duyduğu bilimsel gelişmenin temel hedeflerini, uygulamaya yönelik bütün sorunlarım bü
yük bir topluluk içinde ve ilgili bütün kesimlerin katkısıyla tartışmayı ve kararlar almayı düşü
nüyoruz. Bilim şûrasından sonra, öyle ümit ediyorum ki, Türkiye'nin bu yolda dünyanın geli
şen şartlarına ayak uydurması açısından, temel yapı oluşmuş olacaktır. 

Bu bakımdan, bu konunun önemini ve ciddiyetini göz önüne alarak, önümüzdeki günler
de bilim ve teknoloji konusunda kamuoyunun, bilim adamlarımızın dikkatini çekmek ve onla
rın çalışmalarını teşvik etmek maksadıyla düşündüğümüz başka tedbirler de vardır. Bugün, 
öyle acıdır ki, Avrupa'nın bir ülkesinde veya Amerika'da bilimsel bir toplantıya davet edilen 
bir bilim adamımız, kaynak yetersizliğinden dolayı o toplantıya katılamamaktadır. Hatta öyle 
bilim adamlarımız yar ki, onların sunduğu tebliğler diğer ülkelerin bilimsel çalışmalarına me
haz teşkil etmektedir. Geçen hafta düzenlenen Bilim ve Teknoloji Gününde, eğer değerli mil
letvekili arkadaşlarım dikkat buyurdularsa, ödül alan arkadaşlarımızın içinde öyleleri vardı ki, 
bu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, şu anda Batı dünyasının henüz erişe
mediği noktada bilimsel çalışmalardır. Ancak, üzüntümüz şu olmuştur : Bu arkadaşlarımızın 
çalışmalarının aynı hızla devam edebilmesi ve Batının, bunların çalışmalarını alarak ileriye gö
türüp, bizim bilim adamlarımızın başarısını gölgelememesi için, bu arkadaşlarımızın ihtiyaç 
duyduğu kaynaklar, imkânlar şu anda yeterli değildir. 

tşte, şu bakımdan tekrar ediyorum : Adımım attığımız ve yakında Bakanlar Kurulunda 
görüşülecek olan fon tasarısı, bu eksiği giderecek yegâne araçtır. Bugüne kadar hep konuşulu
yor değerli arkadaşlarım. Elbette ki, konuşmalarda güzel fikirler vardır; ama, neticeye götürür 
bir karar almazsanız, uygulamaya götürür somut adımlar atmazsanız; bunlar laftan öteye bir 
şey ifade etmez. O yüzden, huzurlarınızda tekrar ediyorum, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru
lunun kurulmuş olması, değerli milletvekili arkadaşlarım, fon tasarısının gündeme gelmiş ol
ması ve bundan sonra da destekleme faaliyetlerinin etkin hale getirilmiş olması, bilim ve tek
nolojik araştırmalar konusunda önümüzde yeni ufuklar açmıştır. 

Huzurlarınızda, böyle önemli bir konuda bize konuşma imkânı veren arkadaşıma teşek
kür ederken, sizlerden de, tasan huzurunuza geldiği zaman aynı anlayışla desteklemenizi özel
likle rica ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika'ya gidecek olan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüsüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcütğına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1048) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım 1989 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2, — Belçika'ya gidecek olan, Müli Savunma Bakam İsmail Safa Giray 'm dönüsüne kadar; Mitti 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1049) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NATO Avrupa Grubu ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) Sonbahar Bakanlar Top
lantısına katılmak üzere, 26 Kasım 1989 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile ilgili iddialartn gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/77) 

BAŞKAN — 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı Yasa ile kurulmuş, Başbakanlı
ğa bağlı Katma Bütçeli bir Genel Müdürlüktür. 

Kurum, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı kişilere maddî, 
manevî ve sosyal alanlarda kendilerine yardımcı olarak yaşam standartlarının iyileştirilmesini 
ve yükseltilmesini amaçlamaktadır. 

Genel müdürlük, bu hizmetleri yürütmek için, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, kreş ve gün
düz bakımevi, huzurevi ile rehabilitasyon merkezleri kurmak ve işletmek, yaşamlarını en dü-

— 152 — 



T.B.M.M. B : 38 28 . 11 . 1989 O : 1 

şük düzeylerde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere aynî ve nakdî yardımlarda bu
lunmak ve bu amaçla halkın gönüllü katılımını sağlamak, organize etmek, toplumun, örf, ftdet 
ve inançları doğrultusunda yapacağı yardım ve bağışlarla ilgili sistemli ve programlı hizmetleri 
düzenlemek, hizmet içi gerekli personeli, bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğit
mek ve yetiştirmekle görevlidir. 

Ülkemizde korunmaya muhtaç ve yardıma muhtaç 494 bin çocuk, 30 bin yaşlı, 684 871 
sakatın olduğu ifade edilirken, halen 146 kuruluşta 18 921 çocuğa, 23 huzurevinde 3 İSO yaşlı
ya, 26 kreş ve gündüz bakımevinde 3 533 çocuğa, 3 rehabilitasyon merkezinde de ancak 200 
sakata hizmet verilmektedir. 

Ülkemizde 1960'lı yıllardan başlayarak, sosyal hizmetler, bilimsel bir çerçeve içinde, sos
yal devletin bir görevi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu eğitim, bu gün de, yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde sürdürülmektedir. Devlet, bu hizmetleri yerine getirmek için sosyal hiz
met uzmanı, psikolog, çocuk eğitimcisi yetiştirmekte ve bu amaçla yatırım yapmaktadır. 

Demek ki, kurum, kendisine verilen görevin ancak yüzde 10'unu yapabilmektedir. Du
rum bu iken, Genel Müdür Melih Gökçek'in kurum bünyesinde başlattığı atama, görevden 
alma, yüzlerce nakil işlemiyle kurumda başlayan huzursuzluk nerkesi tedirgin etmeye başla
mıştır. Genel Müdür, akrabalarını, arkadaşlarını yerleştirmek amacıyla kurumda, kıdemli, de
neyimli uzman elemanları uydurma gerekçelerle sürüp, çalışanlar üzerinde âdeta bir terör ha
vası estirmeye başlamıştır. Kurumdaki atamalar bir kıyım halini almıştır. Çocuk bakıcısı, hiz
metli, memur her düzeyde çalışan, haksız ve gereksiz yere atamalarla istifaya zorlanmaktadır. 
Ailenin bütünlüğü, kurum yöneticilerince parçalanmakta, eşlerden herbiri ayrı şehirlere atan
maktadırlar. Kurulan sınav komisyonlarına ilgili meslekten hiç kimse alınmamaktadır. Görev
den alınan ve bu alanda uzman kişilerin yerine arkeologlar, imam hatip mezunları, jeologlar 
ve tapucular atanmaktadırlar. Her biri kendi meslek alanlarında çalışmaları gereken ve farklı 
alanlarda uzmanlaşmış bu kişilerin, bu Kurum ile ilgili bilgileri, becerileri, deneyimleri ne olabilir? 

Son günlerde Kurumla ilgili olarak basında öne sürülen iddialar ciddî boyutlara ulaşmış
tır. Futbolcuyu hiç işe uğramadan memur yaparak, politik yandaşlık dışında hiçbir meslekî 
niteliği olmayanları milyonlarca lira maaşla sözleşmeli yaparak, uçaklarla "Denetim" adı al
tında maçlara giderek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan beklenen görevler 
yerine getirilmez. 

Kız yetiştirme yurtlarının fahişe, erkek yetiştirme yurtlarının ise hırsız yuvası olduğunu 
söylemek ya da bu anlama gelecek beyanlarda bulunmak bile, tek başına araştırılması gereken 
çok ciddî ve vahim bir iddiadır. Kreş ücretleri 35 bin liradan 100 birt liraya çıkarılmış ve yeni 
düzenleme adı altında kapı dışarı edilen çocuklar ve velileri çaresiz duruma düşürülmüşlerdir. 

Sonuçta, korunmaya muhtaç çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi, topluma kazandırıl
ması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için devletin bütün imkânlarıyla bu çocuklara sahip çı
kabilmesi zorlaşmıştır. Korunmaya ve bakıma muhtaç sakatlarımız ile yaşlılarımızın da aynı 
şekilde devletin güvencesine ihtiyaçları vardır. Kuruluşlarda barındırılmakta olan çocuk ve genç
lerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplum içinde kendi kendilerine yeterli birer kişi ola
rak yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri kamu vicdanında şüphe yaratmıştır. Kurum, bu kadronun 
elinde belli doğrultuda bir politik örgütlenme alanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
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Adı geçen Kurumda, tahribat ve yozlaşma daha büyük boyutlara ulaşmadan, konunun 
aydınlatılması ve araştırılması gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Eşref Erdem 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Ekin Dikmen 
tçel 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mustafa Çakır 
Giresun 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

tbrahim Tez 
Ankara 

Ömer Türkçakal 
' Kocaeli 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Türkân Akyol 
tzmir 

M. Kemal Duduoglu 
Hatay 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Veli Aksoy 
tzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

İsmail Cem 
İstanbul 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

öner Miski 
Hatay 

Hasan Zengin 
Manisa 

Cemal Sevmen 
Nevşehir 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Kâzım özev 
Tokat 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Cemal Şahin 
Çorum 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mehmet Turan Bayazıt 
tzmir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Beşer Baydar 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması 
konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
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2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadastnm, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki 
iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarım tespit etmek amactyla Meclis araştır-
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonu İS inci dönem protokolünün onaylanması ile, 
taraflar, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketine, tarımsal faaliyetini yapabilmesi
ni teminen, arazi tahsisi uygun görülmüştür. Bu kararın akabinde arazi aranmasına bakılmış, 
Kırklareli tli Lüleburgaz tlçesi hudutları içindeki 2 devlet üretme çiftliği uygun görüldüğü du
yulmuştur. 

Libyalı uzmanların araziyi gezmeleri, çiftliklerin verimleri hakkında bilgi almaları, işçile
rin kıdem tazminatlarını hesaplatmaları, bu çiftliklerin elden çıkarılmak istendiği yolunda böl
gede çok ciddî endişeler duyulmaya başlanmıştır. 

Başbakana verdiğim konu hakkındaki soru önergesine cevap alamamakla beraber, özel 
olarak görüştüğümüz bir bakan, bu çiftliklerin Libyalılara satılmak istendiğini ifade etmiştir. 

Satışı düşünülen bu iki çiftlik 41 bin dönüm birinci sınıf tarım arazisi üzerinde kurulmuş
tur. Çok yönlü tohum ve damızlık üretimi yapmaktadır. Trakyanın ihtiyacı olan buğday tohu
mu ihtiyacını tek başına karşılamakta., üretim artışına bu yolla büyük katkı yapmaktadır. 

Damızlık hayvan yetiştiriciliği ve hayvan neslinin ıslah çalışmaları bu çiftliklerde yapıl
maktadır. Ayrıca, ülkenin en kaliteli meyve fidesi yetiştiriciliği de burada yapılmaktadır. Yine 
Şeker Şirketinin ihtiyacı olan şeker pancarı tohumunun büyük bir kısmı bu arazilerde üretil
mektedir. Bu hizmetlerin dışında yapılan tarımsal çalışmalarda, buğday üretiminde Avrupa ül
kelerinin üzerine çıkılmış, süt üretiminde ise bu ülkeler seviyesine gelinmiştir. 

Son derece başarılı çalışan bu iki çiftliğin Libyalılara satılacağı duyulunca, personel ara
sında büyük huzurluk yaratmış, herkes gelecek endişesine düşmüş, yeni yatırımlar yapılamadı
ğı gibi, günlük işler aksamaya başlamıştır. Büyük emeklerle kurulan bu çiftlikler içten içe çök
meye başlamıştır. 

Ayrıca, bu arazilerin yanında, ülkemizin savunmasını çok yakından ilgilendiren askerî te
sisler bulunmaktadır. Nereden bakılırsa bakılsın ülke menfaatine taban tabana zıt böyle bir 
satışın yapılmasındaki gerçek niyet nedir? Çünkü, kendileriyle görüşülen Libyalı uzmanlar bu
rada besicilik yapmak istediklerini tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'den çok geride ol
duklarını, bu işe çok arzulu olmadıklarını beyan etmektedirler. Bu satışın gerçekleşmesi için 
ülkemizde bazı kişilerin büyük uğraş verdikleri bilinmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sayın Tarım, Orman 
ve Köyişleri Bakanı, böyle bir satışın veya devrin karşısında olduğunu, Bakanlığın da resmî 
görüşünün bu yönde oluştuğunu ifade etmiş, buna rağmen satışın gerçekleşemeyeceği yolunda 
güvence verememiştir. 

Yılbaşından sonra devir işleminin tamamlanacağı ve bazı kişilerin bu satıştan büyük men-
faatlar sağlayacağı ileri sürülmektedir. 
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Bu olayın aydınlanabilmesi ve olabilecek bir satış işleminin durdurulabilmesi için Anaya
sanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Tufan Doğu 
Muğla 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Veli Aksoy 
İzmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mehmet Dönen 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Kenan Süzer 
Tokat 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Can 
Adana 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Musa Gökbel 
Muğla 

Ali Uyar 
Hatay 

Kâzım özev 
Tokat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkanlığının, (1/617) esas saydı Bazı l&rgi Kanunların
da Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi hakkında Komisyonun düşünce
sini tespit etmek üzere, adı geçen tasartnm Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna havale edilmesine ilişkin 
tezkeresi (3/115) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlıkla
rının, İçtüzüğün 35 inci maddesine göre verilmiş tezkereleri bulunmaktadır, ayrı ayrı okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Başkanlıkça 17.10.1989 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen (1/617) 

Esas Sayılı "213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 827 sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmî Ka-
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nunu, 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, 3668 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kal
kınmada'öncelikli Yörelerde kapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflık
ları Tanınması Hakkında Kanunda Değişiklikler kapılması Hakkında Kanun Taransının 1 inci 
maddesi baklanda komisyonumuzun düşüncesini tespit etmek üzere Millet Meclisi içtüzüğü
nün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince Komisyonumuza havale edilmesinin 
istenmesi, Komisyonumuzun 2.11.1989 tarihli 3 üncü Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Gereğini bilgilerinize saygı ile arz ederiz. 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Plan ve Bütçe Kornisyom Başkanlgtnm, @fâ 
Değişiklik, Yapdması Hakkmda Kanın Tasansmtn, on gün içinde sonuçlandtrüamk toktur Komisyona 
iade edilmek üzere, TBMM Bafkanhğtna arz olunduğuna ütfin tezkeresi (3/116) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Yüksek Başkanlığa muhatap 2.11.1989 tarihli 
ve 4 sayılı yazısı. 

Yüksek Başkanlıkça 17.10.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen (1/617) esas sayı
lı "213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 saydı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 827 sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu, 828 saydı 
İthalde alınacak Damga Resmi Kanunu, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase
beci MaS Müşavirlik ve temini! MaK Müşavirlik Kanunu, 1318 saydı Finansman Kanunu, 3065 
saydı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 2982 saydı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hak
kında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasana" Komisyonumuzun portfö
yünde bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının ilgi yazısı ile, tasarının 1 inci maddesi hak
kında Komisyonlarının düşüncesini tespit etmek üzere, İçtüzüğün 35 ind maddesinin üçüncü 
fıkrası hükmü gereği, kendilerine havale edilmesi istenmektedir. 

1990 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle tasan Komisyon gündemine alınamamış ve dolayı
sıyla üzerinde hiçbir işlem yapılamamıştır. 

İçtüzüğün 38 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 10 gün içinde sonuçlandırılarak Baş
kanlığımıza iade edilmek üzere Tasarı, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Kütahya MüUtvdâli Mehmet Korkmaz'm, (6/129), (6/13Ö), (6/133), (6/135), (6/148), 
(6/167), (6/407) numaralı sözlü sorularım geri aldığına ilişkin önergesi (4/109) 

BAŞKAN — Bazı sözlü sorulann geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Meclis gündeminin "Sözlü Sorular" bölümünde yer alan ve aşağıda gündem sıra sayılan 
ile önerge numaralan yazılı bulunan 7 adet sözlü soru önergemi, konulan bakımından güncel
liğini ve önemini yitirdiği için, geri çekiyorum. 

Kabulü ile, gereğini arz ederim. 
Saygılanmla. 

Sözlü som önergesinin 

Gündemdeki sıra sayısı 

89 
93 
99 
101 
113 
149 
293 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

önerge numarası 

(6/129) 
(6/130* 
(6/133) 
(6/135) 
(6/148) 
(6/187) 
(6/407) 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
6. — Balikesir Milletvekili Ali Sami Âkkas'tn, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu İldiğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/108) 

BAŞKAN — Bir sayın üye komisyondan istifa etmiştir, önergesini okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji .Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize sunarım. 
Saygılanmla. 

Ali Sami Akkaş 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

— 158 — 



TJIMM. B : 38 28 . 11 . 1989 O : 1 

D) ÖNERİLER 

a) Dam/ma Kurulu Önerileri 

1. —1990 Mali Yth Bütçe Kanunu Tasana He, 1980 Mali Yüt KesvJmap Kanunu Tasanstmn 
Gend Kurulda görüşülmesine bashnacağt güm; görüşme süre ve usullerine üifkm Dantsma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, bütçe görüşmelerine ilişkin önerileri vardır; okutup, 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 27.11.1989 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Gend 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Temsilcisi DYP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Rıza Yılmaz Koksal Toptan 

öneriler : 
1. 1990 MaK Yık Bütçe Kanunu İhsanları ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıla

rının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak İşler'* kısmında 
yer alması; bütçe görüşmelerine 12.12.1989 Salı günü saat 09.00'da başlanması ve bitimine ka
dar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar devam 
olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de gece top
lanman yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük program saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 2'şer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafın
dan kullanılabilir) kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle Millî Eğitim Bakanhğı bütçesi için 2'şer 
saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleriyle gelir bütçesi için Ter saat; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesi için 40'ar dakika (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) 
Danıştay, \argitay ve Sayıştay Başkanlıkları bütçeleri için 20'şer dakika; Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçeleri için 15'er 
dakika; diğer daire bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakikayla sınırlandı
rılması önerilmiştir. 

4. Bütçe kanunu tasarıları üzerindeki kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 nci maddesi
ne göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla söz verilmesi ve bir millet
vekilinin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 
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3. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz 
verilmesi, (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci madde
sine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 20'şer dakika olması Önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerilerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

ÖNERİLER: 

1. 1990 Malt Yılı Bütçe Kanunu Taşanları Ue 1988 Malt Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmın
da yer alması; bütçe görüşmelerine 12.12.1989 Salı günü saat 09.00'da başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar de
vam olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de ge
ce toplantıları yapılarak, o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; günlük program saat 
20.00*den önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 2'şer saat (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafın
dan kullanılabilir) kişisel konuşmaların 20'şer dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
ların; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle Millî Eğitim Bakanhğı bütçesi için 2'şer 
saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleriyle gelir bütçesi için l'er saat; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesi için 40'ar dakika (Bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları bütçeleri için 20'şer dakika; Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji taleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'er 
dakika; diğer daire bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakikayla sınırlandı
rılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Bütçe Kanunu Tasarıları üzerindeki kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesi
ne göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla söz verilmesi ve bir millet
vekilinin en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz 
verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 87 nci madde
sine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 20'şer dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri oylanmış ve'kabul edilmiştir. Bütçe
nin görüşme programı bastırılıp, sayın üyelere dağıtılacaktır. Bütçeler Özerinde kişisel söz al
mak isteyenlerin söz kayıt işleminin yapılacağı gün ve saatler önümüzdeki hafta içindeki birle
şimlerde Başkanlıkça Oend Kurula duyurulacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Gündemin "Seçim*'kısmına geçiyoruz. 

V. —SEÇİMLER 

1. — TBMM Başkanlık Divanmda açık bakman Kâtip Üyelik tçtn stçvn 

BAŞKAN — Başkanlık Dutumda açık butuna* bir Kâtip ÛyeUk için, Anavatan Partisi Gru
bunca, Balıkesir Milletvekili Saym Âli Sami Akkas aday gösterilmiştir. 

Oylanma sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenin... Kabul edilmiştir. 

Saym milletvekilleri, gündemin "Gend Görüşme ve Meclis Araştırman ISıpumasma Daû 
Ongörüşmeler" ktsmma geçiyoruz. 

VL — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ONGORÜŞMELER 

1. — AvtaJya MSietveküi ibrahim Demk ve 16 arkadaşmm, Türk boşumun sorunları konusunda 
gend görüşme açtlmastna ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir gend 
görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmeSine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 

Kitle haberleşme araçları, toplumun farklı kesimleri arasında; fikir, bilgi ve haber akımı 
sağlar. Toplumun bilgi, eğitim ve kültür seviyesini yükseltir. Şuurlu ve sağlıklı bir kamuoyu 
oluşmasını ye toplumun ortak değerler edinmesini kolaylaştırır. Bu sebeplerle; çağdaş toplum
larda basın faaliyetleri kamu hizmeti sayılmış, basın; yasama, yürütme ve yargı gücünün ya
nında ve onlarla eşit etkide olmak üzere, dördüncü kuvvet kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin temel hedeflerinden biri de; millî karakterli, hür ve bağımsız bir 
basın yaratmak olmuştur. Cumhuriyet hükümetleri hep bu doğrultuda ve basını destekleme, 
teşvik etme, geliştirme gayreti içinde bulunmuşlardır. Basın kuruluşlarına ve gazetecilere gide
rek artan oranda yetki, kolaylık ve ayrıcalıklar tanınmıştır: Sansürün kaldırılması, AA'nın ku
rulması, basın kartı uygulamaları, gazete kâğıdı ve diğer girdilerin sübvansiyonu, resmî ilân 
yolu ile destekleme, basın-yayın yüksekokullarının açılması bunlardan bazılarıdır. 

Basın özgürlüğünün artırılması ve basına sağlanan teşvikler sayesinde Türk basını son yıllara 
kadar sürekli bir gelişmenin içinde olmuştur, özellikle 1950'den sonraki, Demokrat Parti ve 
Adalet Partisi Hükümetleri döneminde yaratılan uygun atmosfer içerisinde Türk basını tiraj 
kazanmış, okuyucusunu artırmış ve müesseseleşmiştir. 
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Ne var ki bugün, basınımız bütün kazandıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Türk basını bugün; çok yönlü ağır ve karmaşık sorunların içindedir, Gazetelerimiz devamlı 
tiraj kaybetmekte, zarar etmekte, kapanmakta veya d değiştirmektedir. 

Bu, neden böyledir? Bu noktaya nasıl gelinmiştir? 

12 Eylül ile gelen ara rejimde basın haksız yere hırpalanmıştır, thtilal yönetimi, 12 Eylül 
öncesi dönemden siyasî partiler, sendikalar ve gençliğin yanı sıra, basını da sorumlu saymıştır. 
Basına baskı ve sansür uygulanmış, gazetder sık sık kapatüabilmiştir. 

Ara rejimin tabiî uzantısı durumundaki bugünkü Hükümet; basını dolaylı yollardan bas
kı altına alma ve güdümlü hale getirme gayreti içindedir. 

Hükümet, tuttuğunu ihya, tutmadığını imha politikasını basına karşı da yürütmektedir. 
Sinsi ve hasmane bir planla, muhalif basını tasfiye etmeye çalışmaktadır. Bu sinsi planın icabı 
olarak basın aleyhinde bir slogan devamlı toplumun gündeminde tutulmaktadır. "Sol Amigo
lar", "\alan haber", "Muzur yayın" ve basın ceza yasalarının sürekli gündemde tutulmasına 
sebep budur. Bununla topluma; basın, "Solcudur" "'Yalancıdır" "Zararlıdır" imajı verilme
ye çalışılmaktadır. \azılı basının girdileri olağanüstü pahalandırılarak, resmî ilanlar bir baskı 
aracı haline getirilerek gazeteler cezalandırılmaktadır. Son 8 yılda fiyatlar genelde 30 kat ar
tarken, gazete kâğıdı fiyatı 110 kat artmıştır. Bu ve SEKA grevinin gereksiz yere uzatılması ba
sını imha planının icabıdır. ANAP hükümetleri basım devre dışı bırakarak kamuoyunu kendi 
kontrolündeki TRT'ye bağımlı hale getirmeye çalışmaktadır. 

Hür ve bağımsız bir basın; gelişmenin, çağdaş ve demokrat bir toplum olmanın ön şartı
dır. Ancak, bugün Türk basını çok yönlü, ağır ve karmaşık problemlerle karşı karşıyadır. Bası
nın bu meselelerin altından kendi imkânlarıyla kalkması mümkün değildir. Memleket mesde-
lerinin sahibi ve çözüm yeri olan Yüce Meclisin, Türk Basınının meselelerine d atması, tespit 
etmesi ve çözüm yollarını araması gerekmektedir. 

Bu itibarla, Anayasamızın 98, içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Demir (Antalya) ve arkadaşları 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sıra

sıyla; Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar için söz süresi 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet \azar; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Sayın İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının me
seleleriyle ilgili gend görüşme açılmasını isteyen önergeleri üzerinde Hükümetimizin düşünce
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum ve Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bu müzakerelerin yararlı ve anlamlı olabilmesi için bir yön
tem hatasına düşmememiz gerektiğini başından vurgulamak isterim. Bilindiği gibi, basın, yüz
lerce kuruluş ve binlerce çalışandan oluşan dev bir hizmet sektörüdür. Bu itibarla, münferit 
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olayları, özel, hatta kişisel ilişkileri ve tepkileri abartarak veya teşmil ederek yapılacak yorum
lar yanıltıcı olabilir. 

önergede yer alan mesnetsiz birtakım ithamları, Hükümete izafe edilen gerçek dışı birta
kım niyetleri bir kenara bırakmakta yarar görüyorum. Zira böyle bir yaklaşım, siyasî istismar 
hesaplarına yardımcı olmaktan başka bir fayda sağlamaz. Biz, basınımızın genel ve bütününü 
ilgilendiren konular üzerinde durmayı tercih ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugün basın acısından en çok şikâyet edilen konu, basının tabi 
olduğu hukuk rejimiyle ilgilidir; doğrudan doğruya basın özgürlüğünü kısıtlamak için getiril
memiş olmakla beraber, neticesi itibariyle bu sonucu veren Türk Ceza Kanununun 141, 142 
ve 163 üncü maddeleridir. Bu maddeler, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini korumak 
amacıyla konmuştur. Zaman içinde, bu amaca sağladığı faydadan çok, fikir özgürlüğünü kı
sıtladığı görüşü oluşmuş ve bugün artık, kalksa veya değişse iyi olur kanaati ağırlık kazanma
ya başlamıştır. Şimdi bütün siyasî partiler bunun nasıl olacağını tartışıyor, elbirliği ile bir çö
züm arıyorlar. Hükümetimiz, bu konuda ciddî bir hazırlık içindedir. Kısa gelecekte bir sonuç 
alınacağını ümit ediyorum. 141,142 ve 163 üncü maddelerin kaldırılması, temelde bir Anayasa 
tadilatım da gerektirmektedir. Bunun fazla zaman alacağı düşünülerek, Anayasa tadilatından 
önce, ceza sınırlarında indirim yapılacağı görüşü de öne sürebilmektedir. Bütün partilerimiz 
tarafından birlikte yürütülen bu çalışmalar sona erdiğinde, basın açısından büyük bir ferahlık 
doğuracağını tahmin ediyorum. 

Mevzuat açısından şikayette, hemen ikinci planda, birtakım suçların basın yoluyla işlen
mesi halinde, cezanın suçuna göre değişik nispetlerde artırılmış olması yer almaktadır. Bu gö
rüş, bazı batı ülkelerindeki hukuk sisteminde de vardır. Bununla beraber, büyük ölçüde de tar
tışılmaktadır. Tabu basın, yaygın ve etkin bir iletişim aracı olduğu için, özellikle şahsiyet hak
larına tecavüz ile sosyal değerleri yıkmaya yönelik suçlarda cezanın artırılması, caydırıcı ola
bilmesi için bir tedbir olarak düşünülmüştür. Türk Ceza Kanununun ıslah ve modernizasyon 
çalışmaları sırasında- bu konuya da çağdaş bir düzenleme getirmek için uğraşılacağını biliyo
ruz. Toplumumuzun ve çağımızın ihtiyaç ve şartlarına daha uygun bir dengenin kurulmasını 
diliyoruz. Ceza hukuku uzmanlarından ve yetkililerden bu başarıyı göstermelerini bekliyoruz. 
Adalet Bakanlığımız bu konuyu hassasiyetle takip etmekte ve aylardır üzerinde çalışmaktadır. 

Tabiatıyla ceza müessesesi, bir hak ve özgürlük kullanılırken, başka hak ve özgürlüklerin 
ihlal edilmemesi gibi, demokratik bir zarurete dayanmaktadır. Bu, bir anlamda hak ve özgür
lükler arası dengenin, hür ve medenî bir ülkeye yakışır bir biçimde kurulabilmesi meselesidir. 
Hiç şüphesiz, bu mesele, ceza verme aşamasından çok daha önce bir ehliyet ve eğitim işidir. 
Asıl tedbirlerin, bu son söylediğim aşamada alınması gerektiğine yürekten inanıyorum. Mese
la, doğru ve çabuk haber verme özgürlüğü ile vatandaşın kişilik haklarının gereksiz yere teca
vüze uğramaması özgürlüğü arasında isabetli bir sınır çizmek, gerçekten yüksek bir ehliyet ve 
ciddî bir eğitim istemektedir. Hatta bunun yanında, bir çeşit kamu görevi yapan basın mensu
bu ile habere konu olan vatandaş veya kamu görevlisinin birbirlerine karşı gerçek bir saygı ve 
anlayış içinde olmaları da ayrı bir ağırlık taşır. Basın özgürlüğünün manevi atmosferi denen 
bu ortam tek başına ceza müeyyidesi ile oluşamaz. Mesele bu kadar basit olsaydı birçok ülke
de bu sorunlar yaşanmazdı. 
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Bizde ve dünyada basın, özgürlük mücadelesini, başlangıçta siyasî iktidarlara (krala, pa
dişaha, diktatöre veya parti oligarşisine) karşı verdiği için olay uzun bir süre ceza hukuku me
selesi gibi görülmüştür. Hür demokratik rejimler geliştikçe, tek dereceli serbest seçimler siyasî 
iktidarın tek tayin edici amili oldukça, kamuoyunu aydınlatma, ikna, oluşturma ve yönlendir
me çabaları yeni ihtiyaçlar doğurmuş, işin ceza yönü değil, ehliyet ve eğitim yönü ağır basma
ya başlamıştır. Bu tarihsel gelişimi, daha yazılı ve anlaşılır kılmak için izin verirseniz bazı ör
nekleri burada zikretmek istiyorum. 

Meşhur Fransız Başbakanı Leon Blum, "Gazetecilikte güç olan, gerçeği söylemek değil, 
gerçeğin tamamını söyleyebilmektir'' diyor. Kendisi de bir gazeteci olan bu devlet adamı, ger
çeğin söylenmesinden öte, tamamının söylenmesinin ne kadar önemli olduğunu burada açıkça 
vurgulamak istiyor. Bu ilkenin batı basın hukukunda ne kadar önemli olduğuna güzel bir ör
neği, kıymetli bir köşe yazarımızın yazısından aynen aktarmak istiyorum : "Amerika Birleşik 
Devletlerinde 'Journal News Of Hamiİton' adlı yerel gazete, bir politikacı hakkında pek övücü 
olmayan bir yazı.yayınlar. Söz konusu aday yargıya başvurur. Gazete de, yazıda yer alan bütün 
bilgilerin doğru olduğunu söyleyerek kendini savunur. Yüksek mahkeme sonucu belirler ve ga
zeteyi mahkûm eder; ama yalan haberden değil, yüksek mahkemece, yazıdaki bütün unsurla
rın doğru ve gerçek olduğunu kabul edilir; fakat mahkûmiyete gerekçe olarak şu gösterilir : 
Söz konusu politikacıyı tanıtmak amaç ise, yazıda birçok bilgi eksikliği bulunmaktadır. Dola
yısıyla bu kişi dengesiz ve tek yanlı tanıtılmıştır bu nedenle gazete suçludur." O yüzden doğru
yu söylemek, bütünüyle söylemek, eksiksiz söylemek ve yazmak en önemli ve önde gelen bir 
unsur olmaktadır. 

Bir diğer ilginç örnek de, Güney Carolina Eyaletinde alınan bir mahkeme karandır. Bu 
eyalette çıkan "Sun Newş"isimli gazete, bir uyuşturucu kaçakçısının yalancı tanıklık yaptığını 
yazar. Oysa olayın doğrusu, yalancı tanıklık yapmak değil, yalan dilekçe imzalamaktır. Bu ha
tadan ötürü gazete 3,5 milyon dolara mahkûm olur. Davacının bir uyuşturucu kaçakçısı olma
sı, hâkimin haksızlığı cezalandırmasına engel olmamıştır. 

Bu örnekleri çoğaltmak elbette ki mümkündür. Takdir buyurulacağı gibi, basın hizmetin
de çalışan arkadaşlanmız gerçekten ağır bir yük taşımaktadırlar. Bu görevin, gereği gibi, yapıl
ması için eğitime ne kadar önem versek azdır. Bu zaruretten hareketle, Hükümetimiz, basın 
kuruluşlanmızın kendi personelini eğitme faaliyetlerini, haberciliğin gelişmesini ve Anadolu 
basınının gelişmesini madden ve manen desteklemekte kararlıdır. Bu çalışmalarımızın âna ama
cını şöyle özetleyebilirim : 

1. Basında çalışanların genel kültür ve yabancı dil bilgisini geliştirmek, yabancı basın 
ile tanışma ve onlarla sağlıklı ve seviyeli bir işbirliği içinde olabilmelerini sağlamak, mesleğin 
üstün ahlakî değerlerini kazanarak, üstün bir meslek kişiliği kazanmak, yurdun en zor ve gi
rift meselelerini en sağlıklı biçimde yorumlayabilecek kültür ve zihin potansiyeline ulaşabilme 
bakımından gerekli her çeşit eğitimde destekte bulunmak, 

2. Dünya dış habercilik alanında Avrupa ve Amerika haber ajanslarının tekeli ve millî 
hesapları yüzünden, tek yönlü ve dengesiz iletişimin getirdiği zararları gidermek üzere, millî 
haber ajansçılığımtzı desteklemek ve geliştirmek, 
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3. Ülkemizdeki okuyucu potansiyelini harekete geçirmek; gazeteciliği, haberciliği ve okuma 
alışkanlığım yurdun her tarafına yaymak için mahallî basım teşvik etmek ve desteklemek. 

Bu teşebbüsümüzün önemini vurgulamak için, yapılmış bazı bilimsel araştırmalara de
ğinmek istiyorum. 1961 yılında yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, dünyamn 3 şöhretli gaze
tesinde yer alan dış haberler şöyle: İngiliz Times'ta yüzde 25, Fransız Le Monde*da yüzde 50 
ve Sovyet Pravda'da yüzde 30; aynı yıllarda en önde gelen 3 Türk gazetesinden Hürriyet'te yüzde 
22, Ulus'ta yüzde 12 ve Cumhuriyet'te yüzde 6. 

Bugün de habercilik ve dışa açılma açısından durum bundan pek farklı gözükmemekte
dir. Bir gazeteci arkadaşımızın Ankara Üniversitesince kabul edilen doktora tezine göre; Türki
ye'nin ilk baskı makinesine geçişi batıdan 249 yıl sonra, ilk gazetenin yayına geçişi 166 yıl son
ra olmuştur. Gene bugün İngiliz gazetelerinin toplam tirajı 33 milyon iken, Türk gazetelerinin 
toplam tirajı 3 milyon civarındadır; tam 30 milyon fark var. Diğer kalite farklanm ayrıca zikre 
gerek yok, hepimiz biliyoruz. 

Onun içindir ki, Türkiye'de basının sorunlarına dar parti menfaatlan veya kişisel hesap
lar açısından yaklaşmak doğru değildir ve bir fayda sağlamaz. Bütün bunlara rağmen, basını
mızın, kendi sorunlarım görmek ve doğru teşhisler koymak, doğru çözüm yolları aramak yö
nünden sayam takdir ve saygıdeğer bir çabası vardır. Bu çabaları takdirle karşıladığımızı özel
likle belirtmek istiyorum. Genellikle, özeleştiri biçiminde sergilenen bu gayretler dikkate değer 
boyutlara ulaşmıştır. Basınımızda son yıllarda gözlediğimiz özeleştiri ve tabiî buna bağlı ola
rak giderek gelişen olumlu noktaların, basınımız tarafından kendi içinde nasıl değerlendirildi
ğini anlatmak için bir örnek vermek istiyorum. Interstrateji, "aylık politik barometre" çalış
malarında geçen ay, 38 Türk gazetecinin değerlendirmesiyle oluşan bir bölüm eklemiş. Varılan 
sonuç şöyle : Türk basınının genel durumundan başta gazetecilerimizin rahatsız olduğu anla
şılıyor. Gazeteci arkadaşlarımızın bu ankete verdiği cevapların ağırlık sırasına göre değerlen
dirmesini okuyorum, yani gazeteci arkadaşlarımızın kendilerinin beyanları şunlardır : 

1. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmemesinden, 
2. özel amaç ve çıkarlara alet olunmasından, 
3. Araştırma ve soruşturmaya önem verilmemesinden, 
4. Kamu yararı ilkesine çok az özen gösterilmesinden, 
5. "off-record" ilkesine özen gösterilmemesinden, 
6. Kaynak belirtmeye özen gösterilmemesinden, 
7. Cevap ve tekzip hakkına özen gösterilmemesinden, bu 38 gazeteci arkadaşımız şika

yetçi olmuşlardır, özeleştiri, mükemmele ulaşmada mutlak sonuç veren bir adımdır. Basını
mız bu adımı cesaretle atmaktadır ve ardından daha büyük başarılar gelecektir. Buna yürek
ten inamyorum. 

Sayın milletvekilleri, basınımızın diğer birkaç meselesine daha temas etmek isterim. Bizce 
basının sorunu esas itibariyle ekonomiktir. Basın kuruluşları, nihaî tahlilde, ekonomik işlet
melerdir. Bu işletmenin ekonomik bakımdan güçlü olabilmesi, tirajının yüksek olmasına bağ
lıdır. Sorun tiraj; çözüm ise, halkın beğenişidir. Halkın beğenisi ise, iktidarımız dahil, hiç kim
senin tekelinde değildir. Son 15 yılda Türkiye nüfusunun yüzde 50 oranında artmış olmasına, 
okuryazar oranının yüzde 90'lara yükselmiş olmasına rağmen, gazetelerin toplam tirajı, bu 
oranlarda artış gösterememiştir. Türkiye'de 1 000 kişiye düşen gazete sayısı 58'dir; bu rakam 
gelişmiş ülkelerde 250-300 civarındadır. 
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Türkiye'de toplam tirajın yüzde 52'si 3 büyük şehirde satılmaktadır. Bu şehirlerde her 
1 000 kişiye 100 gazete düşmektedir. Buna karşın, diğer şehirlerde her 1 000 kişiye 30 gazete 
düşmektedir. Kanımca, 3 büyük şehir dışındaki bölgelerimizde tirajı artırmak için önemli bir 
potansiyel mevcuttur; ama genel basın henüz o potansiyeli harekete geçirememiştir. Bu bu po
tansiyelin harekete geçirebilmesi ve yerel basının giderek güçlenmesi için, aldığımız tedbirler
den ve teşviklerden ileride bahsedeceğim. 

Televizyon, yazılı basım etkilemektedir. Bu husus batı ülkelerinde de böyle olmuştur. Bu 
ülkelerde basın, doğru ve tarafsız habercilik kurallarına sımsıkı sarılarak, televizyon rekabetini 
karşılayabilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazete, haber demektir. Haber ise, iyi ve eğitilmiş 
muhabirle sağlanır. Bu durum ise, eğitimin önemini gündeme getirmektedir, iyi muhabir kul
lanan, haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde süratle kamuoyuna aktaran gazetelerin tirajı, mut
laka artacaktır. İyi muhabir yetiştirmek amaayla eğitim konusuna verdiğimiz önemi aynca ifade 
ediyorum. Eğitim konusuyla ilgili staj programları uygulanmaktadır. Her yıl belli miktarda 
lisan bilen gazetecimiz, meslekî bilgisini geliştirmek ve batıdaki meslektaşlarıyla temasa geç
mek ve oradaki gelişmeleri takip etmek üzere yurt dışına gönderilmektedir. Lisan bilen gazete
cilerimizi bu kurslardan önemli ölçüde yaraflanagelmişlerdir. Ayrıca, 2 yıl içerisinde toplam 
168 basın mensubu Amerika'ya ve İngiltere'ye lisan eğitimi için gönderilmiştir. Şu anda İngil
tere'de 45 arkadaşımız eğitimlerine devam etmektedirler. 

Basın-yayın yüksekokullarının müfredatının, basının ihtiyaçları doğratusttnda düzeltilmesi 
amacıyla yapılan çok kapsamlı çalışmalar tamamlanmıştır. Kıdemli gazetecilerimizin katıldık
tan muhtelif batı ülkelerindeki basın kuruluşlarının da destekleriyle, gazeteci mübadelesi prog
ramı yürürlüye konmuştur. Bu program geliştirilerek devam edecektir, özellikle Avrupa Top
luluğu ülkeleriyle karşılıklı gazeteci mübadelesi programını sürekli olarak ve geliştirerek götür
mek istiyoruz. Bunu, aslında, ileride Avrupa Topluluğuna tam üyeliğimiz için de önemli bir 
konu olarak görmekteyiz. 

Almanya'ya ve daha sonra Fransa'ya gönderilecek gazetecilerin programı belirlenmiştir. 

Avrupa Topluluğu Temel Eğitim Programına gazetecilerden temsilci dahil edilmiştir. 

Son iki yılda, foto muhabirleri için, 100'e yakın, en gelişmiş fotoğraf makinesi getirilip, 
gazeteci arkmadaşlanmıza teslim edilmiştir. 

İstanbul'daki tarihî Sepetçiler Kasrı -bu kasır, biliyorsunuz, Gülhane Parkının denize ba
kan yönündedir- yerli ve yabancı basın mensuplanmızın kullanımına açılacaktır. İnşaat devam 
etmektedir. Dünyada eşine az rastlanabilecek uluslararası bir basın merkezi kurulmaktadır, önü
müzdeki 1990 yılında bu merkez tamamlanmış ve uluslararası istek ve arzulara açılmış olacak
tır; inşaat devam etmektedir, mensuplarımızın kullanımına açılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada yeri gelmişken, bir önemli noktaya daha temas etmek isti
yorum : 

Gazeteci arkadaşlarımızın ve özellikle gazetelerin sık sık şikayet ettiği konulardan bir ta
nesi de, gazetelerden alınan Katma Değer Vergisiydi. Bu vergi oranı, genel vergi oranı gibi yüz
de 10'du. Batıdaki örneklerinden de yararlanarak, geçtiğimiz günlerde, Hükümetimiz bu oram, 
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bildiğiniz gibi, yüzde 5'e indirmiştir. Böylece, hem gazetelerin Katma Değer Vergisinden dolayı 
kaynak şikâyetleri bir ölçüde azaltılmış olmaktadır, hem de gazetelerin, vatandaşa daha sağ
lıklı ve ucuz intikali sağlanmış bulunmaktadır. 

Anadolu Basın Birliğine, değeri asgarî 100 milyon lira olan bir bina satın alınmış, tefriş 
edilmiş ve kullanıma açılmıştır. 

tç ve Dış Enformasyon Akımı Projesiyle, Anadolu'ya ve basın kuruluşlarımıza, Basın \a-
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün Databankında bulunana bilgiler aktarılacaktır. 
Bu proje son aşamaya gelmiştir. 71 ilimize ve yurt dışındaki önemli merkezlerimize bağlantı 
yapılacak ve doğrudan doğruya Basın \ayın ve Enformasyon Müdürlüğündeki bilgisayarda top
lanan haber bilgileri, belli bir süzgeçten geçtikten sonra, 24 saat bu illerimize ve dış temsilcilik
lerimize aktarılacaktır. Bunun ilk uygulaması başlamıştır ve şu anda Diyarbakır Valiliğine bu 
bağlantı yapılmıştır ve 24 saat haber akımı devam etmektedir. Tabiî, bu haber akımı, aynı za
manda, bir ölçüde mahallî basınımızın haber kaynağını da teşkil edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonun, yazılı basına olumsuz yönde bir etkisi 
olduğu görüşü yabana atılamaz. Gerçekten de, televizyon, basın kuruluşlarıyla rekabet içinde
dir. Gazetelerimiz, televizyonla rekabeti, pahalı yayın yolu olan renkli yayınla karşılamak iste
mektedirler. Bu ise, maliyete tesir etmekte ve finans açığının büyümesine de sebep olmaktadır. 
Çok pahalı olan lotarya çekilişler, geçici bir tiraj artışı sağlamaktadır. 

Bu arada, basınımızın tirajının, 3 milyonu geride bıraktığı ve yavaş yavaş sağlıklı bir şekil
de artmaya başladığım gözlemekten mutluluk duymaktayım. Elimdeki son tiraj rakamlarına 
göre, geçen hafta genel basınımızın toplam tiraj 3 milyon 330 bine ulaşmıştır. 

\azılı basının girdileri, Hükümetimizin temel ekonomik politikası uyarınca, serbest reka
bet piyasasında şekillenmektedir. Buna, Hükümetimizin bir katkısı bahis konusu olamaz. 

Basın kuruluşlarının televizyon reklam giderleri, 1989 Ekim ayı itibariyle 31 milyar 269 
milyon liraya ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı devresinde bu rakam 8 milyar 496 milyon liray
dı. Olumlu sayılabilecek husus ise, mayıs ayından eylül ayına kadar 3,5 milyar liramn üzerinde 
seyreden aylık televizyon reklam giderlerinin, ekim ayından itibaren 3 milyar liraya düşmüş 
olmasıdır. 

Burada bir hususa temas etmek istiyorum. Şüphesiz, basında, şu anda ciddî bir rekabet 
vardır ve şu anda tekelleşmeye işaret eden herhangi bir emare yoktur. Bu konuya birazdan te
mas edeceğim; ama bu rekabetin, televizyon reklamlanndaki bu miktarlar içerisinde değerlen
dirildiği zaman, hazinimizin bu yönden de nasıl bir malî yük baskısı altında olduğu daha açık 
anlaşılacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Peki, bazı bölümleri geçiyorum Sayın 
Başkan. 

Değerli milletvekilleri, hükümetler tarafından, münhasıran, basına özel teşvik ve destek 
politikaları izlenmesi genel olarak benimsenmemektedir. Çünkü, bu teşvikler ve hu destekler, 
üzerine titrediğimiz basın özgürlüğü açısından bazı baskıları da endirekt olarak beraberinde 
getirebilir. O yüzden hükümetimiz bu konuda çok hassas davranmaktadır. Ancak, özellikle 
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eğitim alanında genel bir desteği benimsemiş bulunmaktayız. O yüzden, bugünkü sistem içeri
sinde, bu tip desteklerin veya sübvansiyonların basınımız tarafından da talep edilmesinin doğ
ru olmayacağı kanaatindeyim. 

Değerli üyeler, tekelleşme konusundaki endişelere bir açıklık daha getirmek istiyorum. Şu 
anda genel basınımızın yedi ayrı sahibi vardır ve -televizyonda da gördüğünüz gibi- bu yedi 
ayrı sahip tam bir rekabet içindedir. Biz, şu anda tekelleşmeye endişe olacak bir husus görmü
yoruz; ama konuyu da yakinen takip ettiğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazete fiyatları ile kâğıt fiyatlarına gelince: 1969 yı
lında gazeteler 50 kuruş, kâğıdın ton fiyatı ise 2 250 Türk Lirası idi. 1980 yılında ise, gazeteler 
ortalama 10 lira, kâğıt fiyatları da yıl ortalamasına göre 40 bin Türk Lirası idi. Burada bir 
açıklama getirmek zorundayım. 24 Ocak kararları ile, gazete kâğıdına yapılan sübvansiyon büyük 
ölçüde kaldırılmıştır. 24 Ocaktan evvel tonu, 6-7 bin lira olan gazete kâğıdı fiyatı, 24 Ocakla 
beraber 38-40 bin liraya çıkarılmıştır. O, 24 Ocak ekonomik felsefesinin gereği idi ve doğru 
idi. Tabu, rakamları alırken ve ittatittikleri kullanırken, bazı arkadaşlarımız 23 Ocağı, bazı 
arkadaşlarımız da 25 Ocağı alıyorlar. O zaman, kıyaslamalar tabiî farklı çıkıyor. Ben, hakka
niyet olsun diye yıl ortalamasını aldım. VI ortalamasına göre, bu fiyatları göz önüne alırsak, 
bugün, yani 1989 yılında, biliyorsunuz gazeteler ortalama 500 lira, ŞEKA'nın gazete kâğıdı 
fiyatı da 1 300 000 liradır. Burada, 1980 yılı gazete fiyatı ile kâğıt fiyatlarım, bugünün gazete 
fiyatları ve kâğıt fiyatlarıyla kıyaslayacak olursak; kâğıt fiyatlarındaki artış 32,5 kat, gazete 
fiyatlarındaki arttım ite 50 kat olduğu görülür. Ben, bu kıyaslamayı yaparken gazetelerin pa
halı olduğunu söylemiyorum. Bu, Türkiye'nin alım gücü içinde böyledir; ama bir yanlış iddia
yı açıklamak için söylüyorum; rakamlar, acık ve net olarak konuyu ortaya koymaktadır. 

Yine, "Gazete kâğıdı fıyatlan çok istismar ediliyor" şeklindeki ifadelere de bir açıklık 
daha getirmek istiyorum. SEKA grevi, hiç şüphesiz, iki sendika arasında ve hür olarak yürü
tülmüş bir grevdir. \ani, böyle bir grevi Hükümetin teşvik etmesinin veya desteklenmesinin hiçbir 
mantığı olamaz ve yoktur. Neden olsun?.. Bakınız, eğer iddia edildiği gibi, gazetelere bu yol
dan bir baskı olsaydı ve böyle düşünülseydi, Hükümet, o güne kadar gümrüklü olan kâğıt it
halatım, gümrükten muaf tutmazdı. "Gümrükten muaf" manası şudur: Biliyorsunuz, yüzde 
1 oranında gümrük vergisi de koysanız, bu, diğer vergilerle birlikte yüzde 17-18 ve hatta yüzde 
20'ye ulaşan bir şarj getirmektedir. SEKA Greviyle beraber, Hükümetimiz, derhal, kâğıt fiyat
ları üzerindek gümrük yükünü sıfırlamıştır, muaf tutmuştur ve böylece hiçbir yük olmadan, 
gazetelerimizin serbestçe dışandan kâğıt ithalatı sağlanmıştır. Nitekim, gazetelerimiz, o gün
lerde bu ithalatın kendilerine getirdiği kolaylıktan o kadar memnun kalmışlardır ki, grev kalk
tıktan sonra da, siparişleri olması sebebiyle iki ay daha bu uygulamanın devamım istemişlerdir 
ve bu iki aylık süre de kendilerine verilmiştir. 

O halde, bugün* böyle bir iddiayı söylemek, kanaatimce gerçekçi değildir. Biraz evvel ifa
de ettim, şu anda ŞEKA'nın fiyatı 1 300 000 liradır. Eğer gazetelerimiz şu andaki yüzde 1 güm
rükle ve fonsuz olarak -fon da kaldırılmıştır- dışandan kâğıt ithal ederlerse -ki, birçoğu ithal 
ediyor- aşağı yukarı 1 400 liraya mal etmektedirler. Şu anda, ŞEKA'nın fiyatı, dış fiyatlardan 
belli ölçüde ucuzdur, iki ay vadeli verebilmektedir; bir ay için faiz almamaktadır, ikinci ay için 
de yüzde 5 faiz almaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde başka üretim kaynağınız yoksa, ya
pabileceğiniz, ithalatı açmaktır, serbest bırakmaktır ve iki tercihten birini yapmaya imkân sağ
lamaktır. Bu yapılmıştır; bundan başka yapılacak bir şey de yoktur. Bundan başka yapılacak şey, 
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olsa olsa yeni bir kâğıt fabrikası kurmaktır. Bunu da özel sektör ve gazete sahibi arkadaşları
mız uygun görarlOrse kurabilirler; teşvik ederiz, bu konuda her türlü teşvike hazırız. Onu da 
ifade etmek istiyorum. 

Bu arada, son olarak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, biliyorum, istis
mar ettim hakkımı; ama konu önemlidir... 

BAŞKAN — Ben, rakamların, kâğıt için, basın için önemim biliyorum; ama lütfedin siz 
de vakit açısından rakamların anlamım teslim edin. 13 dakika oldu. Lütfen... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) - Haklısınız, sizi müşkül durumda 
bırakmayacağım; son bir cümleyle konuyu bağlamak istiyorum. 

Mahallî basına büyük önem verdiğimizi ifade etmiştim. Bir teşvik hazırlığı içindeyiz. Son 
safhasına geldiğini ifade edebilirim. 

Bu arada, şunu da ifade edeyim: Resmî ilanlar mahallî basınımızı çok ilgilendirmektedir. 
Ashnda, resmî ilanlarla baskı diye bir olay bahis konusu değildir. Resmî ilanlar, bugün genel 
ve büyük basın tarafından zaten istenmemektedir; çünkü, resmî ilanların santimetrekare fiya
tı, bugünkü ilan fiyatlarının onda biri seviyesindedir. O yüzden, büyük basına, bazı önemli 
konuları ricayla bastırıyoruz. Ancak, yılbaşından itibaren büyük şehir statüsüne giren bütün 
illerimizde büyük şehirdeki ilanlara tanınan tarife uygulanacaktır. Ayrıca, bütün mahallî hazi
nimizin beklediği tarifelerdeki artış da, yılbaşından itibaren -ümit ediyorum- tatmin edici sevi
yede gündeme gelecektir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, arza çalıştığım bu ifadeler karsısında, bir genel 
görüşmenin gerekli olduğu kanaatinde değilim; ancak; takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, simdi, sırasıyla, gruplara söz veriyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan Uysal; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının verdiği genel görüşme 
önergesi sebebiyle yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Konuyla ilgili olarak ANAP Grubu 
adına görüşlerimi açıklamaya başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

önergede belirtildiği üzere, gerçekten, kitle haberleşme araçları, toplumun bilgi, eğitim 
ve kültür seviyesini yükseltir, şuurlu ve sağlıklı bir kamuoyu oluşmasını ye toplumun ortak 
değerler edinmesini kolaylaştırır. Bu sebepledir ki, basına, tüm çağdaş toplumlarda yasama, 
yürütme ve yargı gücünün yanında, dördüncü kuvvet olarak itibar edilmiştir. Bu sebepledir 
ki, cumhuriyet hükümetleri, millî karakterli, hür ve bağımsız, çağdaş basın yaratma gayreti 
içinde olmuş ve basına çeşitli konularda destek sağlamışlardır. Ya ANAP Hükümeti ne yap
mıştır? öncelikle şu hususun altını çizerek, üstüne basa basa belirtmek isterim ki, biz ANAP 
İktidarı olarak, basın özgürlüğünü bütün kurum ve kurallarıyla ve de samimiyetle savunuyoruz 
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ve inanıyoruz ki, hür ve gelişmiş basın, çağdaş zihniyete sahip basın; iktidarıyla, muhalefetiyle 
tüm milletimizin ve memleketimizin menfaatınadır. Bunu söylerken, şunu da bütün açıklığıyla 
ifade edeyim ki, biz ANAP olarak slogancılıktan ve kolaycılıktan kaçınmaya daima özen gös
terdik, bunu ilke olarak benimsedik. 

Her meselenin esasına ve temel altyapısına büyük önem verdik. Bu gayretimizi basın sa
hasında da kanıtladığımız inancındayım. Basına aşın sübvansiyonlar uygulamak demek, yu
karıdaki anlamda, tekrar ediyorum, yukarıdaki anlamda basın yaratmak demek değildir. Süb
vansiyonlar, bir iktidarın ekonomik tercihleridir. Bazı iktidarlar, sübvansiyonlarla sempati top
lamaya kalkarken, yani sempati toplama uğruna başkalarının cebinden aldığım basına veya 
tahsis, kota adı altında başka birilerine verirken, ANAP da seçim beyannamesinde de belirtti
ği gibi, sübvansiyonları giderek azaltmayı ilke edinmiştir, tercih etmiştir. Zira, biz demişizdir 
Id, herkes kullandığı mal veya hizmetin bedelini ödesin. Zira, bir kişi veya sektörün kullandığı 
mal veya hizmetin bir bedeli vardır. Bunu kullanan ödemediği takdirde, kullanmayandan alıp 
ödemek gerekir. Buna rağmen, Hükümet olarak, SEKA'ya Orman Genel Müdürlüğünce tah
sis edilen orman emvalinin bedelinin düşük tutulmasıyla, bir anlamda, kâğıda sübvansiyon uy
gulanmış olmaktadır. 

Buna mukabil, basının meselelerini sadece basın mensuplarının özlük hakları, sınırsız hür
riyeti, dokunulmazlığı olarak anlamıyoruz. Mutlaka basın hür olacaktır; ama çağdaş da ola
caktır. Basın nasıl çağdaş olacaktır? Altyapı meselesi halledilmiş, her türlü gelişmiş teknoloji
yi kullanan basın çağdaş olur. Fikriyatı, ahlakı, görgüsü, kültürü iyi basın mensuplarıyla, ba
sın çağdaş olur. ANAP olarak, tüm gayretlerimiz, sübvansiyonlardan ziyade, basının çağdaş
laşmasına çalışmaktır. Zira, basın hürriyetini yanında, gelişmiş, çağdaş seviyeye ulaşmış, yazılı 
ve görüntülü basını da memleketimiz için yararlı ve vazgeçilmez addetmekteyiz. Şimdi, bu ko
nuda neler yaptığımıza sırasıyla bakalım. Hem öyle bakalım ki, elimizi vicdanımıza koyarak 
bakalım. 

Bundan, fazla değil, beş altı yıl kadar evvel, bir devlet ya da hükümet büyüğü herhangi 
bir yurt içi geziye giderken, Ankara, istanbul ve tzmir dışında bu geziyi izleyen gazeteci arka
daşlarımız, haberlerini gazete veya ajanslanna geçebilmek için ne sıkıntılar çektiklerini çok 
iyi bilirler.' Postanelerde kuyruğa girildiğini, eğer hatlar arızalı değilse, haberlerini geçmek için 
saatlerce beklediklerini çok iyi bilirler; hatta bu durumu Üç büyük şehrimizdeki incelemelerin
de haber geçme ihtiyaçlarında dahi, örneğin bir telefonun çevir sesini almak için saatlerce bek-

' lediklerini hepimiz, bilmekteyiz. Oysa, bugün durum nedir? 

Bugün böyle hallerde postaneye gitmeye dahi gerek yoktur. PTT, derhal, haber kaynağını 
teşkil eden mahallî geçici işyerleri kuruyor, basın mensupları istedikleri numarayı çeviriyorlar, 
ister şehir içi, ister şehirlerarası, ister ülkeler, ister kıtalararası, anında görüşüyorlar; isterlerse 
teleks kullanıyorlar, isterlerse faks kullanıyorlar, hatta bugün gazeteler sayfa dizaynını dahi 
faks ile başka illere geçebiliyorlar; dilerlerse haberlerini geçmek için zamandan tasarruf ede
rek, seyir halindeyken araç telefonlarından dahi yararlanabiliyorlar; bilgisayar nimetlerinden 
yararlanabiliyorlar. Takdir edersiniz, bunları geçmişte hayal etmek dahi mümkün değildi. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar arz etmeye çalıştığım, hususları haberleşmedeki bu
günkü seviyenin en önemli altyapı ve teknoloji eksikliğinin İktidarımız tarafından giderildiği
nin en net ve kesin göstergesidir. 
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Bunların dışında, insan faktörü ile de, çalışanları açısından da, basınımız çağdaş olmalı
dır demiştik. Çok değerli, kültürlü, yurdunu ve batıyı iyi tanıyan basın mensuplarımız çoktur; 
ancak, ANAP olarak, bu unsura, yani basınımızda insan faktörüne de büyük önem vermekte
yiz. İktidarımız döneminde, inanıyoruz ki, basın mensuplarımız en az birer yabancı dil bilsin
ler; batıyı, çağdaş basım yakından tanısınlar. Buna inanmanın yanı sıra, bunu fiiliyata geçiren 
ilk iktidar da, gururla söyleyeyim ki, yine biziz. Zira, bugüne kadar, devlet imkânlarıyla -az 
evvel Sayın Bakanım da ifade ettiler- 168 basın mensubu yurt dışına gönderildi. Bunlardan 
101 kişi İngiltere'ye, Sİ kişi Amerika'ya, 9 kişi Fransa'ya, 4 kişi Almanya'ya, 1 kişi Sovyetler 
Birliğine, 2 kişi de Arnavutluk'a lisan öğrenmek, Avrupayı ve çağdaş basını yakından tanıma 
fırsatı bulmaları için gönderilmiştir. 

Ayrıca, basın-yayın yüksekokullarının, günün ve basınımızın ihtiyaçlarına uygun bir eği
tim yapmaları için, iktidarımızla bu okullarla işbirliğine gidilmiştir. Bu maksatla toplantılar 
düzenlenmiş, fikir teatileriyle ders programları üretilmiştir. Bütün bunlar, ANAP İktidarının 
basınımıza gösterdiği ciddî ve gerçekçi yaklaşımın somut birer örneğidir, göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, bizim, basınımıza bu kadar önem vermemizin, Batıdaki emsalleriyle 
yarışabilir bir altyapıya kavuşmasına gayret etmemizin temel bir nedeni vardır; o da, hür ve 
kamu yararına çalışan, görev yapan bir basının gerekli çalışma şartlarım sağlamaktır. 

Çok partili parlamenter demokratik sistemin sağlıklı işleyebilmesi; bir anlamda da millî 
iradenin sağlıklı oluşması, halkımızın, isabetli, doğru ve sağlıklı karar vermesine bağlıdır. 

Bütün bu iyi niyetli çalışmalara karşılık, basınımızdan beklediğimiz de vardır. Bunlar, şöyle 
sıralanabilir: 

1. Basınımız kamu yararını birinci planda tutmalıdır. 

2. Kişilik haklarına saygılı olmalıdır. 

3. Siyasî partilerin yan örgütleri gibi bir fonksiyon yerine, milletin menfaatlarını ön planda 
tutan bir yayın politikası izlemelidir. 

Hülasa olarak ifade edilecek olursa, basın, dördüncü kuvvet olarak, partilerüstü hüviyet 
kazanmalıdır. 

Şimdi burada biraz durmakta yarar görüyorum. Ne yazık İd, muhalefet partilerimiz -tabirimi 
hoşgörü ile karşılasınlar- diğer konularda olduğu gibi, basın konusunu da istismar edebiliyorlar. 

Söz konusu önergenin ilk paragrafında, kitle haberleşme araçları için şöyle bir cümle kul
lanılmış : "Şuurlu ve sağlıklı bir kamuoyu oluşmasını ve toplumun ortak değerler edinmesini 
kolaylaştırır." 

İşte, basın da, böyle bir fonksiyon icra etmesine karşılık, basın meslek ilkelerine, Anaya
saya, demokratik prensiplere aykırı yayınlarda muhalefetin iç politika hesaplarına uygun yön
ler varsa, muhalefetçe sessiz kalınıyor, hatta hatalı yayına destek veriliyor. Bu konuda birkaç 
örnek vermek mümkündür : 

Bugünkü genel görüşme önergesinin birinci paragrafının son cümlesinde, gayet doğru ola
rak, "Basın dördüncü kuvvettir" deniyor; fakat şu elimdeki fotokopide görüldüğü gibi, gaze
tenin başmakalesinde sürmanşet, "Basın birinci kuvvettir" deniyor ve hem de yazar öyle bir 
ifade kullanıyor ki, "Demokrasiye ve demokratik düzenin kutsallığına olan sarsılmaz inan-
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amin ışığında, benim "kuvvetler ayrılığı kitabımda, Türkiye'de birinci kuvvet faslında 'basın' 
yazar" diyor ve "gerisini de, kalemimi siz alın, aklınıza ne gelirse sıralayın" şeklinde ekliyor; 
yani varsa, yoksa basın. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme ve yargı erkleri, basın yanında solda sıfır kalır" 
diyor ve bakıyoruz ki, buna karşılık, bizim demokrasi havarisi muhalefetimiz susuyor; nede
ni?.. Söz konusu makalenin başından sonuna kadar, o zamanın başbakanı, şimdiki Sayın Cum
hurbaşkanımıza veryansın ediliyor; bunun için susuyor muhalefet; ama makalenin içeriği bir 
yana, yazarın kullandığı ifadenin, zannediyorum bütün parlamenterleri yaralaması gerekir, iş
te biz, böyle çifte standarta karşıyız. 

Demokrasi uğruna, demokrasi adına, Anayasadan sürekli bahseden sayın muhalefetimiz, 
basınımızda yer alan bazı hatalı konulara tamamen bigftne kalabiliyor. Bunlara pek çok örnek 
vermek mümkün. 

Mesela, Anayasamızın 22 nci maddesi, haberleşme hürriyetinden bahseder ve "kişilerin, 
haberleşme hürriyetine sahip olduğunu" vurgular; ama, bundan iki üç yıl kadar evvel Kocae-
li'deki bir basın organında rastladığımız bir olay tamamen buna aykırıdır : Bir sayın parla
menter arkadaşımızın kordonsuz telefonla yaptığı konuşmayı, bir gazeteci hatta girerek tespit 
ediyor, banta kaydediyor ve gazetesinde neşredebiliyor... Hani, nerede kaldı haberleşme hür
riyeti?.. 

Bir sayın basın mensubumuz, ünlü gazeteci yazarımız, milletvekillerini Parlov'un denek 
hayvanlarına benzetebiliyor; sayın demokrasi havarilerimiz yine susuyorlar. 

ALÎ ESER (Samsun) — Cevabım verdik biz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Varsın yazsınlar... Efendim, bizden cevabı çıktı, gerekli 
hukukî mercilere de müracaatlar yapıldı, varsın yazsınlar... Nasılsa, ANAP milletvekillerine 
hakaret ediliyor... Ama, işin, özü, ANAP'lı veya bir başka partili olsa dahi, milletvekillerine 
hakaret ediliyor. Bu konuda tüm Parlamento mensuplarının birlik içinde hareket etmeleri, zan
nederim, demokrasimiz açısından da zorunludur. 

Basın "milletvekillerinin maaşı 10 milyon" diye yazıyor. Var mı içinizde 10 milyon lira 
maaş alan?.. Yok. Ama bunu basınımız yazabiliyor. Bizim anladığımız manada çağdaş basın, 
işte bunları da yazamamalıdır, doğruları yazabilmelidir. 

Basın, bir hastanede kötü, disiplinsiz, temizlikten uzak olan hastane şartlarını ortaya ko
yuyor. Bunu takdirle karşılıyoruz; demokrasinin gereğidir ve basının en önemli işlevlerinden 
biridir; ama, hastanede yatan bayan hastalann üstü başı açık fotoğraflannı neşretmesini asla 
uygun bulmuyoruz. Gördüğünüz gibi, güya hastaneyi kötülüyor, hijyenik olmayan kötü şart
ları vurguluyor; ama, bu tür fotoğrafları basmasını da insanların kişilik haklarıyla bağdaştıra-
madiğimizi burada belirtmek istiyorum. 

Bazen görüyoruz: Bir gazetenin aynı nüshasında, üç-dört ay evvelki tekzipler üçer dörder 
yayınlanıyor. Tekzibin yayınlanması güzel bir şey; ama, basın meslek ilkelerinde de açıkça ifa
de edildiği gibi, bu tekzipler zamanı geçmeden yayınlanmalıdır; üç-dört ay beklemeden, tekzip 
gönderildiği zaman yayınlanmalıdır. 
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Bütün bunları söylerken, son derece ciddî ve tutarlı eleştiriler yapan basın organlarımızı 
tenzih ediyorum. Tenzih ediyorum; ama bir kısmı için de soruyorum: Sayın Başbakan, bakan
lar, milletvekilleri için yapılan yayınlar var; sonunda bazıları dava konusu oluyor ve gazete taz
minat ödemeye mahkûm oluyor. Mahkûm olunca, tazminatı ödemekle her şey düzeliyor mu? 
Rencide olan prestij düzeliyor mu? Hani nerede kaldı basın meslek ilkeleri?.. 

Burada gazetelerimizin çağdaşlığından bahsederken, Batıda çıkan bir haberi misal olarak 
vermek istiyorum. Şu elimdeki gazeteden bir manşet: "Yayın müdürü -af buyurun- bir çiş 
fotoğrafı yüzünden kovuldu" diyor. Gerekçe: Bu çiş fotoğrafının kişilik, özlük haklarına say
gısızlık ifade ettiğidir. Yani, hiçbir hukukî mercie müracaat edilmeden bu yayın müdürü işin
den olabiliyor. işte, çağdaş basın anlayışı, bizim inandığımız manada, budur. 

öyle basın organları var ki, habercilik anlayışlarım, münhasıran şu darbı meselede belirt
mek mümkündür: Bir köpek inşam ısırma haber olmaz, insan köpeği ısırırsa haberdir.' Buna, 
bir anlamda haberin tarifi olarak değil de, süper flaş haber tanımı olarak bakılabilir. Basında
ki her haber flaş haber olmayabilir; süper flaş hiç olmaz. Sadece haber özelliğindeki konular 
da basında yer almalıdır. Yani, köpek insanı ısınnca.da basında yazılmalıdır; zira o da haber
dir. Bunu kabul etmeyen bazı basınımız, maalesef, ille süper flaş haber yp.pacağım diye, haberi 
süper flaş hale getiriyor ve bu defa da yanlış haber meydana çıkıyor. Zira, köpek inşam ısırın
ca, "insan köpeği ısırdı" derseniz, başka bir şey ortaya çıkmaz. Bu konuda, basından anlayış 
bekliyoruz. 

Basından anlayış beklediğimiz diğer bir konu da, milletvekilleri ve bakanlarla ilgili konu
lar. Gerçek haberi ince ince hazırlasın, araştırsın, yazsın, kimsenin bir şey diyeceği yoktur; ama, 
karalamak için özel gayret gösterilmesin. Milletvekilleri de demokratik sistemde vardır, basın 
da... Demokratik sistemin tahribine sebep olacak; halkın, asılsız haberlerle, yanlış duygularla 
oluşacak imajları, en başta demokrasiye ve demokrasinin kurumlarına zarar verir. Hiç kimse
nin, hiçbir basın organınrn buna hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bizde, basın özgürlüğü ile ilgili kanunî altyapıda hiçbir eksiklik yok
tur. Sayın Bakanım da biraz evvel bunu ifade ettiler, hatta birçok batı ülkesinden ileri olduğu
muz noktalar vardır. Bu konuda Hükümetimizce gerekli araştırmalar yapılarak kitap haline 
getirilmiş, basınımıza ve basın kuruluşlarımıza dağıtılmıştır. 

Devlet Bakanımız Sayın Yazar da, basın konusuyla ilgili istanbul'da yapılan bir toplantı
da ve ayrıca TRT'deki bir programda, basın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, basın mevzuatı 
ile ilgili araştırma yapmalarım ve eksik gördükleri hususları açıklamalarını istemiştir. Bu ko
nuda bugüne kadar zannediyorum hiçbir müspet cevap alınamamıştır. Bizde, Türkiye Cumhu
riyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve müesses anayasal nizama karşı yayın 
yapılması; yani Türkiye Cumhuriyetinin ortadan kaldırılması yolunda yayın yapılması Anaya
sa tarafından yasaklanmıştır. 

Yasalarımızda, kişilik haklan ve aile mahremiyeti konusundaki düzenlemeler ile toplum 
sağlığı konusundaki düzenlemeler de Batı ölçülerine aykırı değildir. Yoksa, bizim iktidarımız
da, basma, evvelce sahip olduğu hakları elinden alınıyor gibi gösterilmeye çalışıldığını göste
ren herhangi bir tahdit getirilmemiştir. 

Sayın üyeler, kişilik haklan, aile mahremiyeti, insan haysiyet ve şerefi, toplum ahlakı sa
dece ANAP iktidarım ilgilendirmiyor; muhalefeti, basım velhasıl toplumun bütün kesimlerini 
ilgilendiriyor. Parlamentosuyla basınıyla, demokratik kurumlarıyla hepimizin varlığı, 
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demokratik rejimin varlığına bağlıdır. O halde, demokrasinin ürünü olan kurum ve kuruluş
lar, demokrasi konusunda asgarî müştereklerde birleşmelidir. Bizler yani gemide yolculuk ya
pıyoruz. Bu konulardaki istismar, bindiğimiz dalı kezmek olacaktır. 

Türk basını, millî mücadeleden günümüze kadar, zor dönemlerde, Türk Devletinin, Türk 
Milletinin daima yanında olmuştur. Türk basını vatansever basındır. Huzurlarınızda Türk ba
sınına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde, her sektör gibi, basın sektörünün de tabiî prob
lemleri vardır ve olacaktır da. Bunlara, Sayın Bakanım konuşmalarında detayıyla değindiler, 
ben de birkaç cümleyle geçiştireceğim. 

Ekonomik kurallar içinde oluşan sıkıntılar, aynı kurallar içinde ortadan kalkar. Bunu son 
derece normal görmek lazımdır. Basınımız bizim iktidarımız döneminde önemli bir teknoloji 
yenilenmesine girmiştir. Bilgisayar teknolojisi, İktidarımızın altyapı yatırımları sayesinde bası
nımıza yerleşmiştir, tesisler yenilenmiştir. Bunda bizim ekonomik tercihlerimizin payı, takdir 
edersiniz ki, çok büyüktür. Ancak biz, basın sektöründe ve diğer sektörlerde sübvansiyonu kal
dırdık. Bu, bir ekonomik politikadır. Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, Hükümetimizin 
ekonomik tercihleridir ve her kesime eşit uygulanmıştır. 

Aslında şu konuyu dikkatle düşünmek lazım : Basında sübvansiyon, Sayın Bakanım da 
az evvel açıkladılar, Batılı anlamda, tehlikelidir de. Belki de basınımızı hissî davranmaya veya 
hükümetleri bu tür davranmaya zorlayıcı kararlar almaya da icbar edebilir. Bu nedenle, süb
vansiyonların kaldırılmasında ayrıca bir yarar da görmekteyiz. Bu uygulamav^kûnomik sek
törler kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmaktan başka bir şey değildir; özyeter-
lik sağlamaktır ve faydalıdır da. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP İktidarı olarak biz, basın özgürlüğüne, hal
kın haber alma hak ve hürriyetine sloganla değil, gerçekle özde önem veriyoruz. Getirdiğimiz 
genel altyapı hizmetleri bunun kanıtıdır. Biz, ANAP İktidarı olarak, basını demokratik reimi-
mizin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Siyasetçilerle basının kaderlerinin kesişme nok
talarının da fazla olduğuna inanıyoruz ve bu ifadenin de altını çiziyoruz. Biz, millî iradenin 
sağlıkı tecellisinde basım önemli bir unsur olarak görüyoruz. Biz, aynı zamanda basını, reji
mimizin toplumumuzun aynası olarak görüyoruz. 

Hülasa olarak ifade edecek olursak : Şuurlu ve sağlıklı bir kamuoyu oluşması ve toplu
mun ortak değerler edinmesi için basınımıza önemli görevler düşmektedir. Basınımız bu işlevi
ni en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içindedir. İktidar olarak bu amacında, daima basını
mızın yanında yer alınmış, çağdaş teknolojik imkânlar basınımıza amade kılınmış ve kılınmak
tadır. Basın mensuplarımızın en iyi şekilde yetişmeleri, çağdaş meslektaşlarından geri kalma
maları için, basın yayın yüksekokullarına her türlü destek sağlanmaktadır. Basın mensupları
mızın, imkânlar nispetinde, devlet imkânlarıyla yurt dışında eğitimine, lisan öğrenmelerine özel
likle önem veriyoruz, önem vermeye devam edeceğiz. Basın mensuplarımıza'her şart altında 
azamî derecede rahat çalışma imkânları yaratılmasına, özel önem gösterildiğini müşahede et
mekteyiz. 

Binaenaleyh, verilen söz konusu önergenin, basının sorunlarına gerçek manada eğilmek 
yerine, iç politika hesaplanna alet edilme amacı taşıdığını düşünerek, önergeye katılamayaca
ğımızı burada açık olarak ifade ediyor, sözlerimin sonunda, beni sabırla dinlemek lütfunda 
bulunduğu için Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Haydar Erdoğan'ın. 

Buyurun Sayın Erdoğan. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; basının sorunları hakkındaki genel görüşme istemi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sözlerime, geçmişten bu yana basın şehitlerini demokrasi şehitleri olarak huzurunuzda 
rahmetle anarak başlamak istiyorum. 

Bu sorunları kısa süre içinde tartışmanın ve bunlara çözüm bulmanın zorluğunu biliyo
rum. Bu nedenle, ANAP Grubunun da genel görüşme istemine olumlu oy vermesiyle yasal 
çözümleri de bulabileceğimize inanmaktayım. 

Basının sorunlarım tartışırken, konumuzla ilgisi olması nedeniyle, en önemli gördüğüm 
husus olarak hukuk devleti niteliğinden başlamak istiyorum. Sosyal hukuk devleti ilkesi, çağ
daş devlet olmanın en önemli öğesidir. Bu öğenin Türkiye için ne denli önemli olduğunu, bu 
nedenle de bunun var olup olmadığını artık ortaya koymanın zamanı geldiği düşüncesinde
yim. Bunu şu nedenle tartışmak istiyorum: Çağdaş devlet olmadaki bu nitelikten çok uzaklaş
mış olduğumuz kanısındayız. Anayasamızın sosyal hukuk devleti ilkesini taşımış olması, belki 
de yeterli olmamaktadır. Zira, uygulamada, Anayasada belirtilmiş olan sosyal hukuk devleti 
ilkesinin kalkmış olduğunu görmek pekala mümkündür, özgürlüğün kulluğa satıldığı, "Kanun" 
diye diye kanunun tepelendiği bir yapıda sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünden bah
setmek utanç vericidir. 

1982 Anayasası da, 1961 Anayasası gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlanmıştır. Bunlar, 
yasama, yürütme ve yargıdır. Ancak, 1982 Anayasasına baktığımızda, yürütmeyi güçlendiren 
ve uygulamada, yasama ve yargıyı yürütmenin denetimine alan bir yapıya sahip olduğunu gö
rüyoruz ve bunu örnekleriyle de yaşamaktayız. 1982 Anayasasının kendi içinde, çağdaş devlet 
olma niteliği ile ciddî çelişkileri vardır. Bunların en başında gelen de, kuvvetler ayrılığıdır; yü
rütmenin de, yasama ve yargıya' baskıcı unsur olmasıdır. 

İşte, böyle anayasalar da ancak, toplumun sustuğu, kimsenin konuşamadığı ve yazamadı
ğı, yazsa ve konuşsa da idamla yargılandığı askerî dönemlerden sonra getirilebilir. "Çağdaş 
devlet" diyerek ve "demokratik düzene geçilmiştir" denmesi ile, böyle bir anayasamn ülke de
mokrasisi için örnek gösterilmesi arasında büyük bir çelişki vardır: Bu bir zaaftır. Artık, çok 
rahat bir şekilde, bu Anayasanın nasıl yapıldığı; talimatlarla gerçekleştirildiği, bir tepkiden kay
naklandığı, ihtilal yapanların mantığı ile hazırlandığı, o mantıkla da sosyal devlet ilkesini taşı
mış olmasının yeterli olmadığı ve geçen süreç içinde bunları konuşmanın zamanı geldiği inan
andayım. 

Bu Parlamento bu Anayasayı tartışmalı ve demokratik sistemin en tutarlı belgesi olma 
niteliğine kavuşturmalıdır. Biz, bu Anayasanın yarattığı bunalımdan, sivillerin yapacağı adına 
da doğru anayasa diyebileceğimiz bir anayasa ile ancak kurtulabiliriz. Bu niteliği vermediği
miz takdirde, karşı koyamayacağımız bir başka müdahale ile karşılaşabiliriz. 
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Yürütmenin, yargı ve yasamanın önüne geçirilmesi, demokratik hukuk devletiyle bağda
şamaz; bu ancak, demokratik rejimi zedeler, "hukuk devleti" diyerek, dikta rejimine götüren 
yolu açar. Bu da, mili! iradenin saptırümasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olması lazım 
gelen yetkilerin, hukukî olmayan kanunî yollarla kullanılması ve denetimden kaçırılmasıdır. 
Bu da, kanun hükmündeki kararnamelerle yasama yetkisinin, yürütme tarafından nasıl kötü
ye kullanıldığının örneğidir. Bu kararnameler kaç tanedir, neden Meclise gelmemiştir, bunu 
şimdi tartışmayacağım, sadece örnek vermek için söylemiş bulunuyorum. Bu istisnai yetki, yü
rütme tarafından kötüye kullanılmakta, Meclis, denetim görevini yapamamaktadır. Böyle de
mokratik devlet, böyle hukuk üstünlüğü olamaz. Yasamaya ait yetki, tartışılmadan, denetim
siz olarak, hukukî olmayan, yasal görünüm altında, yürütmeye verilmiş olmaktadır. Bu yetki
ler kullanılmış olacak, sonra o ülkede yasamanın yetkili olduğunu söyleyeceksiniz... Bu müm
kün değildir; hukuk devleti olma niteliği olamaz. 

Yürütme, kanun hükmünde kararname çıkaramayacağı hususlarda kararname çıkarmış
tır. Bu yapıya sosyal hukuk devleti demek mümkün değildir. Yürütme, bu tutumuyla bile Ana
yasaya aykırı davranış içindedir. Böyle bir yürütme organının, Türk toplumunun karşısına çı
karak hak ve hukuktan bahsetmesi, bu Anayasaya göre bile, mümkün değildir. 

Sosyal hukuk devletinde ve kuvvetler ayrılığında, yargının bağımsızlığı, yargıcın güvence
si vardır; ama, Anayasa ve uygulamalar, bizleri ürkütücü boyutlara götürmektedir. Rejimin 
geleceğinde ciddî tehdit ve tehlikeler söz konusudur. Artık, geçen on yıllık sürenin, toplumsal 
değerlerin hiçe sayıldığı, yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin önemini dile getirmemize 
rağmen, artık bir dönüm noktasına geldiğini ve geçmişin muhasebesini yaparak, çağdaş devlet 
olmanın yalnız sözle değil uygulamayla gerçekleşeceğini, bu nedenle bu fırsatı iyi değerlendir
memiz gerektiğine inanıyorum. 

Siyasî tarih yazacaktır, ondan kurtulmak mümkün değildir. Tarihin tekerrür etmemesi di
leğimizdir. Dönüm noktasını iyi değerlendirerek, yarınlara, hiç değilse, yararlı bir iş yapma fır
satı bulmuş olacağımıza inanmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hukuk devleti kavramıyla Anayasanın bağlayıcılığını 
üstünlüğünü farklı düşünemeyiz. Kanun devleti değil; ama, hukuk devleti olmayı artık birinci 
amaç olarak kabul etmeliyiz. Bu nedenle, 12 Eylül müdahalesini yapan askerî yönetimin iz ve 
düşüncelerini taşıyan bu Anayasa ve yasalar dönemi kapanmalı, normal sivil süreçte, halkın 
katkısıyla gerçek anayasa tartışılmalı ve yapılmalıdır. 

tşte, anlatmaya çalıştığım, askerî yönetimin izlerini taşıyan, temel hak ve özgürlükleri kı
sıtlayan bütün hükümler kaldırılmalıdır. 

Toplumun örgütlenmesini, yargının bağımsızlığını, yargıcın güvencesini sağlayan, çağdaş 
hükümler taşıyan parlamenter sistemi oturmuş bir devlet yapısıyla, parlamentonun üstünlü
ğünü kabul eden ve başka bir güç düşünülmeden; silahlı kuvvetlerin ve başındakilerine hiçbir 
eleştiri getirilmeden, toplum içinde, şerefli, kendi görevleri ile ilgili yerini almalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bunları söylemenin nedeni, önümüzdeki dönemde bun
ları tartışmak, demokratik bir uzlaşma sağlayarak, rejimi, Anayasamızdan başlayarak, sağlam 
temellere oturtabilmenin asıl öğelerini oluşturabilmek içindir. Dileğim, bunun gerçekleşmesidir. 
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Şimdiki Anayasa sistemi içinde basının sorunlarına baktığımızda, daha karmaşık olduğu
nu görmek mümkündür. Sayın Bakan, konuşmasında, hukukun üstünlüğüne değinmeden, ya
salarla düzenlemelerin getirilebileceğinden bahsetti; ama, önümüzdeki dönemde, diliyorum ki, 
kitapların yakıldığı, gazetelerin AIDS'li olduğunun söylendiği ve "Gazeteler yalan yazıyor, 
okumayın" denilen bir uygulama içinde olmayalım. 

Basın özgürlüğünün temel ilkelerinde, özgürlüğün sağlanması için devlete düşen ödevler 
belirlenmiş, arkasından, sınırlamalar getirilmiştir. 

Anayasamızın 28 inci maddesi, "basın hürdür, sansür edilemez." ve ayrıca, "Devlet, ba
sın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır" der. Bu hükümler, basın özgürlüğü
nü koruyucu, geliştirici hükümlerdir; ama, bunun yanında önemli sınırlamalar vardır. 

Bazı sınırlamalar, bütün sistemlerde vardır, doğaldır. Bunlar, kişilerin onur ve şereflerine 
dokunan veya gerçeğe aykırı haberlerle ilgilidir; ama, bunun karşıtı, düzeltme ve cevap hakkı 
vardır. Asıl amaç, kamu yaran ilkesidir. Kamu yararı olması halinde, sınırlandırma olmamalıdır. 

Olaylar hakkında yayın yasağı konulamamakta; ama, yasa ile belirtilecek sınırlar içinde 
yayın yasağı konulabilmektedir. Anayasanın 30 uncu maddesi, basın araçlarına kadar sınırla
malar getirmiştir. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığım ilkelerle, ülkemizde "uygulamada, basın ve haberleşme öz
gürlüğü vardır" demek yanılıştır; Anayasa ve yasalardan kaynaklanan sınırlamalar, basını asıl 
işlevinden uzaklaştırmaktadır. Basının sorunlarını tartışırken, çağdaş yaklaşımlar olmadan, çö
züm mümkün değildir. Düşüncenin açıklanmasını sınırlamak, düşünce özgürlüğünün yalnız 
sınırlanması değil, ortadan kaldırılması olur. Çünkü, açıklanmayan düşünce ancak hayaldir 
ve kendine özgürdür. Basın özgürlüğünden doğacak aksaklıkları önleyecek, yine basın özgür
lüğüdür. 

Basın özgürlüğü yalnız kullananlar için değil, kimler adına kullanıldığı açısından da önem
lidir. özgür bir basın, her çeşit şiddet hareketinden korunmalıdır, özgür basın, tüm düşünce
leri yansttabilmelidir. Basın özgürlüğü değişen nitelikte olmalıdır. 

Kitle haberleşme araçları çağımıza damgasını vurmuştur; sürekli gelişme içinde olması, 
düzenlenmesi ve çözülmesini gittikçe karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle de, çalışmalarının 
düzenlenmesi teknik olmaktan çok, siyasal olmuştur. Toplumun tercihlerinde önemli bir yeri 
ve etkisi olduğu bilinmelidir. 

Basının sorunları irdelendiğinde, güncel olarak, özgür basın ve tekelleşme ön planda gö
rülmektedir. Sayın Bakanın, "Türkiye'de tekelleşmeye değinmeye gerek yoktur, böyle bir şeyi 
varsaymıyorum" demesi, güncel olarak basın sorunlarıyla ne kadar ilgilendiğinin yegâne delilidir. 

Basın özgürlüğü ile tekelleşmeyi birbirinden ayırmak ve soyutlamak mümkün değildir. Basın 
özgürlüğü kavramı, teknolojik gelişmelerden dolayı daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Buna 
rağmen, iletişim özgürlüğü kavramı, yazılı basın çerçevesinde irdelenmektedir. Çağdaş anlayış
la, devlet, ekonomik ve toplumsal ilişkilerde kamu yararı sağlamak için müdahale edebilir. Bu, 
sosyal hukuk devleti anlayışıdır; toplumsal değer ve kesitler için geçerlidir. Bu müdahale, ser
best rekabete dayalı, özgürlükçü yarışma ortamı içinde, çoğulculuğu sağlamaktır. Bu müdaha
le, ekonomik gelişmenin tekelleşme ile sonuçlanması halindeki müdahaledir. Bir hak olmalıdır. 
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Devlet, toplumun sosyal haklan olduğu inancıyla, bu hakların kullanılmasını sağlamalı
dır. Serbest rekabeti önleyen girişimler, gerekli çoğulculuğu sağlayamıyorsa, devletin görevi, 
çoğulculuğu sağlamak olacaktır. Fiilî bir tekelleşme oluşuyorsa, antitekel düzenlemeler yapıl
malıdır. 

Basında, ekonomik ve ticarî gelişmeler sonucu, kendi mantığı içinde tekelleşme kolayca 
ortaya çıkmaktadır. Bu süreci engellemek ve önlemler almak gerekmektedir. Bu da, yine yasa
ma organının görevidir. 

Tekelleşme, gelişmiş sanayi ülkelerinde, Amerika, Japonya ve Avrupa ülkelerinde, ekono
mik planda yaygındır. Bu da, güçlü firmaların büyüyüp gelişmesi, daha az güçlü olanların or
tadan kaybolması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bunu, ekonomik sistem yaratmaktadır. Bu
rada, birden çok gazete ve derginin ve diğer kitle iletişim araçlarının bir grubun dine geçme
siyle tekelleşme sağlanmaktadır. Kendi yazı işlerinin kadrosuna sahip gazete sayısında azalma 
olmaktadır. Tekelleşmede en büyük alan, diğer kitle iletişim araçlarının faaliyet alanlarının ele 
geçirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bu birçok ülkede günlük basın, periyodik basın, kitap yayını 
alanlarını taşmış, radyo ve televizyon yayıncılığım da kapsamıştır. 

Tekelleşme, "denetim altına alma, anlaşmalar, satın almalar, birleşmeler ve ekonomik 
ilişkiler" yollarıyla gerçekleşmektedir. Maliyetlerdeki artış, reklam gelirlerinde gerileme, güç
lülerle güçsüzlerin mücadelesi haline gelmektedir. 

Basın sermaye ile özdeşleşince tekelleşme kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Basın, top
lumlara kader biçebilmekte, bu nedenle de, Batı, tekelleşmeye çok duyarlı bakmaktadır. Siya
sal ve ekonomik duyarlılığı basın sağlar. Basın millî olmalıdır, bu nedenle, tekeller, hükümet
lerle iyi geçinirler. Çünkü onun görevi, politikadan uzaklaştırmak, politika dışına özendirme
ye yardım etmektir. Batıda bu mücadele geçmişte çor verilmiştir. 

Kazanılmış haklar egemendir. Basında olduğu gibi, bütün tekeller, ekonomik, siyasal ve 
sosyal işleyişe etki edebilmektedir. Demokrasiden söz edilebilmesi için farklı deyişlerin yansı
ması sağlanmalıdır. Basının tek elde toplanması farklı görüşlere engel olmaktadır. Tekelleşme
nin en tehlikeli boyutu, demokrasiye getirilen kısıtlamalardır. 

Türkiye'de, tekelleşmeyi önleyecek yasal bir düzenleme olmadığı gibi, özendirme vardır. 
Hatta, Türkiye'ye uluslararası tekellerin girişi, Basın Yasasının 7 nci maddesinin beşinci fıkra
sında 10.11.1983 tarihinde yapılan değişiklikle sağlanmıştır. Yasanın beşinci fıkrası, "Türkiye'
de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması, mahallin en büyük mülkî amirinin mü
talaası üzerine, içişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır, içişleri Bakanlığı karar vermeden 
önce Dışişleri Bakanlığının görüşünü de alır" der. Çağdaş toplumlar tekelleşmeye sınırlamalar 
getirmişler; örneğin Fransa'da tekelleşmeye yüzde 30 gibi sınırlamalar getirilebilmiştir; ama Türki
ye'de bir grup, gazetenin, yazılı basının yüzde 33'ünü, dergilerin yüzde 85'ini eline geçirmiş 
olmasına rağmen, hâlâ "tekelleşme yok'" denilebilmektedir. 

Antitekel oluşumu, hiçbir zaman mülkiyet ve yatırım sınırlaması getirmez; ama tam tersi
ne, çoğulculuğu sağlar. Aslında, basında demokrasi olacak mıdır? Asıl sorun da buradadır. 

Olaya buradan baktığımızda, 1980 yılından bu yana, kâğıt üretiminin devlet tekelinde ol
ması nedeniyle, hükümetlerin basın üzerindeki etkisinin sağlandığını görürüz. 1980 yılında 13 
000 lira olan gazete kâğıdının tonu, Sayın Bakan demin açıkladı ama, 2 Kasım 1989 tarihinde 
1 457 S00 liraya yükselmiştir. Maliyet artışları, basın organları arasındaki eşitsizliği ar-
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tırmaktadır. Maliyeti 500 lira olan gazete, bir iki ay evvel 300 liradan satılabilmekte, aradaki 
fark başka kaynaktan kapatılmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yapıda çoğulculuktan bahsetmek 
mümkün müdür? Tekelleşme, yalnız sahiplikle de alınamaz, dağıtımla da ilgilidir. Bunlar, kendi 
bölge denetimlerinde olmayan basılı yayınlan dağıtmadıkları gibi, onların bayilere satışını da
hi engelleyebilmektedir ve Türkiye'de, iki dağıtım şirketinin haricinde dağıtım şirketi yoktur. 

özgür basınla ililgi olarak objektif kriterler tespit edilmeli ye bununla ilgili ekonomik, 
siyasal, sosyal ve yasal düzenlemeler artık yapılmalıdır. Politikacılar, uluslararası tekeller, ba
sın üzerindeki işlem ve eylemlerinden, kısa dönemli uygulamalardan, artık kaçınmalıdırlar. Di
liyorum, Sayın Bakan, konuşmasında değindiği uygulamalarla bunları da gerçekleştirmiş olur. 

12 Eylül 1980 sonrası yaşananlar ders olmalıdır. Temci eğitim noksanlığı giderilmediği sü
rece, çözüm gene zordur. Okuma yazmayı engellemek, demokrasiyi engellemekle eşanlamlıdır. 
tlginç bazı rakamları sizlere vermek istiyorum : 

Ülkemizde kitapların cezalandırıldığı ve yakıldığı, ısı aracı olduğu dönemde, Amerika Bir
leşik Devletlerinde, 241 milyon nüfusa kanş, 509 milyon; Sovyetler Birliğinde, 280 milyon nü
fûsa karşı, 2 milyar; Belçika'da, 9 milyon nüfusa karşı, 52 milyon; Türkiye'de ise, 55 milyon 
nüfusa karşı, sadece 7 milyon kitap okunabilmektedir. 

Gazetede ise durum bundan daha değişiktir. Okuma alışkanlığı, her 1 000 kişide, gazete 
okuyucu sayısı Japonya'da 575, tsviçre'de 524, Federal Almanya'da 400, Fransa'da 191, Türki
ye'de, Sayın Bakan "59" dedi ama, ben 89 olarak biliyorum, böylece, bunu biraz daha iyileş
tirmiş oluyorum. 

Türk basın organlarına, tekelleşme var mıdır, yok mudur diye baktığımızda; belli gruplar 
var, o gruplann da nder yaptığını -eğer Sayın Başkan izin verirse- ve şirketleri tek tek saymak 
istiyorum. 

"Hürriyet Grubu" diye bir grup var. Bu gruba giren kuruluş ve şirketler şunlar : 
A) Hürriyet Holding : 

1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 
2. Hürriyet Ofset Matbaacılık, 
3. Hürgün Gazetecilik, 
4. İdeal Yayıncılık ve Ticaret, 
5. Hürriyet Haber Ajansı, 
6. Hürgüç Gazetecilik, Matbaacılık, 
7. Süper Kanal TV, Video Radyo ve Haber Hizmetleri, 
8. HÜR-OK Okul Malzemeleri tmalat ve Ticaret, 
9. Sedat Simavi Vakfı, 

10. Hürriyet Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 
11. Pen Turizm ve Otel İşletmeleri, 
12. HÜR-PA Hürriyet Ticaret ve Sanayi Ürünleri Pazarlama, 
13. Hürriyet Gösteri ve Sanat Ürünleri Merkezi, 
14. HÜRYAY Anonim Şirketi. 
B) Hürriyet Holdinge ait bağlı şirketler ise : 
1. Hür Sigorta Anonim Şirketi, 
2. TAM Sigorta Anonim Şirketi, 
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3. Altın Tavuk-Tarım İşletmeleri, 
4. Koçullu Tavukçuluk Anonim Şirketi, 
5. TAM Sigorta Memur ve Hizmetlileri Sandığı Vakfı, 
6. HÜR-tŞ Tarım İşletmeleri, 

Ayrıca, Hürriyet Vakfı. 

1983 yılında Basın Yasasındaki değişiklikle yabancı sermaye ve uluslararası tekellerin ba
sın hayatımıza girişiyle başlayan bu olaydan sonra, gazetede yüzde 33, -bu, pek tekelleşme sa
yılmıyor Hükümet tarafından- dergide yüzde 85'e sahip olan "Asil Nadir Grubu" diye adlan
dırılan bir grup ortaya çıktı. 

1989 yılında, Asil Nadir Grubuna baktığımızda, bunun, çok büyük bir gelişme ve önemli 
bir atak yaptığını görüyoruz. 

Basın alanında : 
Günaydın Gazetesi ile VEB OFSET Grubu, Ulus, Sakarya, Yeni Meram ve ardından Gü

neş Gazetecilik'e bağlı olan Gür Holding. 

Ercan Arıklı'dan satın alınan Nokta, Ekonomik Panorama, Gelişim Spor, Bando, Ev Ka
dını, Kadınca, Erkekçe, Marıe Claire, Mimarlık (Turist, Pasaport), Beyaz Dizi ve Hıbır. 

Tekelleşme dışındaki faaliyet alanlarına baktığımızda, -bu tekelleşme sayılmıyor, ama ulus
lararası tekelleşme, ne yazıkki dünyada basına da böyle girmiştir- Asil Nadir'in Türkiye'deki 
faaliyetleri : 

1. Vestel Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, 
2. Vestel Elektronik Gereçler Ticaret Limited Şirketi, 
3. Vestel Goldstar Anonim Şirketi, 
4. Ulusal Gemi Sanayii, 
5. A-N Graphics Anonim Şirketi, 
6. MEYNA Anonim Şirketi, 
7. ZINIPAK Paketleme Anonim Şirketi, 
8. Voyager Turizm Tesisleri, 
9. Astelsan Anonim Şirketi (Elektronik), 

10. tmpeybank, 
11. Meysin Anonim Şirketi, 
12. Kaynak Gıda Anonim Şirketi, 
13. Copetronic-Taıwan Hong-Kong USA (Elektronik), 
14. Nadir Dış Ticaret, 
15. Su ve Şişeleme Sanayii Anonim Şirketi. 

Asil Nadir Grubunun Kıbrıs yatırımları da bu düzeyde : 

1. "Sunzest Trading, 
2. Safe Company Limited, 
3. Travelos Limited Şirketi, 
4. özarı Ticaret Limited, 
5. A-N Kıbrıs Limited, 
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6. ICP Limited, 
7. Voyager Limited, 
8. Sunora Pack Limited, 
9. Kıbrıs Endüstri Bankası, 

10.' Nadir Holding, 
11. Halk Sigorta, 
12. Commar Anonim Şirketi, 
13. Nadir Şirketler Grubu, 
14. Niksar Su, 
15. Girme View, 
16. Palm-Beach, 
17. Perpo. 

Asil Nadir Grubunun diğer ülkelerdeki faaliyetleri ise hiç de bundan farklı değil. Bu du
rumda, Sayın Bakanın deyişiyle, Asil Nadir Grubunun, Türkiye'deki faaliyetlerinin bir tekel 
oluşturmadığını kabul etmek de mümkün değil. 

i 
Asil Nadir'e baktığımızda; ingiltere'de 10, Portekiz'de 1, Hollanda'da 4, isviçre'de 7 (kısa 

olsun diye adlannı söylemiyorum), Hong-Kong'da 4, Amerika Birleşik Devletlerinde 2, Liber
ya'da 2, Panama'da 3, ispanya'da 2, Fransa'da 1, Meksika'da 1, Uruguay'da 1, Japonya'da 
1, Almanya'da 1 şirketi vardır. 

Bu gruptan ayrı diğer basın gruplarını çok kısa geçeceğim. 

Üçüncü olarak, Sabah Grubuna bakıldığında; 
Sabah Yayıncılık Anonim Şirketi, 
Bugün \feyıncıhk Anonim Şirketi, 
Ekonomik \ayinlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
Dönem \ayıncüık, 
Medya Basın Servisleri Ticaret Anonim Şirketi ve buna da ekli 9 tane ayrı yayın şirketi 

bulunmaktadır. 

Milliyet Grubuna baktığımızda; 
Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 
Milliyet Haber Ajansı, 
Milliyet \ayın Anonim Şirketi. 

Bu grubun sahip olduğu diğer şirketler : 

Mil-Ta Tatil Köyleri Turizm Anonim Şirketi, 
Susan Su Ürünleri Anonim Şirketi, 
Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 
Milteknik Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi, 
Ray Sigorta Anonim Şirketi, 
Doğan Otomotiv Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi, 
Konut inşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
Tekaş Gıda ve Tüketim Maddeleri Anonim Şirketi, 
Bosstay Tarımsal Anonim Şirketi, 
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Doğan Otomobilcilik ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, 
Otobüs Karoseri Anonim Şirketi, 
Otokar Pazarlama Anonim Şirketi, 
Koza İnşaat Anonim Şirketi, 
Milpa Milliyet Pazarlama Anonim Şirketi, 
Doğan İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi bulunmaktadır. 
Tercüman Grubu da bundan farklı değil. Hepsi basın haricinde ve basını destekleme ama

cıyla kurdukları işletmeleri açıklıyorum. 

Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 
Mistaş Mümessillik İhracat ve İthalat, 

Meriç Tekstil ve yine sahibinin ortak olduğu diğer şirketler : Tarımsan, Terato, Kervan Ki
tapçılık, Termes Tercüman Mesken Sanayii Anonim Şirketi, Martaş Ticaret ve Otomobilcilik 
Anonim Şirketi, Mor Su Sanayii Ürünleri Anonim Şirketi, Saba Oto, Kırklar Otomobilcilik 
Anonim Şirketi. 

Beşinci olarak Cumhuriyet Grubu görünüyor. Bu : 

Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Ticaret Anonim Şirketi, 
Çağdaş Yayıncılık ve Basın Sanayi Anonim Şirketi, 
Çağdaş Gazete, Dergi Basın Yayın Anonim Şirketi. 

Bunlan vermemdeki maksat, Türkiye'de beş gruba ayrılan basın organlarının, basın dı
şında da neler yaptıklarını, sadece zabıtlara geçirmek ve Sayın Bakanın, "tekelleşme yoktur" 
demesine kısa da olsa bir yanıt verebilmektir. 

1980'den sonra "demokratik ortama geçiliyor" denilerek, yazmak, çizmek ve düşünmek 
yasaklanmış, bunun adı demokrasi olmuştur. Burada bir yanlış olsa gerek. 1980-1984 yılları 
arasında gazeteci, yazar ve çevirmenlere verilen mahkûmiyet kararı toplam 316 yıl 4 ay İS gün
dür. Yalnız İstanbul'da günlük gazetelerin 8'inin yayın yapamadığı gün sayısı 300'dür. Son 35 
yılda yasaklama toplamı 3 472 gündür. Bunun 1/4'ü 1980'Ie 1984 arasına rastlar. 

Ayrıca, bu dönemde 4 gazeteci öldürülmüş, son 2 ölüm olayı bunun dışındadır. 

Bakanlar Kurulu ya da mahkeme kararıyla yasaklama 927'dir. Bu da gösteriyor ki, anlat
maya çalıştığım hukukun üstünlüğünü sağlayan çağdaş bir yapıya sahip olmadığımız takdirde, 
sosyal hukuk devleti ilkeleri tam olarak uygulanmadığında toplumsal tahribat daha büyük bo
yutlara ulaşacaktır. 

Bu nedenle, basınııi da, demokratik kurumlara ve onların temsilcilerine yönelik yorum 
ve değerlendirmelerinde aynı ölçüleri koymalarını, kamu yararına öncelik vermelerini diliyor, 
hepinize Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına saygılar sunuyor, bu önergeye olumlu oy 
vereceğimizi açıklıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim Demir. 
Buyurun Sayın Demir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Demir, imza sahibi olarak, süreyi zatı âliniz mi kullanacaksınız? 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ona daha karar vermedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Türk basınının sorunlanyla ilgili bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
miz üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bizim, basın sorunlanyla ilgili bir genel görüşme açıl
masına ilişkin talebimizin amacı ve gerekçeleri önergemizin içinde çok özet, fakat oldukça açık 
bir şekilde ortaya konulmuştur. Ancak, ben bu hususlan huzurunuzda yeniden ve biraz daha 
açarak Yüce Meclise arz etmek istiyorum. Ancak, ondan da önce, müsaade ederseniz, bu ko
numuzla ilgili; fakat, onun dışında bir hususa değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bu konudaki genel görüşme önergemiz, aşağı yukarı bundan 
dokuz ay önce Yüce Meclise takdim edilmiş idi; ancak bu hususu görüşmeye yeni fırsat bula
bildik. Buradan hareketle ben şunu söylemek istiyorum: Anayasamızın 98 ve 100 üncü, Meclis 
İçtüzüğümüzün 94 üncü ve müteakip maddelerinde düzenlenen denetleme müessesesi, Türki
ye'de maalesef pek sağlıklı işlememekte, maksadına uygun kullanılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, soru, gensoru, Meclis araştırması, genel görüşme gibi denetleme 
yollan, maalesef, nedense Türkiye'de siyasî iktidara çevrilmiş silahlar gibi görülmekte ve siyasî 
iktidar, bu silaha karşı devamlı kendisini savunma içgüdüsü, arzusu içinde görmektedir. Bu 
kısmen doğru olabilir, ama tamamen doğru değildir. Çünkü, denetleme fonksiyonunun yanı 
sıra, Hükümetin icraatlarından haberdar olma imkânının yanı sıra, soru, gensoru, Meclis araş
tırması, genel görüşme müessesesi, demokratik rejimlerde çok daha önemli bir fonksiyonu ifa 
etmektedir. Nedir bu fonksiyon?.. 

Değerli arkadaşlanm, bu fonksiyon, Yüce Meclisin memleket meselelerine ulaşabilme, onlan 
gündemine alıp görüşebilme, tartışabilme, bu meselelerin tanımlanmasının ve çözüm yolları
nın Mecliste bulunmasını sağlama fonksiyonudur ki, bence bu, hükümetin denetlenmesinin 
sağlanmasından daha da önemli bir yoldur, bir usuldür. Gerek 1982 ve gerekse 1961 Anayasa
sı, maalesef, bu çok önemli müesseseyi, sadece bir denetim yolu gibi takdim ettiği, başarısız 
bir düzenlemeyle belirlediği için, burada benim dikkatimi çeken, mahzurlu olduğuna inandı
ğım bir teamül oluşmuştur. Bu teamülün bir yolunu bulup ya yeni İçtüzük düzenlemeleri veya
hut da Anayasanın bu konudaki uygulamalarına açıklık getirilmesi yoluyla bu denetleme yol-
lannın bu ikinci fonksiyonunu da işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kısa mülahazattan sonra asıl konuma gelmek isti
yorum. Şimdi burada, gerek Hükümet adına, gerek diğer siyasî parti grupları adına yapılan 
görüşmelerde, basının önemi hususunda bir görüş aynlığına rastlamadım. Bütün konuşmacı
lar basının önemine değindiler; bunun, yasama yürütme ve yargının yanı sıra, bir dördüncü 
kuvvet olduğunu, bir kamu hizmeti olduğunu; hür, bağımsız ve etkili bir basının demokratik 
bir rejimin işleyişinde vazgeçilmez unsur olduğunu, mutabakat halinde ifade ettiler. O bakım
dan, ben, bu konuları tekraren söyleyerek vaktinizi almak istemiyorum. Aynca, bu husus, ge
nel görüşme talebimizin metninde de -başlangıçta da söylediğim gibi- özet, fakat açık bir şekil
de ifade edilmiştir. 
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Üzerinde durmak istediğim esas husus, bu kadar önemli bir müessesenin, maalesef, son 
yıllarda büyük bir tahribatla, büyük bir yıpranmayla ve âdeta fonksiyonlarım ifa etme güçlü
ğüne sürüklenen bir konumda olduğunu huzurlarınızda ifade etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet devrinin ilk hükümetlerinden 1980 yılına kadar gelen 
bütün hükümetler, önemine binaen, Türkiye'de, teşvik yoluyla, kolaylıklar sağlanmak suretiy
le basım geliştirme; millî karakterli, hür, bağımsız ve etkili bir basın teşkil etme gayreti içinde 
olmuşlardır. Hükümetler, basım, basın müesseselerini, gazeteleri, gazetecileri hep bu anlayış
la, devamlı olarak ya himaye etmişler ya teşvik etmişler ya da doğrudan dolaylı birtakım araç
larla desteklemişlerdir; Anadolu Ajansının kurulması, Basın tlan Kurumunun teşkil edilmesi, 
üniversitelerde gazetecilik yüksek okullarının açılması, basın girdilerinin sübvanse edilmesi, basın 
kartı uygulamaları hep bu anlayışın eseri olmuştur. Hükümetler değişmesine rağmen bu anla
yış hep devam etmiş ve bu gayretlerin sonucu olarak, 1980'li yıllara gelindiğinde, Türkiye'de, 
hakikaten mitti karakterde, hür, bağımsız, belli bir tiraja ulaşmış, önemli bir baskı grubu özel
liğinde bir Türk basım, bir yazdı basın oluşmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ancak, 12 Eylülle başlayan ve ANAP Hükümetleriy
le devam eden ve halen de devam etmekte olan ara rejimde Türkiye'nin 60 yılda yarattığı, geliş
tirdiği Türk basım, kazandıklarının bir çoğunu kaybetmiştir, halen de kaybetmektedir; tirajını 
kaybetmekte, zarar etmekte, basın mesleğinde çalışanların sayısı, itibarı, etkinliği azalmakta 
ve bu, maalesef, daha önceki fedakarlıkların boşa gitmesi anlamına geldiği gibi, önemine inan
dığımız basın görevinin aksaması sebebiyle rejimin de bir handikapı, sorunu görünümünü ka
zanmaktadır. 

12 Eylülle başlayan ve halen devam etmekte olan dönemde basının muhatap olduğu mua
meleler nedir?.. Bunları hatırlamakta fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül askerî yönetimi, önce, Türk basım üzerinde, çok hoyrat, 
çok katı bir sansür uygulamıştır. Yani, monarşik dönemlerde bile basın-monark çelişkisinin 
sınırlarını aşan birtakım baskılar ve sansür, Türk basını üzerinde acımasızca uygulanmıştır. 
En masum ifadeler bile, günlük gazetelerimizin toplatılmasına, günlerce kapatılmasına, yayın 
hakkının, fikir özgürlüğünün alabildiğine engellenmesine sebep olabilmiş ve bu uygulamalar, 

- maalesef, Türkiye'de gazeteleri ve gazetecileri kamuoyu nezdinde, okuyucuları nezdinde fev
kalade yıpratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylülün doğal bir uzantısı, devamı ve tortusu özelliğinde gördü
ğümüz ANAP İktidarları zamanında da, maalesef, bu tahripkâr uygulamalar devam etmiştir. 
Çünkü, bu yapıda bir iktidann, fikir ayrılığına, tenkide, baskı gruplarının faaliyetlerine ta
hammülü yoktur, olmamıştır da. Halbuki, basın, karakteri icabı, eleştiricidir; basın, karakteri 
icabı, muhaliftir; fakat özürlü bir dönemin sonucu olan ve eleştiriye, tenkide, suçlamaya çok 
müsait birtakım özellikleri olan ANAP İktidarları, o bakımdan, hiçbir zaman basınla ulaşa
mamışlar ve basına karşı sinsi, hasmane ve susturma amacına yönelik bir plan içinde bulun
muşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, basını sindirme, susturma ve güdümlü hale getirme gayretleri, 
ekonomik birtakım araçlar kullanılarak, gazete ve gazetecilerin prestijini, itibarını, kamuoyu 
nezdinde ki etkinliklerini azaltma amacına yönelik birtakım uygulamalarla ve nihayet, bu iki 
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yolla başa çıkamadıktan gazeteleri de, kendi etki alanlarındaki kişilere satışım sağlama uygu
lamalarıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu cümleden olarak, basına ve basın girdilerine uy
gulanan aşırı zamlar örnek gösterilebilir. 

Sayın Bakan biraz evvel burada gazete fiyatları ve gend fiyat artışlarıyla ilgili olarak bilgi 
verdiler ve dediler ki: "Bu iki genel fiyat artışlarıyla, basın girdilerindeki fiyat artışları birbiri
ne uyumludur." Biz o kanaatte değiliz. Bu konudaki rakamları gend görüşme önergemizde 
verdik. Eğer bu memlekette gazete kâğıdının tonu 13 000 liradan 1 milyon 400 küsur bin liraya 
çıktıysa, aradaki nispet herhalde 30 kat değil, 110 katın da üstündedir. Genel görüşme önerge
miz kabul edilirse, bu konuyu daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyabiliriz. 

Resmî ilanlar, gazeteler üzerinde ekonomik baskı araa olarak geniş çapta kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Katma Değer Vergisi uygulamasına geçilmesi, Türk ga
zeteleri açısından başka bir olumsuz etki.getirmiştir. Evet, doğrudur; her gazete Ticaret Kanu
nunun getirdiği tanım muvacehesinde, kâr gayesi olan, varsa kâr eden ve onun üzerinden vergi 
ödemesi gereken bir ticarî işletmedir. Ancak, değerli arkadaşlarım, hep söylüyoruz ve mutaba
kat içinde ifade ediyoruz; basın, tavukçuluk yapan, inşaat işleriyle turizmle uğraşan işletmeler
den farklı bir ticarî işletmedir. Bunu farklı kılan, basının bir kamu hizmeti görmesidir. O ba
kımdan, vergilendirirken ve sübvansiyon uygularken, gazeteleri, toplumun farklı kesimleri ara
sında fikir, bilgi ve haber akımım üstlenerek, toplumsal gelişmeye, kamuoyu oluşmasına hiz
met eden bu müesseseleri, onlar gibi muameleye tabi tutmak, onlar gibi vergilendirmeye tabi 
tutmak, kanaatimizce yanlıştır. Kaldı ki, her gdişme sürecindeki ülke gibi, ülkemiz açısından 
da bu konu ayn bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gazetelerin ve gazetecilerin itibarını zedelemek için, ANAP İktidarları 
döneminde, Türk toplumunun gündeminde, her zaman, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde, basın aley
hinde bir slogan tutulmuş ve maalesef, üzülerek ifade edeyimki, bu, başarılı bir şekilde yapıla
bilmiştir. 

isterseniz bunları birlikte hatırlayalım: Mesda, bir "yalan haber" tartışması açılmış; bu
nunla gazetelerin, gazetecilerin yalan haber yazdığı imajı verilmeye çalışılmıştır. 

Bir "muzır yayın" tartışması açılmış; bununla da gazeteler ve gazeteciler kötülenmeye ça
lışılmıştır. 

"Sol amigolar" diye bir deyim ortaya atılmış; günlerce gündemde tutulmuştur. 

"Medeni Kanunun 24 üncü maddesinde düzenlenen şahsiyet haklarının korunması" gö
rünümü altında, gazetelerin, kişilerin şahsiyetlerine saygılı olmadığı gibi birtakım imajlar uyan
dırılmaya çalışılmıştır. 

Basın ceza yasaları ile ilgili tasarılar Türkiye'nin gündemine sokulmuş, tartışılmış ve bası
na gözdağı verilmek ve kepenek altından değnek gösterilmek istenmiştir. 

Danasını söyleyeyim değerli arkadaşlarım : ANAP döneminin Başbakanlarından birisi, 
kamuoyuna hitaben "Gazete okumayın" şeklinde bir tavsiyede, bir öğütte bulunmuştur. Türki
ye'de ve birçok ülkede devletin ve hükümetlerin politikaları, topluma okumayı telkin eder, oku
mayı artına tedbirler alır. Türkiye'de de devletin politikası bu istikamettedir; ama, gelin gö
rün ki, o devletin Başbakanı kalkıyor, bu devlet politikasının aleyhinde bir telkinde bulunma
ya kalkışıyor... 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — "Okumayın" demiyor, "değerli eserleri, okumaya değer 
şeyleri okuyun" diyor. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bu, fevkalade yanlıştır değerli arkadaşlarım. Sayın Ça
kır, Sayın eski Başbakanın yaptığı, söylediği bundan da ibaret değil. Ne demiştir? Basını da 
dahil, muhataplarını karşısına alıp, "bunlar şer cephesi" diyebilmiştir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Öyle demedi... 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — O da mı yanlış?.. Orada söylenmek istenen nedir? 
Onunla da yerinilmemiş ve o eski Başbakanın, aşağı yukarı Türkiye'de mahkemeleşmedi-

ği basın organı kalmamıştır. Öu da, kasıtlı, maksatlı ve gazeteleri yıpratma amaçlı; aynı za
manda diğer taraf açısından tenkide tahammülü olmadığı düşüncesini yansıtan bir davranıştır. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet, bugün, Türkiye'de Türk basını çok önemli, çok tehlikeli 
bir dönemi, bu gazetelerin el değiştirmesiyle yaşadığını söylemek zorundayım. ANAP İktidar
ları, ekonomik baskılarla, biraz evvel saydığım aleyhte propaganda ile, itibarları aleyhindeki 
faaliyetlerle güdümlü hale getiremediği gazeteleri, satış, devir ticarî işletmenin mülkiyetinin el 
değiştirmesi yoluyla gerçekleştirme projeleri uygulamış ve maalesef, bu konuda da başarılı ol
muştur. Dikkatinizi çekerim; Türkiye'de o meşhur "Jaguar olayı"nı kamuoyuna kazandıran 
Güneş Gazetesi, bu projede ilk satılan gazetedir. Bu husus katiyen bir tesadüf değildir. 1987 
seçimlerinden ve referandumundan önce, ANAP muhalifi yayın yapan Günaydın Gazetesi gi
bi, Gırgır gibi dergilerin de bu satış operasyonu projesine dahil olması, yine.tesadüf değildir. 
Bunlar anlamlıdır. Bütün bu uygulamaların amacı, -başından beri söylemeye çalıştığım gibi-
Türkiye'de yazılı basını kontrol altına almak, güdümlü hale getirmek; Türk kamuoyunun bilgi 
edinme hakkını, vukuf hukukunu Hükümetin kendi denetimindeki, kendi kontrolündeki TRT'ye 
bağımlı hale getirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar, genelde, Türkiye'nin yazılı basınının problemleri üze
rinde durdum. Aslında bu problemi ayrı ayrı ele almak, incelemek gerekir ve bu ayrımı da 
yazılı basın, Türkiye Radyo Televizyonu ve Anadolu basını şeklinde yapmak gerekir. 

Şimdi, bu ayrımın ikinci sırasında yer alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve onun 
faaliyetleri herkesin gözü önündedir. Son görünümüyle, TRT, muaalesef, Türkiye'de rejimin 
bir kamburu haline gelmiştir. Tamamen güdümlü, haberde iki yönlülüğe saygısı olmayan, top
lumun bilgi edinme vukufuna, hukukuna saygılı davranmayan, her kademede Hükümetin ve 
hükümet edenlerin telkinine açık; o doğrultuda bir üslupla, o doğrultuda bir anlayışla yayın 
yapan TRT, Türkiye'de, özgürlükçü, çoğunlukçu demokratik rejimin gelişmesine değil, geliş
memesine sebep olmaktadır. Eğer biz Türkiye'de, hakikaten demokratik bir devlet düzeni, li
beral bir ekonomik düzen amaçlıyorsak, bu konu, acilen çözülmesi gereken bir problemdir. 

Dediğim ve Sayın Bakanın da burada ifade ettikleri gibi, Türk basını bugün tiraj kaybet
mektedir. Üstelik basılan gazetelerin satışı giderek düşmüş ve satılan gazetelerin yüzde 50'den 
fazlası, bütün Türkiye'de değil, Türkiye'nin 3 büyük şehrinde alıcı bulabilmektedir, öyle olunca, 
Türkiye'de, radyo ve televizyon hizmetleri çok büyük önem taşımaktadır. Siz eğer bu hizmetle
ri demokratik ilkelere uygun, çağdaş habercilik ilkelerine uygun, toplumun yararlarına uygun, 
ülkenin şartlarına uygun şekilde kullanmazsanız, bunun içinden liberal bir ekonomik düzen; 
serbest, çoğulcu, hür demokratik bir düzen çıkmaz. O zaman, hedeflerinizle araçlarınız ara
sındaki çelişki ortaya çıkar. Buna fırsat verilmemelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, Türk basını, maalesef çok ciddî, acilen eğilinmesi, tanım
lanması ve çözümlenmesi gereken problemlerle karşı karşıyadır. Türk basını, bugün Türkiye'
de, o monarşik dönemdeki kişiliğini bulma; toplumda fikir, bilgi ve haber akımım hür şekilde 
gerçekleştirebilme mücadelesini yeniden yaşamaktadır ve bu mücadelede, maalesef, basınımı
zın mecali çok azalmıştır. Gazeteler, artık, bu biraz evvel bahsettiğim baskılara, özellikle eko
nomik sebeplerle, şartlarla ve enflasyonist ekonominin getirdiği yükler sebebiyle, direnebile
cek durumda değillerdir. 

öyleyse, Yüce Meclisin bu konuya bir an önce el atması, bu meseleleri daha teferruatlı 
tartışması ve çarelerini araştırması, araması gerekmektedir. Bugün, Türk basınının tiraj kay
bettiğinde mutabık mıyız?.. Buna itirazı olan var mı?.. Yok. Hatta, bu konuda Sayın Bakanın 
burada verdiği bilgiler, galiba bir tanım farkından dolayı, bizim bildiğimiz, kullandığımız bil
gilerden farklıdır. Son iki üç yılda, Türk basınının tirajı 2,5 milyon civarında seyretmiştir. Yal
nız, bu, tirajdır, yani, basılan miktardır; satılan ve okunan miktar tabiî ki farklıdır; bundan 
ayrıdır; satılan miktar daha azdır. Son aylarda ise, bu, 2,5 milyon tiraj, 2 milyona kadar düş
müştür. 

Sayın Bakan, bizlere, 3 milyonun üzerinde bir tiraj olduğunu söyledi. Sanıyorum bunu 
yaparken, bizim kullandığımız İstanbul basını yani millî basın tanımını değil de, bütünüyle 
Türkiye'de basılanı kastetti. Çünkü, Anadolu basını da dahil olmak üzere, Edirne'den Kars'ın 
Göle'sine kadar her yerde, aşağı yukarı,.az çok, bir iki sayfa basılmaktadır. Bunlan toplu ola
rak alırsanız, tahmin ediyorum, tiraj 3 milyonu bulur veya geçer. Kastedilen İstanbul basını, 
yani millî basın ise o zaman, rakam, bizim verdiğimiz 2,5 ve son olarak 2 milyon dolaylarındadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de gazeteler zarar ediyor. Bunda da mutabıkız. Türkiye'de 
kâr eden bir tek gazete vardır. Burada söylemede hiçbir beis yoktur; bu, Hürriyet Gazetesi ve 
grubudur. Onun dışında, bütün gazeteler, kendilerini yaşatabilecek, kamu görevini sürdürebi
lecek birtakım çarelere, birtakım arayışlara girmişlerdir. Mesela, piyango düzenlemek gibi; sa
tış kampanyaları, gazetelere bağlı ticaret şirketleri kurmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır
lar. Bu da mutabık olduğumuz bir husustur. 

Bugün, Türk basınında çalışan ve Türkiye'de fikir işçisi olarak ekmeğini kazananların sa
yısı giderek azalmaktadır. Bu da, toplumumuz açısından hiç de iyi bir emare, iyi bir görünüm 
değildir. Türkiye'deki gazeteci sayısını ve onların Türk toplumunun fikir ve bilgi birikimine 
katkılarını artırıcı birtakım tedbirler gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, gerek Anavatan Partisi Grubu adına, gerekse Hükümet adına 
yapılan konuşmalarda, bizim bu söylediklerimizi teyit eder doğrultuda, bazen açık; fakat, da
ha ziyade ima yollu birtakım beyanlarda bulunuldu, gazeteleri ve gazetecileri suçlar ifadeler 
kullanıldı. Türkiye'de, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, çok geniş bir basın camiası -
halen azalmasına rağmen- mevcuttur. Doğaldır ki, bunların içinde, yanlış davrananlar olabilir, 
yanlış düşünenler olabilir, yanlış işler yapanlar olabilir; ama her camiada karşılaşılabilecek bu 
tür kişileri ve ders kitaplarına girmiş örnekleri burada ortaya koyarak, "İşte, gazeteciler bu
dur", "Gazeteler kötüdür", "Gazeteler zararlıdır" gibi bir üslupla konuşmayı yadırgadığımı 
ifade etmek zorundayım. 
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Türkiye'de, Türk basını, oluşumundan beri (100 yılı aşkın bir süredir) Türk toplumunun 
emrinde, Türk toplumunun fikir ve bilgi birikimine fevkalade büyük katkıları olmuş, bilhassa 
cumhuriyetimizin kuruluşunda ve ondan önceki bağımsızlık mücadelemizde bu memlekete fev
kalade büyük hizmetler vermiştir. Bugün de, Türk basını, genç, idealist, dürüst, yurtsever; fa
kat, karakteri icabı biraz hükümete muhalif, biraz eleştirici insanlarla doludur. Bu eleştirilere 
tahammül etmek de, iktidarların görevidir. Başka türlü, basın-devlet ilişkisini kurmak, sağlıklı 
şekilde kurup, yürütmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu söylediklerimde, herhalde, sadece gerçek payı vardır. Bu
gün, Türk basını ciddî birtakım problemlerle karşı karşıyadır. Türkiye'nin meselelerinin hal 
yeri, çözüm yeri olan Yüce Meclis, bunlara seyirci kalamaz, kalmamalıdır. O bakımdan, ben, 
Yüce Meclisin, bu genel görüşme önergesinin kabulü yönünde bir tavır sergilemesini temenni 
ediyorum. 

Sayın Bakanın iddiaları, Anavatan Grubu adına yapılan konuşmalarda yer alan hususlar, 
SHP Grubu sözcüsünün ve bizim burada ifade ettiğimiz hususlar, gelin, bu genel görüşme çer
çevesinde yeniden tartışma şansı, yeniden görüşme şansı bulsun; bu konuyu görüşelim, araştı
ralım, tartışalım. Bu, bu Meclisin görevidir diye düşünüyorum. Bu, bu memlekete zarar değil, 
olsa olsa fayda getirir diye ilave etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, benim, grubum adına söyleyeceklerim bunlar. Beni, 
sabırla ve ilgiyle dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize, yeniden saygılar sunuyorum 
ve teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

önergedeki imza sahipleri adına söz isteyen?.. 

İBRAHÎM DEMtR (Antalya) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Genel görüşme önergesini oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin 2 nci sırasında bulunan önergeyi görüşmeye başlama
mız halinde, çalışmalarımızın süresi içerisinde bunun tamamlanması mümkün görülmemektedir. 

Bu itibarla, 23.11.1989 tarihli 37 nci Birleşimde alınan karar gereğince, sözlü soruları sıra
sıyla görüşmek için, 29 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.17 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Ankara-İstanbul karayolunun Azaphane mevkiinin oto
yol standarûarma uygun olup obnadtğma ilişkin sorusu ve Baymadık ve İskân Bakam Cengiz Altmka-
ya'mn yazdı cevabı (7/911) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ankara-İstanbul karayolunun Azaphane kesiminde 14 km.'lik bölüm, Sayın Başbakan ta
rafından 1988 yıhnda otoyol olarak hizmete girmiştir. Bu kesimle ilgili olarak, otoyol olup ol
madığı konusunda tereddütler vardır. Bu nedenle adı geçen kesimde; 

1. Kurp yarıçapları ve geçiş eğrileri yarıçapları otoyol standardında mıdır? 

2. Yol eğimi otoyol standardına uygun mudur? 

3. Bu kesimde kaza oranı nedir? Geometrik yapının bu orana etkisi nedir? 

4. Sonuç olarak, Azaphane deresi kesimi otoyol için öngörülen nitelikleri taşıyor mu? 
Ve bu kesime otoyol denebilir mi? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 27.11.1989 

Sayı : A-13/-230/62-63-01/4134 

Konu : Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanhğımn 18 Ekim 1989 gün ve Kan. Kar. Md.: 7/911-3472/16510 sayı

lı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in "Ankara-İstanbul karayolu
nun Azaphane gecişi"ne ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Kurp yarıçapları ve geçiş eğrileri yarıçapları otoyol standardında mıdır? 

Cevap 1. Kurp yarıçapları R=250-1500 arasında değişiklik göstermekte ise de; karayo
lu standardına uygun bir yoldur. 

Soru 2. Yol eğimi otoyol standardına uygun mudur? 

Cevap 2. Sözkonusu yol eğimi topoğrafik özelliğinden dolayı % 2 ile % 8 oranında 
değişime uğrayabilmektedir. 

Soru 3. Bu kesimde kaza oranı nedir? Geometrik yapının bu orana etkisi nedir? 
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Cevap 3. Kazalara ilişkin sayısal veriler son şekliyle henüz tespit edilemediğinden be
lirli bir oran verilmesi şimdilik mümkün olamamakla birlikte, meydana gelen kazaların hiçbi
risinde yol kusuru bulunmamaktadır. 

Soru 4. Sonuç olarak, Azaphane deresi kesimi otoyol için öngörülen nitelikleri taşıyor 
mu? Ve bu kesime otoyol denebilir mi? 

Cevap 4. 5539 sayılı Karayolları Kuruluş Kanunu : Otoyolları; "üzerinde erişme kont
rolünün uygulandığı karayollarıdır" diye tanımladığından, Anadolu otoyolunun bir bölümü 
olan ve üzerinde erişme kontrolü uygulanan Azaphane geçişi de bu tanıma uymaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân 

Bakam 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Alalay'tn, ülkemizde üretilen ve Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın miktar ve maliyetine ve doğal gaz şebekeleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in yazdı cevabı (7/920) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve tçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, ilgili Devlet Bakanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Sovyetler Birliği ile 7 Aralık 1984 yılında Hükümetinizin yaptığı doğal gaz ithaline 
ilişkin anlaşma gereğince 1987, 1988 yıllan ile 1989 yılının ilk 6 ayına tekabül eden süre için 
ithal edilmesi gereken doğal gaz miktarı ile ithal edilen miktarı açıklar mısınız? 

2. 1987 ve 1988 yıllarında taahhüdümüzde olduğu halde gerekli alt yapının bitirilmeme-
sinden dolayı ödemek zorunda kaldığımız tazminat ne kadardır? Eğer bir tazminat ödenme
miş ise anlaşma gereği geçmiş yıllarda taahhüdümüzde olduğu halde kullanamadığımız doğal 
gaz miktarları bir sonraki yıllardaki taahhütlerimize eklenmiş midir? Koordinasyon eksikli
ğinden dolayı T.C.'nin uğradığı zarardan kim sorumludur? 

3. BOTAŞ ile Soyuz Gasexport kuruluşları arasında imzalanan sözleşme hükümlerine 
göre her yıl doğal gaz alım fiyatları nasıl tespit ediliyor? 1987, 1988 ve 1989 yılında doğal gaz 
ithalinde uygulanan birim fiyatlar nedir? Bu süre içerisinde yıllara göre doğal gaz alımı için 
yapılan harcama ve miktar ne kadardır? 

4. Doğal gazın kullanımını sağlamak, ana iletim hatları ve dağıtım şebekeleri için yıllara 
göre yapılan harcamalar ne kadardır? 

5. Ülkemizdeki doğal gaz üretiminin son beş yıl içerisindeki değerleri nedir? İthal doğal 
gaz kullanımından dolayı, Hükümetinizin kararlaştırdığı politika gereği stratejik rezerv gerek
çesiyle, üretilmesi olanaklı olup, üretilmeyen yerli doğal gaz miktarı son üç yıl içerisinde ne 
kadardır? 

6. Ülkemizde Üretilen doğal gazın son üç yıldaki birim maliyetleri nedir? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 27.11.1989 

Sayı : 03-8/2.02-0005 

Konu : \azıh Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGl : 20.10.1989 gün ve 7/920.3504/16580 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın; ülkemizde üretilen ve Sovyetler Birliğinden ithal 
edilen doğal gazın miktar ve maliyetine ve doğal gaz şebekeleri için yapılan harcamalara ilişkin 
ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 
Devlet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın sorularına ilişkin olarak T.B.M.M. Başkanlı
ğının Devlet Bakanlığına 20 Ekim 1989 tarih ve 7/920-3504/16580 sayı ile gönderdiği yazısına 
cevaptır. 

Cevap 1.—2. .Hükümetimizle SSCB Hükümeti arasında 18 Eylül 1984 tarihinde yapılan 
anlaşmayla belirlinen alım miktarları yıllar itibariyle aşağıda gösterilmektedir. 

1987 750 Milyon m» 
1988 1.600 Milyon m1 

1989 2.400 Milyon m5 

1987 yılı için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. 
1988 yılında ise 1.150 Milyon m' doğal gaz kullanılmıştır. SSCB ile yapılan mukavelede 

eksik kullanımdan dolayı bir ceza ödemesi değil, ancak ileride mahsup edilmek üzere, kulla
nılmayan miktara tekabül eden bedelin bir kısmının avans olarak ödenmesi hususu yer almak
tadır. Sayın Milletvekilinin 25.1.1989 tarihli aynı konuya ilişkin sorusuna verilen cevapta da 
belirtildiği üzere 1988 yılında yağışların yüksek olması sebebiyle, TEK'in hidroelektrik sant-
ralları daha yoğun olarak kullanması, alım taahhüdünün eksik olarak gerçekleşmesinin amili 
olmuştur. 

1989 yılında ise alım taahhüdümüz 2.4 Milyar m' iken, doğal gaz kullanımımız 26.10.1989 
tarihi itibariyle 2.560 Milyon m"e ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 3.2 milyar m' kullanılacağı tahmin 
edilmektedir. Dolayısıyla geçen sene verilen avans, bu sene mahsup edilmektedir. 1988 ve 1989 
yılları alım fiyatı farkından dolayı, bu mahsup işlemi daha büyük bir bedel üzerinden yapıldı
ğından, toplam ödeme tutarında büyük bir avantaj da sağlanmıştır. 

Yukarıda da izah edildiği üzere 1988 yılı eksik kullanımı, alt yapıdaki gecikmeden değil, 
yağışların yoğunluğu sebebiyle hidroelektrik santralların kullanımının tercih edilmesinden ile
ri gelmektedir,- Program açısından en önemli alt yapı olarak düşünülmesi gereken, Hamitabat 
ve Ambarlı doğal gaz santrallarının işletmeye alınması, böyle bir gecikmenin söz konusu ol
madığının göstergesidir. Eğer bu santrallar yapılmamış olsa idi, 1989 senesindeki yağışların 
azlığı nedeniyle hidroelektrik santralların tam kapasite ile kullanılamamasından dolayı enerji 

«açığı kaçınılmaz olacaktı. 
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Diğer taraftan Ankara ve İstanbul şehirlerinin dağıtım şebekeleri inşaatı da fiilen başla
mış, Ankara'nın bir bölümü doğal gaz kullanımına geçmiştir. tGSAŞ Gübre Fabrikası da Ağustos 
1988'den itibaren doğal gaz kullanımına başlamış olup, günde 1 milyon m"ün üzerinde tüke
tim yapmaktadır. 

Sanayie doğal gaz verilmesine ilişkin anlaşmalar, program hedeflerinin üzerinde gerçek
leşmiştir. Sanayie doğal gaz dağıtımını sağlayacak bağlantı hatları inşaatları da süratle devam 
etmekte olup, bir kısım kuruluşlar (tnsa, Suniipek) gibi şu anda doğal gaz kullanmaktadır. 

Özetle, alt yapı, program hedeflerinin bile üzerindeki bir süratle gerçekleştirilmektedir. 
T.C.'nin uğradığı bir zarar bahis konusu değildir. 

Cevap 2. Cevap (1) 2. sorunuzu da kapsamaktadır. 
Cevap 3. Bugün için dünyada doğal gaz fiyatları müstakilen tespit edilmemekte, reka

bet ettiği yakıtlar olan petrol ve petrol ürünlerine endekslenen formüller tatbik edilmektedir. 

BGTAŞ'la Soyuzgazocport arasında imzalanan anlaşmaya göre, Doğal gazın rekabet etti
ği petrol ürünlerinin uluslararası fiyatlarını dikkate alan bir formül tatbik edilmekte, buna gö
re alım fiyatları her üç ayda bir tespit edilmektedir. 

Doğal gaz fiyatları tüm ülkelerde gizli olup, açıklanmamaktadır. 

Cevap 4. Doğal gazın kullanımını sağlamak amacıyla yapılan yatırım tutarları yıllar iti
bariyle aşağıda gösterilmektedir. (Milyon TL.) 

1985 1 368.1 
1986 37 644.8 
1987 179 306.0 
1988 286 919.0 
1989 (Ekim) 24 92S.4 
Toplam 530 163.3 

Cevap 5. Ülkemizde üretilen doğal gazın son 5 yıldaki değeri; 
1985 67.8 Milyon m1 

1986 456.9 Milyon m* 
1987 297.1 Milyon m' 
1988 99.2 Milyon m* 
1989 (Ekim sonu) 106.3 Milyon m"tür. 
Yerli doğal gazın son 3 yıldaki rezerv kapasitesi de; 
1987 250.4 Milyon m» 
1988 448.3 Milyon mJ 

1989 472.2 Milyon m"tür. 

Yerli doğal gazımız şu anda stratejik bir rezervden ziyade, yurdumuzdaki genel doğal gaz 
kullanımının sıhhatli bir şekilde idamesi için, mevsimsel ve günlük talep değişimlerini karşıla
yacak bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Nitekim yıllık ortalamanın üzerinde gaz ihti
yacının bulunduğu bu mevsimde, yerli doğal gaz çekişi tam kapasite kullanılmak suretiyle ger
çekleşmektedir. 
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Cevap 6. Uluslararası teamül gereği, maliyet değerleri yerine tüketiciye satış fiyatları açık
lanmaktadır. \erli doğal gazın satış flyatlan açıklanmaktadır. Yerli doğal gazın satış fiyaû da 
110 S/1000 m"tür. Ancak SSCB gazının yoğun bir şekilde kullanımının başlaması sebebiyle, 
piyasada bir doğal gaz satış fiyatı belirlendiğinden, yerli doğal gaz satış fiyatının da bu kapsa
ma alınması için çalışmalar yürütülmektedir. 

3. — İzmir Milletvekili Kemal Kaman'm, 2809 numaralı Kanuna göre üniversitelerde kurulan 
ve sosyal bitimler, Jen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri ehstnda kalan enstitülerin öğretim üyelerine 
ve bu öğretim üyelerinin yaytnlarma ilişkin sorusu ve Millt Eğitim Bakam Âmâ Akyol'un yazth cevabı 
(7/930) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa göre Üniversitelerde kurulmuş bulunan; sosyal 
bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri dışında kalan, enstitülerin her birinin, 

a) Kadrolu olarak çalışmakta bulunan profesör, doçent ve yardıma doçent sayılarının, 

b) Hangi eğitim-öğretim programında lisans öğrenimi yapmış bulunanlara ne kadar yüksek 
lisans ve doktora yaptırmış olduklarının, 

c) Türkçe ve yabancı dilde, öğretim üyelerinin yaptıkları yayın sayılarının, 

Millî Eğitim Bakanı tarafından İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandı
rılmasını yüksek müsaadenize saygı ile arz ederim. 

Kemal Karhan 
İzmir 

T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 28.11.1989 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-89/473.6 

Konu : tzmir Milletvekili Kemal Karhan'ın \azılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGÎ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 26.10.1989 tarih ve 7/930-3543/16713 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan'ın Bakanlığımıza yönelttiği ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği soru önergesi incelenmiş ve cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 
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Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Haricindeki Diğer Enstitülerde 
Bulunan öğrenci Dağılımları 

1988-1989 Toplam öğrenci Sayısı 

Üniversiteler 

Ankara 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Atatürk 
Atatürk tike ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Bilkent 
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
işletme Enstitüsü 
Boğaziçi 
Atatürk tike ve İnkılap Tarihi 
Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü 
Çevre Bilimler Enstitüsü 
Kandilli Rasathane ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü 
Dokuz Eylül 
Atatürk tike ve İnkılap Tarihi 
Deniz Bilimler ve Teknik Enstitüsü 
Ege 
Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Nükleer Bilimler Enstitüsü 
Gazi 
Kazaları Araştırma ve önleme Enstitüsü 
Hacettepe 
Atatürk tike ve inkılap Tarihi Enstitüsü 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
Nörolojik Bil. ve Psk. Enstitüsü 
Nüfus Etüdleri Enstitüsü 
Onkoloji Enstitüsü 

Toplam 

158 

15 

75 
20 

3 
103 

54 
67 
27 

Y. Lisans. 

71 

14 

63 
20 

3 
103 

46 
53 
19 

Doktora 

87 

1 

12 
— 
— 
— 

8 
14 
8 

29 

100 

25 

55 
78 

19 
33 

31 
54 

11 
30 

24 
24 

8 
3 

100 

48 
37 
11 
19 
11 

25 
3 

— 

I4 

5 

23 
34 
11 
5 
6 
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Üniversiteler 

istanbul 
Adli Tıp Enstitüsü 
Atatürk tike ve inkılap İkrihi Enstitüsü 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
Onkoloji Enstitüsü 
Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü 
Kardiyoloji Enstitüsü 
istanbul Teknik 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
Marmara 
Bankacılık ve Sigorta Enstitüsü 
Avrupa Toplulukları Enstitüsü 
Orta Doğu Teknik 
Içel-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü 

Genel Toplam 

Toplam Y. Lisans. Doktora 

40 34 6 
67 61 6 
66 66 — 
52 27 25 

222 126 96 
43 6 37 

76 54 22 

52 52 — 
58 54 4 

24 11 13 

1 662 1 181 481 
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Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimleri Haricindeki Diğer Enstitüler tle AraşUrma 
ve Uygulama Merkezindeki öğretim Üyelerinin Dağılımları 

(1988-1989) 

Üniversiteler Prof. Doç. Yrd. Doç Toplam 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
Metalürji Enstitüsü 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
Adlî Tıp Enstitüsü 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Türkçe öğretim Merkezi 
Kardiyoloji Uyg. ve Arş. Merkezi 
Atatürk İlk. ve tnk. Tay. Uy. ve 
Ar. Merkezi 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
Atatürk İlk. ve tnk. Tar. Ens
titüsü 
Çevre Sorunları Uy. ve Arş. 
Merkezi 
Bilgisayar Bil. Uy. ve Arş. 
Merkezi 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
Atatürk İlk. ve tnk. Tar. Ens-
ÜtüSÜ 

Biyo-Med. Müh. Enstitüsü 
Çevre Bilimleri Enstitüsü 
K. Rasathaseni ve Dep. Arş. 
Enstitüsü 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVER
SİTESİ 
Atatürk İlk. ve tnk. Tar. Ens
titüsü 
Deniz Bil. ve Tek. Ensitüsü 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Nükleer Bilimler Enstitüsü 

1 
2 
1 

4 

1 
2 

1 
— 

2 
3 
1 

3 

— 
3 

2 
2 

1 
1 

— 

— 

— 
4 

— 
— 

4 
6 
2 

7 

1 
9 

3 
2 
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Üniversiteler Prof. Doç. Yrd. Doç Toplam 

Türkçe öğretim Merkezi 
Kalp Dam. Cer. ve Or. Nakli 
Uy. ve Ar. Merkezi 
Tarımsal Uyg. ve Arş. Merkezi 
GAZt ÜNİVERSİTESİ 
Kazaları Arş. ve önl. Enstitüsü 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens
titüsü 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
Nörolojik .Bil. Psk. Enstitüsü 
Nüfus Etüt Enstitüsü 
Nükleer Bil. Enstitüsü 
Onkoloji Enstitüsü 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
Atatürk İlk ve İnk. Tar. Ens
titüsü 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
Onkoloji Enstitüsü 
Deniz BU. ve Coğ. Enstitüsü 
Kardiyoloji Enstitüsü 
R. Biyoloji ve Sağ. Fiz. Uyg. ve 
Arş. Merkezi 
Onkoloji Arş. Uy. ve Eğt. 
Merkezi 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVER
SİTESİ 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
KARADENİZ TEKNİK ÜNt
VERStTESt 
Bilgisayar Bil. Uyg. ve Arş. 
Merkezi 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
Avrupa Topluluk. Enstitüsü 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNt
VERStTESt 
tçel-Erdemli Deniz Bil. Enstitüsü 

— 

2 
1 

— 

— 
12 
1 
4 
1 
2 

4 
4 
2 
5 
5 

-»-

— 

1. 

— 

— 

2 

— 

— 
— 

— 

1 
4 
2 
1 

— 
2 

— 
— • 

1 
— 
2 

1 

— 

4 

— 

— 

3 

— 

— 
— 

— 

— 
3 

— 
— 
— 
— 

—. 
4 
1 

— 
9 

— 

— 

4 

— 

— 

6 

— 

2 
1 

— 

1 
19 
3 
5 
1 
4 

4 
8 
4 
5 

16 

1 

— 

9 

— 

— 

11 

Toplam 61 42 35 138 
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ÖĞRETİM ÜYELERİNİN, TÜRKÇE VE YABANCI DİLDE YAPTIK 

1982 1983 1984 1985 1 
Enstitüler Türkçe Y. Dil Türkçe Y. Dil Türkçe Y. Dil Türkçe Y. Dil Türkçe 

Güneş Enerji Enst. — 1 2 3 1 2 — 4 1 4 
İşl.İkt. Enstitüsü _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kardiyoloji Enstitüsü 1 0 — 2 — 5 1 1 — 60 
Kaza. Ar. ve Ön. En. — — 6 — 9 — 4 1 10 

. Metalürji Enstitüsü — — — — — — — — — 
^ Muhabese Enstitüsü — — — _ _ _ _ _ _ 
g Nüfus Etüd. Enst. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 
| Nükleer Bil. Enst. 4 1 1 — 3 3 2 1 5 

Nükleer En. Enst. 17 8 13 5 31 4 32 1 35 
Gevher Nesibe Tıp 
Tar. E. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Onkoloji Enst. 17 6 14 6 — — — — 13 
Nöro. Bil. ve Psi. E. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mezuniyet Son. Eğ. 
Enstitüsü _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bank. ve Sig. Enst. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Avrupa Top Enst. — — — — — — — — — 
Adlî Tıp Enst. — — — — — — — — 9 
Türk tnk. Tar. Enst. 1 — 3 4 1 6 — 6 2 l 



ÖĞRETİM ÜYELERİNİN, TÜRKÇE VE YABANCI DtLDE YAPTI 

1982 1983 1984 198S 
Enstitüler Türkçe Y. Dil Türkçe Y. Dil Türkçe Y. Dü Türkçe Y. Dü Türkçe 

Atat. İl. ve Ink. Tar. 
Enstitüsü 
Biyo-Med. Müh. 
Enst. 
Çev. Bilim. Enst. 
Çocuk Sağ. Enst. 
Deniz Bil. Enst. 
Den. Bü. ve Coğ. 
Enstitüsü 
Den. Bil. ve Tek.Ens. 
Kan. Ras. ve Dep. 
Ar. Enstitüsü 

TOPLAM 

5 

— 
5 

10 
1 

— 
— 

—~ 

70 

2 

2 

9 
12 

— 
— 

14 

55 

5 

— 

17 
, — 

— 
20 

4 

87 

3 

2 

10 
20 

— 
5 

1 

59 

3 

1 

— 
9 

43 
19 

5 

156 

2 

5 

— 
13 

— 
17 

2 

47 

2 

10 
8 

— 
13 

— 
28 

6 

116 

3 

14 
5 

— 
25 

— 
7 

3 

63 

27 

11 
— 

— 
2 

32 

GENEL TOPLAM 125 146 203 179 
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4. — Adana Milletvekili Sefahattin Kûtç'tn, Adana ilinde ne zaman ticaret mahkemesi kurulaca
ğına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/969) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun iç tüzüğün 96 ncı maddesi gereğince ve delaletinizle, Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 
Adana, ülkemizin 4 üncü büyük ili ve 3 büyük sınai ve ticarî merkezidir. Bu özellikleri 

itibariyle Adana'da acılan ticarî davalar önemli bir sayıya oluşmaktadır. 
Türk yargı sistemi içinde üç hakimli toplu ticaret mahkemeleri öngörülmüş ve başta üç 

büyük ilimiz olmak üzere birçok şehirlerimizde de toplu Ticaret Mahkemeleri kurulmuştur. 
Adana'da Ticaret Mahkemelerine ihtiyacın kesin olduğu kanısındayım. 
1. Bu kanıyı paylaşıyor musunuz? 
2. Cevabınız (Evet) ise Adana'da ne zaman Ticaret mahkemeleri kurulacaktır? 
Saygılarımla. 

Selahattin Kılıç 
Adana 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28.11.1989 

Bakan : 1354 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İLGİ : 16.11.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/1969-3646-17034 sayılı yazıları. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen ve Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç tarafından veri
len ve yazılı olarak iarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesini cevabı iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın M. Selahattin Kılıç Adana Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
Adana İlinde, 13.6.1980 tarihinde Ticaret Mahkemesi kurulmuştur. Ancak, kurulmuş bu

lunan söz konusu mahkeme, o tarihteki hâkim ve savcı açığı ve diğer sebeplerle, bu güne kadar 
fiilen faaliyete geçirilememiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Surgurlu 

Adalet Bakanı 

» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 İNCİ BİRLEŞİM 

28 . 11 . 1989 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi (10/77) 

a 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1< — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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6. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki. Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

7. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

8. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

9. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedierek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin .önergesi 
(10/68) 

10. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

12. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Ö2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

13. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
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15. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

16. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

17. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

18. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi 
ilçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ye olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

20. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

21. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devreddliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

22. •»— Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

23. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri ili Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarülhinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve .103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesi (10/76) 
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SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaotığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) ^ 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü spru önergesi (6/15) 

4. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapüan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan 
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

7. — Hatay Milletvekili Tv-han Hırfanoğlu'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 tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

8.— Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
«orunlanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

10.— Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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11. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili-
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

13. — Hatay Milletvekili öner Miskinin, ABD Üe yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

14. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Malîye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

16. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

17. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

18. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

19. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
Öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanhklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

20. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üi organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

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

23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 
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24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (İ) 

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

,26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptrrılan tamirata ilişkin Bayındırkk ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

27. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı. kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

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

30. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

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

34. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyukşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

36. — Bursa. Milletvekili Beytullah. Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde .meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

37. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet pazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 



38. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilisk/n Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

39. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

40. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Ejjitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

41. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma 've Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

43. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 
44. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru-önergesi (6/89) 

45. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
görd>ıkleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

46. — İzmir Milletveküi K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

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

48. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

49. — İçel Mülletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

50. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an-
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laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaai yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

51. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarianmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

52. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsdzlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

53. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu, üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

54. — Zonguldak Milletvekili S/inasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

55. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

56. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yurt dışına göuderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

57. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

58. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/144) (1) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

60. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir Vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/11.0) 

61. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

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

63. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 
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64. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

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

66. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

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

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

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

70. — Edirne 'Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

71. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

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

74. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (!) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının taMp edildikleri ve gözetim altoda tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 
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76. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 

dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

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

78; — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nm, .Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

79. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
16/245) (1) 

80. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, tnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara; işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

81. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara îli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı, ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

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

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

84. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

85. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

86. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar - kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

87. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin*in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) , ' -

88. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergiâi 
(6/250) (1) 
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89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

90. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hînde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

91. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

92. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

93. — Kütahya Milletvökiü Mehmet Korkmaz'ın, Başbakan Turgut ÖzaPın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/130) 

94. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakaİ'ın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

95. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

96. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı baz; köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

98. — İsparta Milletvökiü Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan " belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faüz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile igili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

103. — Adana Milletvekili .Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma, açılıp açımladığına 'lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

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

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

106. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BtRLIK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

107. — Balıkesir Milletvekili t. önder VKırh'mn, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

108. — 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) 

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

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

111. — Kars Milletvekili Mahmut Alınanın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

1Î2. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
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113. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı Üi Eldiıvan İlçesi 

arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycıik köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

114. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nıin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

116. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça-

. hstınldığına iMşkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

1,17. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

119. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarınla ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

120. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırı'lmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

121. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir Mçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınm nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü-soru önergesi (6/157) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

123. —Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

124. — Hatay Milletvekili öner Mıiski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) 
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125. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

126. —Samsun Milletvekili lif an Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ye mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

127. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

128. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

129. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

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

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

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

133. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

134. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, tspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
. Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

135. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, KaırayoMarı 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

136. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zırripaşa Nahiyesindekli Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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137. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önengesi (6/173) 

138. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

139. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

140. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

141. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

, 142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

143. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

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

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

147. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185» 

148. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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. 149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korfcmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişlkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Körkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişlkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

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

153. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişlkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

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

155. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişlkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

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

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

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

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

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

161. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının dlüşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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162. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İdesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurtlun, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

164. — 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) 

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

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

167. — Ankara Milletvekili Tevfik. Koeak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) < 1) 

168. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

169. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

170. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

171. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

172. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan Ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

173. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta Hi Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

174. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri »Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

(38 İnci Birleşim) 
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175. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

176. •— İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

178. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek, İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

179. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

180. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

181. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

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

183. — Adana Milletvekili M. Halit-Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmarnoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

184. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığr 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

185. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

186. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

187* — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir biç gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

188. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 
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189. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

190. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki . 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

191. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin-in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

192. — Hakkâri Milletvekili Cumhur keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

193. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

194. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

195. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

196. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

197. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

198. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988. 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) x ' • ' 

199. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
. öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

200. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınırlandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

201. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

202. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
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203. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel tdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

204. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

205. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

206. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

207. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne* zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu îlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

212. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

213. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

215. — Zonguldak Milletvekili aşinası Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

216. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
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217. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

219. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

220. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

221. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

222. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

223. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişken içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

225. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun • Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

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

227. — İzmir Milletvekili Fuat Kdcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) ' 
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229. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayıs:na ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

230. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve-Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

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

232. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

233. — İsparta Milletvekili- İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

235. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

236. — 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) 

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

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

239. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

240. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3Ü8) (1) 

241. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar îmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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242. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına, ilişkin 
Bayındırlık ve îskâh Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

243. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, İ987 yılı vergi taksidUni 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

244. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satmalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

245. —Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine' ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

246. — İsparta Mületvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

247- — Mardin Milletveküi Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

248. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

249. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabihtasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
som önergesi (6/310) 

250. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

251. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) , 

252. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

253. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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254. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

255. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sona önergesi (6/372) (1) 

• 256. — Samsun Milletvekili İrfan Demiraİp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun tli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

258. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tzımir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

260. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

261. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

263. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

264. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

265. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı-
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş* 
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

266. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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267. — Edime Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) <!)•• 

268. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban-
' kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

269. —içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkam,iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

270. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) ' 

271. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin tçişleri 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

272. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmankk firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

273. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

274. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

275. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanmdan söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

276..— Diyarbakır'Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

277. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun tline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarmda kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

278. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978-1988 yıllarmda toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

279. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T.C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) <1) 
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280. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

281. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların,Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

283. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

284. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden buyana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

. (6/400) (1) 

286. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

287. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

288. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

289. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

290. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

292. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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293. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

294. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

295. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) , 

296. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
larla konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

298. — Tunceli Milletvekili Kamer Gencin, 1985 - 1988 yılları arasında hayal' 
ihracat yaparak haksız vergi .iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (IX 

299. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına pişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

300. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 

• Ticaret Bakanından «özlü soru önergesi (6/414) (1) 

301. — Mardlin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

302. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ıri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

303< — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı.kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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304; — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

305. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

306. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

307. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

308. — Adama Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

309. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davasl ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla ilişkin İçişleı' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

310. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

311. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi. sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

312. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

313. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna- ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

314. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd^lrFiğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

315. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur ti merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir 'kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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Janüa nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

, 316. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) v 

317. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

318. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öaergesi 
(6/434)(l) 

319. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

320. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

321. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüd'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine' ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

323. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

324. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45İ) (1) 

325. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

326. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
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görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

327. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta îli Yaılvtfç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

329. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

331. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve'Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

332. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alman sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

333. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kaçlar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

334. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

336. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Baş'bakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

337. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 
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338. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

339— Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

340. — Teklirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıf larca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

341. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/422) 

342. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

343. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

344. _ Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

345. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nin, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

347. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorupluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

348. — İstanbul Milletvekili Mustafa, Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

349. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

• • _ . - ' / 

350. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 
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351.'— Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

352. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

353. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

354. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/456) 

355. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

356. —- Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği akiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

357. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

358. _ Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

359. — Diyarbakır Milletvekili Fuat. Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
. gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

360. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

361. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen 'öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

362. — İstanbul Milletvekilli Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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364. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

365. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul- Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara illişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

366. — Bursa Milletvekili Abdulkadiir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

367. — Denizli Milletvekili Adnan Kesikİn'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakainındari 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

368. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta 'ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

'369. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

370. — istanbul Mületvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi C6/492) (1) 

371. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

373. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

374. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

375. .— Bingöl Milletvekili llharni Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

376. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

(38 inci Birleşim) 
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377. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

378. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

379. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özalltt İsviçre'de görüştüm» başlıklı hafhere iliş-

/ kin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/515) (1) 

380. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

381. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (İ) 

382. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'dlaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

383. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An« 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

384. — İzmir Milletvekili Neccar Türtkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

385. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

386. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

388. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

I 

389. — Erzincan MffletvdkM Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 
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3Ş0. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara-
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

' 391^ — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin iç
işleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/538) (1) , , 

392. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğiltim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

393. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersıin'in, Karabük ve iskenderun Demir --Çelik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

394. — Kars Milletvelkili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

395. — Diyarbakır* Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesıinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

396. — Diyarbakır Mlietvekii Fuat Atalay'ın, Siirt İM Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanhğınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

397i — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın^ amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

398. — Izmıir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

399. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe'tin'in, Diyarbakır ili Silvan İlçesindeki 
elcili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) -. (1) 

400. — İstanbul Milletvelkili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

401. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı sirkelilere satılacağı iddiasına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

402. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

403. — Kars Milletvekilli Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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404. — İçel Milletvekili Eteni Gankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir ^ çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

405. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Aıtafay'ın, Sürt M Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğicimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/549) ı(l) 

406. — Nevşeblir Milletvekili Esat Kıra'dıioğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

407. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

408.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) f(l) 

409. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

410. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvî'nin,, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

411.— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmemoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Şaşbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

412. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerinje nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

413. — Tunceli MiiMe'tvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

414. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe metrkezimde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi £6/558) (!) 

415. — Mardin Mıilietvekilü Mehmet Adnan Ekrnen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
•köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan' sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

416. — istanbul Milletvekili Mustafa Saogüİ'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

417. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

41<8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlimde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 
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419. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Kars ilinde jandarma tarafından gö* 
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1)' 

420. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Mefyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/563) (1) 

421. — içel Miıüetvekili Ekin Dikmen'in, EsikişeMr Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

422. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

423. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basın mensupları ve 
diğer vatandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/576) (1) ' 

424. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edlilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

425. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKtMlin özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

426. '— Bursa Milletvekili Fehımi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

427. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabalkalarındaki. ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

428. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

429. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen Iran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

430. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun,. siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 

4311. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, işyerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

43'2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) , (1). 

433. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 
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434. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

435. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

436. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

437. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5811) (1) 

438. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

439. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

440. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

441. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

442. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

443. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

444. — İçel Milletvekili M. Îstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

445. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

446. -•- izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

447. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir iline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

448. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 
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449. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/592) (1) 

450. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

451. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

452. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

453. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

454. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

455. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözdü soru önergesi (6/497) 

456. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

. 457. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların' şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

458. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

459,1— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

460. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/502) 

461. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftübğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

462. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

463. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp acımayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 
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464 — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

465. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

466. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

467. — Balıkesir Milletvekili İ önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

469. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

470. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

471. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 0 ) . 

472. —r Kırklareli Milletvekili Gürcan' Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

473.— Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ye terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

474. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) . , 

475. —'İzmir Mıiiletvîe'kifi Veli Aksoy'un, Yortan!* ve Çaltakoru 'İyarajlıarınm ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

476. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) . 

477. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

478. — İzmir Milletvekili (Fuat Kılcı'nın, îzmir - Beydağ * Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve'Köyişleri Bakanından sözlü soru önergçsi (6/524) 
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479. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

483. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

481. —• tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş tlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

482. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihi eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/528) 

483. '•— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

484. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

485. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

486. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

487. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

488. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

489. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

490. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

491. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) , 

492. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİÛER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile * Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/9/7) (S. Sayısı ; 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

3. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10.1989) 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 5. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bü'tçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

6. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Bk Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

7. — Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

8. — 926 Sayılı Türlk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 15.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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(38 inci Birleşim) 


