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daşlara baskı yaptıkları iddia edilen MİT men
supları hakkında ne gibi işlem yapıldığına 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay, İzmir Milletvekili 

Hüseyin Aydemir'in 10.3.1987 tarihli 74 üncü Birle
şimde, İstanbul'da Vakıflar İdaresine ait tarihî ima
ret evlerini yıktıran Eminönü Belediye Başkanının ka
nunsuz ve keyfî uygulamaları konusunda yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmaya cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel, Sosyal Sigor
talar Kurumunun Eskişehir'deki sağlık kuruluşları ile 
Bağ - Kur pilot uygulamalarında alınması gerekli 
güncel ve acil önlemler, 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım, ev ekono
misi ve tarım teknisyenlerinin özel hizmet tazminatı 
uygulamalarındaki çelişkilerin giderilmesi; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Siyasî parti grupları adına grup başkanvekilleri ve 
bağımsız milletvekilleri adına İstanbul Milletvekili 
Bülend Ülusu'nun, Avrupa Parlamentosu Siyasî Ko
misyonunca benimsenerek Parlamento Genel Kuru
luna sevk edilen Ve Türkiye'nin içişlerine müdahale
lerde bulunan, sözde Ermeni sorunuyla ilgili karar 
tasarısı yüzünden, Türk - Avrupa ilişkilerinin gelece
ğini de düşünerek, Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 
tasarıyı reddederek vahim bir hataya düşmekten te
vakki eylemelerine ilişkin önergeleri okundu; ittifak 
edilen infial ve görüşlerin, Dışişleri Bakanlığımız ara
cılığı ile Avrupa Parlamentosu Başkanlığına ve üye
lerine aktarılması için, keyfiyetin, TBMM Başkanına 
arz edileceği açıklandı. 

Boş bulunan : 
Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubu üyeliğine 

İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 

üyeliğine de Bitlis Milletvekili Raf et İbrahimoğlu'nun, 
gruplarınca aday gösterildiklerine; 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni dö
nem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Türk Grubu için siyasî parti grupların
ca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin, 

Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 arkadaşı
nın, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın içinde 
bulundukları durumu ve bu konuda alınması gerekli 
önlemleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/46) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

. Genel Kurulun 11.3.1987 tarihli 75 inci Birleşimin
de birleştirilerek, açılmasına karar verilen genel gö
rüşme önergelerinin (8/20; 8/21), gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında yer almasına; 
görüşmelerinin, 17.3.1987 Salı günü yapılmasına ve 
konuşma sürelerine; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 arkada
şının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak 
olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ko
nusundaki genel görüşme önergesinin (8/19) ön gö
rüşmelerinin, 18.3.1987 Çarşamba günkü birleşimde, 
daha önce kararlaştırılan İçtüzük görüşmelerinden ev
vel yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Birlikte görüşülen : 

5 ilde uzatılması TBMM'nce 13.11.1986 tarihinde 
onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Van İlinden 
19.3.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
kaldırılmasına; Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Siirt 
illerinde 19.3.1987 günü saat 17.00'den itibaren, 4 ay 
süre ile uzatılmasına; 

8 ilde uzatılması TBMM'nce 13.11.1986 tarihinde 
onaylanmış bulunan olağanüstü halin; Adana, Ağrı, 
Hatay ve Şanlıurfa illerinden 19.3.1987 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasına; Bingöl, 
Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde 19.3.1987 günü 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dö
nüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
6/833 esas numaralı söz sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildi
rildi. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, gündemin 
6 ncı sırasında yer alan 6/742 esas numaralı sözlü 
sorusunu yazılı soruya çevirdiğine ilişkin önergesi 
okundu; gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği 
bildirildi. 

İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, üyesi bulunduğu 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonundan 
çekildiğine; 

— 547 
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saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkereleri iler 

Van İlinde, Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Ola
ğanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fık
rasının (b) bendine göre, 19.3.1987 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal 
İlanına ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildiler. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Ta
bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı 
Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/817) (S. Sayısı : 523) görüşme-

Tasarı i 
1. — Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/832) {'İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

Teklifler 
1. — Gümüşhane Milletvekilleri Akif Kocaman 

ile İbrahim Turan'ın, 647 ISayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü Maddesinin, Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/421) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.3.1987) 

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/422) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.3.1987) ı 

3. — Denizli -Milletvekili .Muzaffer Arıcı'nm, 
18 Mart 1340 Tarihli ve 442 Numaralı Köy Kanu
nuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/423) ((İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.3.1987) 

Tezkere 
1. — Tokaıt Milletvekili Metin Gürdere'nin Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1271) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 

Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va-
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lerine devam olunarak; 5 inci maddesi kabul edildi, 
6 ncı Makide üzerinde bir süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından 
17.3.1987 Sah günü saat 14.30'da toplanmak üzere 
birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Adıyaman 

İsmail Üğdül Arif Ağaoğlu 

tandaşların açıkta 'bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

2. — ilzmir İMilietvekili Hayrullah Olca'nın, «Mes
lekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğrencileri
nin Okul ve işletmelerde Meslek Eğitimi Yönetme
liğine göre görevleridirîlen koordinatörlere sağlanan 
imkânlara ilişkin Millî Eğiteni Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.3.1987) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün 
göreviyle ilgili tutumu hakkında yapılan müracaat 
üzerine ne gılbi işlem yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
ı(7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - 'Merkez Işıkpınar Köyü öğretmenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan llirideki sulama kanallarının temizlenmesine 
ve arazi sahiplerinden alınan sulama ücretine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1731) ((Başkanlığa -geliş tarihi : 10.3.1987) 

6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilerden AİDS belgesi islenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilşikin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1987) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16.3.1987 Pazartesi 
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7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - Kemah İlçesine bağlı <bazı köylerin sulama 
kanalı sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.3.1987) 

8. — Erzurum Milletvekili Bilini Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Horasan ve Nar-man ilçelerine bağ
lı bazı köylerde yaptırılmış olan afet konutlarının 
maliyetlerindeki farklılığın nedenine ilişkin Bayındır
lık ve îskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1734) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1987) 

9. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Irak mahreçli petrol ürünlerinin kaçak ola
rak tankerlerle ülkemize getirilip akaryakıt istasyon
larına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.3.1987) 

10. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, 'Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı 'bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiler hakkında ne gi'bi işlem yapıldığına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.3.1987) 

11. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol' 
un, yolsuzlukları nedeniyle görevinden alındığı iddia 
edilen Hakkâri İli Bayındırlık eski Müdürüne ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın,, 
tarımsal araç sayımına ve sonuçlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

13. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan ilinin okul ve öğretmen sorunlarına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş Itarihi : 12.3.1987) 

14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İline bağlı bazı (köylerin elverişsiz hava şart
ları nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması 
için çaba gösterilmediği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

17, 3 's 1987 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan-. 

lıurfa İH Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına allınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla. ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/955) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.3.1987) 

2. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cöl'in, İran - Irak savaşına müdahalede ibulun'maoıız 
için* ülkemize 'baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/956) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 163.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, kamu kurum ve kuruluşlarınca 1980 - 1986 yılla
rında yerli ve yabancı müşavirlik firmalarına ve üni
versitelere yaptırılan araştırmalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önerge
si (7/1741) '(Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkam'ın, 
Başbakanlık Teftliş Kurulu Başkanlığınca 1984 - 1986 
yıllarında teftiş edilen kuruluşlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1987) 

3. — Edirne Miletvekil Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1985 ve 1986 yıllarında 'gümrük vergisiinden muaf 
olarak yapılan ithalat tutarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13,3.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İran'dan ve diğer İslam ülkelerinden 1984 - 1986 
yıllarında alınan, ve karayoluyla ülkemize taşınan pet
rol ürünlerine ve taşımayı gerçekleştiren firmalara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru , önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1987) 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, 
İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür ve Sa
nat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Belediyece 
Vaz geçildiği iddiasına İlişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi :16.3.1987) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-> 
oğlu'nun, İstanbul ve (Ankara illerindeki Beden Ter-
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biyesi ve Spor Müdürlükleriyle ilgili iddiiaiara ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1746) {Başkanlığa geliş tarihi : 16.3.1987) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
14 arkadaşının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. >— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Erzin

can İlinde yapılan bazı partizanca uygulamalar ve 
baskılar konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekili arkadaşıma 
gündem dışı söz vereceğim. 

Erzincan ilinde yapılan bazı partizanca işlemler 
konusunda Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat. 

Buyurun Sayın Fırat. (SHP sıralarından! alkışlar) 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bugün Yüce Meclise, Erzincan 
ilinde yapılan bazı partizanca uygulamaları getirmek 
vey bu ildeki bazı baskılardan 'bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği gibi hükümet, belediye olmak için mü
racaat eden takriben 140 yerleşim biriminden yalnız 
81 tanesinin belediye olmasını, titiz bir çalışıma so
nunda kabul etmiş ve haziran ayında bu yerleşim yer
lerinde seçim yapılacağını ilan etmiştir. Bakıyoruz, 
Erzincan'da 4 yerleşim yeri belediye olmak için mü
racaat etmiş. Üzümlü'ye bağlı Karakaya, merkeze bağ
lı Ulalar ve yine merkeze bağlı Çukurkuyu ve De-

rınea bir Meclis • araştırması açılmasına iliş'kin öner
gesi (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğret
menler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlem
lerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

mirkent köyleri. Karakaya ve Çukurkuyu'nun bele
diye olma isteği kabul edilmiş, Ulalar ve Demir-
kent'in isteği reddedilmiştir. 

Şimdi size, Ulalar hakkında bazı bilgiler vermek 
istiyorum. Belediye olmak için, nüfusun 2 bini geç
mesi ve yapılan istek oylamasının, belediye olmak le
hine neticelenmiş oliması şarttır. Ulalar Köyü en bü
yük köydür, nüfusu 5 bin civarındadır; E - 5 karayolu 
içinden geçer; Erzincan'a uzaklığı üç kilometredir; 
halen bir muhtarlıkla idare edilmektedir; burada 
dört beş katlı apartmanları görmek olasıdır. 

Belediye için oylama ilk olarak 1970Tİ yıllarda ya
pılmıştır; bilahara bir oylama daha yapılmıştır. Bele
diye olmak için 760 kişi «evet» derken, 7 kişi «ha-
ym> demiştir. Bu 7 oyun da yanlışlıkla verildiği söy
lenmektedir. Yani yüzde 99'un üzerinde bir istekle 
belediye olmak istiyor yöre halkı; fakat olamıyor. 

Belediye olması kabul edilenler 2 000 - .2 500 nü
fuslu; birisi de Çukurkuyu. Oylama yapılmadığı da 
iddia edilmektedir. O halde, nasıl oluyor da Ulalar'ın 
belediye olması kabul edilmiyor? Çünkü, bu köy, 

-•• m>*« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılmıaj Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER: Cemâl ÖzbUen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 
nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yüzde 95 SHP'yi destekleyen bir yerleşim merkezidir. ! 
Işite o nedenle, kendini ANAP'ın valisi olarak nite
leyen Erzincan Valisinin direktifiyle il genel mecli
sinden karar çıkmıyor veya çıkarılmıyor. 

Ayrıca, bu köy 1981'de Erzincan ili belediye mü
cavir sahası içine alınmıştır. Aradan altı sene geçtiği. 
halde, Erzincan Belediyesine dahil edilmiyor; beledi
ye olmasına da müsaade edilmiyor. Belediye sınırları 
içerisine alınırsa, başka bir tehlike var; Erzincan Be
lediyesinin ANAP'ca kazanılmasına artık imkân kal
maz. Onun için belediye sınırları içine alınmıyor. Ay
rı belediye olursa da, burada ANAP'ın kazanma im
kânı yok. Işite onun için, 5 bin nüfuslu bir yöre bir 
muhtarın idaresinde bakımsız ve ezilmeye mahkûm 
edilmiş. 

Şimdi size Ulalarlıların 1983 seçimlerinde kullan
dıkları oyları, «1983 Milletvekili Seçimi Sonuçları» 
adlı Başjbakanlrk Devlet istatistik Enstitüsünün yayın
ladığı kitaptan okuyorum: 

Bu yöreye 4 sandık konmuştur. 1 No. lu sandıkta 
geçerli oy sayısı 259; ANAP'ın aldığı oy 6, o zaman 
seçime giren HP'nin aldığı oy 238, MDP'nin aldığı 
oy 4. 

2 No. lu sandık: Geçerli oy sayısı 246; ANAP' 
in aldığı oy 5, HP'nin aldığı oy 228, MDP'nin aldığı 
oy 3. 

3 No, lu sandık : Geçerli oy 242; ANAP'ın aldığı 
oy ,10, HP'nin aldığı oy 214, MDP'nin aldığı oy 12. 

4 No. lu sandık: Geçerli oy 253; ANAP'ın aldığı 
oy 9, HP'nin aldığı oy 224, MDP'nin aldığı oy 5. 

ANAP'ın genelde aldığı oy yüzde 3 tür. 
İşte size, partizanlığın en belirgin misallerinden bi

risi. Bu 81 belediye işte böyle titiz bir çalışma ile 
tespit edilmiştir. 

Erzincan Valisi üç yıldır Erzincan'dadır; Ulalar 
Köyüne dlaha hiç gitmemiştir. 

Yine Erzincan'da, ANAP'a oy veren köylerin 
şehirle bağlantı yolları asfalt olduğu halde, diğer 
partilere oy veren köylerin yolları çamur deryasıdır. 
Size birkaç misal vermek istiyorum; 

AHtınbaşak, Büyük Kadağan, Mertekli, Şıhlı ve 
Çağlayan yöresi köyleri aynı yol üzerindedir. Asfalt
tan ayrıldıktan sonra Altınbaşak, Büyük Kadağan, 
Mertekli ta Şifalı sınırına kadar bakımsız ve çamur. 
Şıhlı sınırında yol bakım hizmetleri tam; mükem
mel bir yol; fakat Şifalı sınırından ayrıldıktan sonra, I 
Çağlayan yöresine kadar, yine çamur deryası. Çünkü, 
Şifalı hariç, diğer köyler oylarını ANAP'a vermedik
leri için cezalıdırlar. İşte size, 20 nci asrın son çey- I 

l reğinde Erzincan ilindeki partizanlığın güzel bir Ör
neği daha... 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Valiye ne kadar 
anlattım ben bilseniz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Yörenin mil
letvekili Sayın Varol, bunu bir sene önce de dile 
getirmişti; ancak ben, oraya yaptığım bir seyahat so-

I nucu bu konuyu tekrar dile getiriyorum. 

5 bin nüfuslu Ulalar'da su yok, yol yok, lise yok, 
I telefon santralı yok; E - 5 karayolu üzerinde bir üst 

geçit dahi yapılmamış, her yıl beş on kişi karayolun
da, karşıdan karşıya geçerken maalesef vefat etmek
te. TEK, elektrik işlerinin bakımı için, elektrik olan 
faer köyden iki kişi almış ve kendi köyünde görev-
lendirmişitir. Ancak, Ulalar'da, Altınbaşak'ta ve bu
nun »gibi köylerde - bu köyler ANAP'a oy vermedik
leri için - çalışanlar da diğer köylerden alınmış, bu 
köylerden alınmamıştır. 

Biraz da Altınlbaşak Köyünden bahsedeyim; 300 
saneli bu köy de cezalı; çamurdan geçilmiyor. Çün
kü, bu köyde de 2 sandık konmuş; ANAP'ın aldığı 
oy yüzde 3, HP'nin aldığı oy yüzde 94. Onun için, bu 
köy de cezalı köylerden. Bu köyle birlikte Kadağan 
ve Süleymanlı köylerinin cezasını, karakol kumanda-

. nı çavuş fazlasıyla veriyor; 15 yaşla 60 yaş arasında-
I kilerin ellerine kalın sopa ile beşer defa vuruluyor, 

evlerine gönderiliyor veya gece, Altmbaşak Köyüne 
gelen jandarmalar, «Eller yukarı, kimse kıpırdamasın» 
deyip, bütün kahve halkını, elleri havada, çavuş ge
linceye kadar bekletiyorlar. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yap
ma; vallahi çok ayıp ettin. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ve bu şekilde 
I de, ANAP'a oy vermeyen o köylülerin cezasını ça

vuş fazlasıyla vermiş oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, toparlayın lütofen. 

AYHAN FIRAT (Devamla) -^ Toparlıyorum 
efendim. 

1985'te Ziraî Araştırma Enstitüsünde muhasebe
ci olarak çalışan bir memur önce vezneye, bilahara 
amtbara memur olarak veriliyor ve daha sonra da, ne 
hikmetse, kapıcılığa atanıyor. Bunun üzerine, bu me
mur, tayinini işitiyor. Onu da yapmıyorlar. Bunalım 
geçiren bu insan, aynı otomobilde giderken, mü
dür ve müdür yardımcısını, kendisine hakaret ettik
leri için vurarak öldürüyor. Bu felakete sebep, bu 
muhasebecinin sosyaldemokrat düşüncede olmasıdır; 
onun için. kapıcılığa kadar indirüiyor. 
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Erzincan'da Defterdarlığa eleman alınmak için 
bir imtihan açılıyor. 48 kişi alınacak. Bk 48 içinden, 
birinci de dahil, 20 kişi saf dışı ediliyor. Sebep?.. 
SHP'ye oy veren köylerden veya sosyaldemokrat dü
şünceyi taşıyan kişilerden olmaları. 

Son olarak da, iflas eden ve kapanan UNSAN 
Anonim Şirketine, ne hikmetse, özel idare ortak olu
yor ve şirket kurtarılıyor. Çünkü, sahipleri ANAP'lı. 

İşte, yukarıda yalnız küçük bir kısmını d'ile ge
tirdiğim, Erzincan İlinde yapılan bu partizanlıklar
dan, tümüyle, valinin de haberi vardır ve hatta bâzı
ları valinin billğilerı içerisinde yapılıyor denebilir. 
Onun için hükümetten, «Ben ANAP'm valisiyim» di
yebilen böyle bir mülkî amiri derihal görevden alma
sını bekliyor ve Erzincan'da mağdur olan 'binlerce 
insanın mağduriyetinin önlenmesini talep ©diyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

2. — Ordu \Milletvekili Bahriye Üçök'un, yasa 
önerilerinin komisyonlarda görüşülme şekli konusun
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Yasa önerilerinin komisyonlarda gö
rüşülmesine ilişkin, Ördü Milletvekili Sayın Bahriye 
Üçok. 

Buyurun Sayın Üçok. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bugün sizlere, dünya de
mokrasilerinde ve parlamentolarında hiç görülme
miş, duyullmamış bir uygulamadan söz etmek istiyo
rum; bunun için huzurlarınıza çıktım. 

Bundan bir süre önce bir yasa önerisi hazırlayıp 
30.1.1987 günü sayın Meclis Başkanlığına sunmuş
tum. Bu yasa önerisi, Türk Ceza Kanununun, dince 
kutsal sayılan şeylere, dine küfredenlere karşı ver'i-
.len cezaların artırılmasına ilişkin maddelerinde deği
şikliği içeriyordu. 2.2.1987 tarihinde «Gelen Kâğıt
larda o önerimi/ bilgilerinize sunulmuştu. 

Aradan üç hafta kadar bir zaman geçtikten son
ra, basında ıbu konu ile ilgili yeni bir haber çıktı. 
Bunda, iktidar partisinin milletvekili Sayın Ali Diz-
daroğlu'nun da aynı konuda yasa teklifi hazırlamış 
ve Başkanlığa sunmuş olduğunu okuduk. Buraya ka
dar her şey normal. Zaten ıbu konuda, 17 nci Dö
nemdeki ilk teklif Sayın Dizdaröğîu tarafından ve
rilmişti; ama komisyon, onun verdiği teklifte, Ana
yasaya ters düşen bir değişiklik yapmıştı. Anamulha-
lefet partisi olarak biz, 'bu değişikliğe karşı önerge

ler verdik, önergelerimiz reddedildi; Anayasa Mah
kemesine başvurduk, yüce Mahkeme, yasayı iptal 
etti. iptal gerekçesini de 22.2.1987 günlü Resmî Ga
zetede yayımladı. 

Bir basın mensubundan duydum ki, Sayın Ali Diz-
daroğlu Adalet Komisyonunu toplamış ve benim ay
nı konuda, aynı maddeleri de içeren ve kendisinden 
en az üç hafta önce komisyona ulaştırdığım teklifi
mi yok farz etmiş, kendi teklifini süratle komis
yondan geçirmiş. Hemen Adalet Komisyonuna çık
tım, benim yasa teklifimin kendilerininkiyle neden 
birleştirilmediğini sordum. Aldığım yanıt beni ve be
nim gibi, konuyu öğrenen herkesi şaşırttı. Zira, Sa
yın Adalet Komisyonu Başkanı, benim «teklifimin 
henüz hükümetin onayından geçip komisyona ulaş
madığını; ancak oradan onaylanıp geldikten sonra, 
onun da ayrıca ele alınabileceğini» ifade etti. Bir di
ğer gerekçesi de; kendi teklifinin sadece Türk Ceza 
Kanununun 175 ve 176 ncı maddelerini kapsadığı, 
'benim teklifimin ise, aynı maddelere ilave olarak 
daha üç madde içerdiği yolunda idi. Ben, bunun bir 
sakıncası olmadığını, hatta kararın henüz yazılıp im
za edilmemiş olduğunu, konuyu yeniden birlikte ele 
alabileceklerini hatırlattığım halde, benim ve teklife 
imza koyan 20'ye yakın arkadaşımın yasama görevi
mizin engellenmesini önleyemedim. 

Neden bu konuda bir yasa önerisi verdiğini düşü
nülebilir sayın milletvekilleri. Şunun için : SHP, ya
sanın Anayasa ilkelerine aykırı düşen yanını düzelt
mek isteyip, oy yetersizliği yüzünden bu amacını ger-
çekleştiremeyince ve Anayasa Mahkemesine başvu
runca, bazı politikacılar bunu kötü bir propaganda 
aracı haline dönüştürdüler; yani, dini politikaya bu 
konuda da araç kıldılar, «SHP, dine küfredenlere ce
za verilmesine karşıdır» iftirasını attılar. 

Yurdumuzun her yanından gelen mektuplar ve 
sayın milletvekili arkadaşlarımızın gezi anıları, bu ka-
ralayıcı propagandalarla dölü. Bu iftira kampanya
sı, karşı partilere belki oy sağlayabilir; ama unutma
mak gerekir, ki, ülke bütünlüğü sözkonusu olduğun
da, muhtaç olduğumuz birliğimizi de parçalar. İşte 
ben, SHP'ye karşı girişilen bu kışkırtma kampanya
sının tümüyle gerçek dışı iddialar olduğunu kamuoyu
nun bilgisine sunmak amacıyla bu yasa önerimi ha
zırlamıştım. Acaba bu yasa önerisi SHP'liler tara
fından değil de ANAP'lı bir milletvekili tarafından 
verilseydi, onun teklifi, İçtüzükte mevcut olmayan 
«hükümetin onayı» gibi çok sakıncalı ve özür dilerim 
ama, gülünç bir gerekçeyle bir tarafa itilebilir miy-
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di? Nerede görülmüş; bir millî irade temsilcisi üye 
yasa teklif edecek de, onun teklifi, onun önergesi, 
icra organınca onaylanmadığı gerekçesiyle, komis
yonca ele alınmayacak?.. 

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın Üçok. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Sayın milletvekilleri, ne zamandan beri, yürüt

me, yasamayı denetlemektedir?.. Bu nasıl demokrasi 
anlayışıdır?.. 

Sayın üyeler, iktidar, yeni yeni usuller çıkarmak 
pervasızlığı içinde görülmektedir. Hem, bu sunduğum 
örnek ilk de değildir; sakatlardan vergi. indirimine 
ilişkin yasa önerim de aynı aklbete uğramış; o za
man da huzurlarınıza çıkıp, üzüntülerimi bildirmiş ve 
iktidarın bu alandaki tutumunu eleştirmiştim. Şimdi 
bir kez daha üzüntülerimle birlikte, bu kapkaççılık
tan vazgeçilmesini ve Parlamento üyelerinin yasama 
görevlerini yerine getirme konusundaki bak ve görev
lerinin gasp edilmemesine özen gösterilmesini sayın 
iktidara hatırlatır, hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
3. <— İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

parlamento sistemimizdeki kural aşınması ve yasa tek
lifi ile denetim yollarının tıkanması konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Milletvekillerinin görevleriyle ilgili 
aşındırmaların Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
demokrasimize yansıması konusunda, İstanbul Mil
letvekili Sayın Günseli Özkaya. 

Buyurun Sayın Özkaya. (SHP, DYP, DSP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; parlamento sistemimizdeki 
kural aşınmasının sürekliliği, konuyu buraya getir
memi gerekli kıldı. 

Milletvekillerinin görev sorumluluklarından biri
nin yasa teklifi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. An
cak bu yol, ya Meclis Başkanlığı veya komisyonlarca, 
siyasî ya da idarî olarak engellenmektedir, özellik
le muhalefet milletvekillerinden gelen yasa teklifleri
ne, âdeta, iktidarı yerle bir eden düşman silahı gö
züyle bakma, alışkanlık haline gelmiştir. 

Meclis araştırması, soruşturması, genel görüşme 
gibi denetim yollarının da, içeriğinde tek bir haklılı
ğın olup olmadığı incelenmeden, araştırılmadan, par
maklarla tıkanması yolu yeğ tutulmuştur. 

Gündem dışı konuşmalar, geride kalan günler içe
risindeki bir uygulamayla, yine haftanın belirli gün

leri içerisine sıkıştırılmış, bu yol da önemli ölçüde 
etkenliğini yitirmiştir. 

Sorulara gelince sayın milletvekilleri; benim gün
lerdir, hayır aylardır, o da hayır; bana «yıllardır» de
dirtme hakkını kazandıran, bir yılı aşan süreden beri, 
gündemin birinci maddesinden başlayan 4 sözlü so
rum gündemde hapsedilmiştir sayın milletvekilleri; 
«Sözlü sorularım gündemde tutuklanmıştır» diyorum. 
Bu, soru sahibine de, sorunun içerdiği kurum ve ku
ruluşlara da yapılan yeni bir çeşit işkence örneğidir. 

Siyasî düşünce tarihinden söz etmeden geçemeye
ceğim. Mtontesquiou bakınız ne diyor: «Demokratik 
cumhuriyetin temel ilkesi erdem, yani fazilettir.» 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bndÖrt aydan beri, 
Cumhuriyetimizin temel ilkesi ile en yakın ilişkisi bu
lunan irtica konusunda sorduğum soruya hâlâ yanıt 
alamamış olmamın, başka bir siyasî ve hukukî yaptı
rım yolu da olmadığına göre, manevî olan bu erdem, 
bu fazilet ile nasıl bağdaştığını bana birinin, birileri
nin anlatması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bu, bir başka soruyu berabe
rinde getiriyor. Bu ülkede demokrasiyi kim taşıyor?.. 
«Oivciv mi yumurtadan, yumurta mı civcivden çıkar?» 
örneklemesinde olduğu gibi, acaba Sayın Başbakan 
mı demokrasiyi sırtında taşıyor, yoksa demokrasi mi 
Sayın Başbakanı ve hükümeti sırtında taşıyor?.. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Oysa, bu soruların yanıtları bir b'irbüçuk yıl ön
cesinden verilmiş olsaydı, bugün irtica konusu yeni
den dış politikamıza sarkmayacak ve biraz sonra gö
rüşeceğimiz güneydoğu meselesindeki genel görüş
mede yeniden güncellik kazanarak, yeni bir boyut
ta karşımıza çıkmayacaktı. 

Sayın mille'tovekilleri, irtica konusunda İstenen 
araştırma reddedildiği zaman, iktidarın - eğer belle
ğim beni yanıltmıyorsa - bir genel görüşme getireceği 
konusunda âdeta bir taahhüdü vardı; ama haftalar, 
aylar birbirini kovalıyor, iktidardan ne bir ses, ne bir 
nefes... 

Şimdi, acaba bu uygulanan politika, bir mor
fin demokrasisini mi getirmeyi özlüyor? 

(AHMET EKİCİ (Kütahya) — Ne demek o? 
GÜNSELİ ÖZKAYA* (Devamla) — Çok açık bir 

biçimde söylüyorum; anlaşılmazsa, arkadaşlarım za
bıtlardan okur. 

Başbakan, «Korkumuz yok» diyor. 
Sayın milletvekilleri, yalnız siyasetin göbek ta

şında oturanlar değil, idarenin, hatta adlî mekaniz
manın! çarkı içinde önemli görev yüklenmiş bulunan 
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kişilerin de, çok önemi i konularda korkması gerek
tiği kanısını taşıyorum. Neden korkmak?.. Haksızlık 
yapmaktan; milletin ahnteri ile bir araya toplamaya 
çalıştığı vergileri, çok az birkaç keseye aktarmaktan 
korkmak. 

Neden 'korkmak?.. Yasa kargaşası yaratmaktan ve 
kendine yasa üstü bir düzen aramaktan. 

Neden korkmak?.. Yetkilerini kötüye kullanmak
tan, bilinen, bilinmeyen ortakları kayırmaktan; ya
kınlarına, çok yakınlarına birtakım çıkar sağlamak
tan. (SHP sıralarından alkışlar) 

Neden korkmak?.. Meşruiyetin sınırında oyna
maktan ve bu sınırı aşmaktan korkmak. 

Neden korkmak?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni, Madam Tussaud'un mumyalar müzesine çevir
mekten korkmak sayın milletvekilleri. (Alkışlar) 

Sayın milleHvdkiHeri, geçen hafta, bu denetim ko
nusunda bu Meclis üyelerinin bazı acemilikleri oldu
ğu konusunda genç bir bakan arkadaşımız, 'bir eleş
tiride bulundu. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Oraya 
vur... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben ona ya
nılt vermek işitemiyorum; ama, ayağının tozu ile üç 
yıl sonra milletvekili ve de 'bakan olarak karşımıza 
ıgelen arkadaşınıız, üç yıldır kendinden daha fazla 
deneyimli olan bu arkadaşları eleştirirken, sanıyorum 
geride 10 - 20 - 30 yıllara uzanan birtakım zabıtları 
da inceleme olanağını bulamadı. İşlerinin bunaltıcı 
yoğunluğu altında ter döken ve bu vakti bulamayan 
Ibu ıgenç bakan arkadaşımın sözcükler dizisinin hara
beye dönüşmüş olmasını olağan sayıyor ve kendisini 
bağışlıyorum; sayın muhalefet milletvekili arkadaşla
rımın da bağışlamasını rica ediyorum. (SHP, DYP, 
DSP ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sözlerimi bitirirken, sayın milletvekilleri; bu so
ru meselesi ne olacak diye düşündüm. Sorum tut
sak edildi, tevkif edildi; ama ben, tabiiye için baş
vuracak bir merci bulamadım ve sonunda karar ver
dim, bu tutsak ısorumu azat ediyorum; ama, bu so
rumu azat ederken, tevkif müzekkeresinin sanık ha
nesini boş bırakarak, tüm siyasî ve idarî yükümlü
lükleri sorunun muhatabı olan kişinin sırtına bir zırh 
gibi geçirerek, bu soruyu ve sorumluluğu kendisine 
terk ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Talefoğiu'nun dönüsüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Ce
lâl Güzel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1272) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mart 1987 tari

hlinde Amerika Blirieşıik Devletlerine gidecek olan 
Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Hasan Ce
lâl Güzel'in vekillik etmesünin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland'a gidecek 
olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak 'üzere, 15 Mart 1987 ta

rihinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 
arkadaşının Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/47) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır; 
sırasıyla okutuyorum: 

— 554 — 



T. B. M. M. B : 77 17 . 3 . 1987 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ülkenin en et

ken ve önemli iletişim aracıdır. 
Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısındaki olumsuz 

değişikliklerde TRT'nin taraflı ve amaçlı yayınlarının 
etkili olduğu gözlenmektedir. 

Kurumun kendi yapısı ve hukuk ilkelerine aykırı 
icraatının ve en önemli devlet kuruluşu olan TRT'nin 
tarafsız, ülkemiz ve insanlarımızın kalkınmasında ala
cağı görevi tam olarak açıklamak, aksalıklan gider
mek amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddelerine göre bir Meclis araştırması açılma
sını arz ederiz. 

Durmuş Hkri Sağlar 
İçel 

Şeyhimus Bahçeci 
Diyarbakır 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Vehbi BaJtuman 
Adana 

Ruşan Işın 
Sivas 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Veç'ihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumu, ülkemiz
de, kendi alanında yayın tekelidir. Ayrıca, devlet 
'bütçesinden finansmanı sağlanan bir kamu kuruluşu
dur. 

, TRT yayınları, kitlelerin eğitiminde, kamuoyu 
oluşturmada ve kitle iletişiminde (haber, kültür ve sa
nat programlarıyla mutlak egemenliğe sahiptir. 

Bu niteliğiyle halkımızın gözü kulağı olduğu gibi, 
toplumumuzun yarınlarını etkileyen ve belirleyen bir 
araçtır. 

TRT'nin tarafsızlığını yitirmesi ya da kötüye kul
lanılması, toplumda onarılmaz yaralar açar. Dola
yısıyla, TRT\i ulusumuzun malı, hepimizin kurumu 
olarak geliştirmemiz gerekmektedir. 

TRT'nin iç işleyişindeki saka'tlıklar ve görevini 
yerine getirmek üzere yaptığı uygulamalardaki yan

lışlıklar ve yayınlarının nitelikleri incelenmeli ve 
araştırılmalıdır. 

Kurumun, genel müdüründen haşlayarak, yöne
timinde ne tür aksaklıklar olduğunun açıklığa kavuş
turulması, gerek personel rejimi ve personelin kul
lanım biçimi, gerekse yayınların hazırlanmasında kul
lanılan yöntemler, ayrı ayrı ele alınmalıdır. Günler
dir, kamuoyunda, genel müdürün, devlet parasını, ge
reksiz ve usulsüz biçimde, kendi kişisel çıkarları için 
kullandığı iddiası yer almaktadır, tartışılmaktadır. 
Bu iddialara, yakın arkadaşlarına çıkar sağladığı id
diaları eklenmektedir. 

Halkımızın deyimiyle, balık baştan kokar; eğer 
TRT Genel Müdürü hakkında basında yer alan ve 
bugüne kadar yalanlanmayan iddialar doğruysa, bu 
'büyük ve etkili kurumumuzda çok ağır hastalıklar 
var demektir. TBMM, asıl görevlerinden biri olarak, 
hu konuya ivedilikle eğilmelidir. 

TRT'nin, doğrudan ya da sözleşmeli olarak ilişki 
kurduğu personel konusu da ayrıntılı biçimde ele 
alınmalıdır, öncelikle, TRT'ye personel alımında 
yanlı davranıldığı konusu incelenmelidir. Sonra da 
TRT personelinin görevlendirilmesin'de ve iç atama
larda da yine yanlılık, ya da belli bir görüşe sahip 
olanların ödüllendirilmesi ne ölçüde geçerlidir? 

TRT, 'yayınları için gerekli hizmetleri, yine usul
süz ve yüksek miktarlara varan ödemelerle yaptır
maktadır, iddiası önemli bir tartışma konusudur. 
TRT üst yönetiminde çalışanların ya da yakınlarının, 
paravan şirketler kurarak, kuruma hizmet verdikleri 
ve karşılığında büyük paralar aldıkları yolundaki id
dialar araştırılmalıdır. 

. özelle, TRT, iç yapısı ve işleyişi bakımından, baş
tan sona ele alınmalı ve incelenmelidir. Halkımızın, 
bizden gerçek beklentisi budur. 

İkinci, fakat kesinlikle ikincil olmayan bir nokta 
da, TRT'nin yayınlarının niteliğidir. TRT, üzüntüyle 
belirtelim ki, Anavatan Partisinin ve onun destekçi
lerinin ağzı gibi davranmakta, yayınlarını bu temele 
oturtmaktadır. Bu çok sakıncalı ve yıkıcı bir tutum
dur. TRT'nin haber ve kamuoyu oluştu rma program
ları tek tek incelenmeli, bunların ne ölçüde yanlı ol
duğu açıklık kazanmalıdır. 

TRT'nin yayın politikası çerçevesinde, ek olarak, 
Ayın. Konusu, Ekonomi Dünyası, Bir Soru Bir Ko
nuk ve Kamuoyu gibi belgesellerin, ne ölçüde ta
rafsız olduğu ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Bu bel
geseller, ya hükümetin propaganda aracı yapılmakta 
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ya da toplumun yalnız bir kesiminin görüşlerine yer 
vererek yanlı davranışın örneklerini vermektedir. 

TRT'nin müzik ve eğlence programlarında da yan
lı davrandığı, gerek sanatçı seçiminde gerekse konu 
seçiminde, aksaklıklar olduğu iddiaları incelenmeli
dir. 

Ek olarak, TRT haber programları da kendi için
de yanlı ve tutarsızdır, örneğin, Paris ya da Şanghay' 
dafci öğrenci eylemlerine yer verilirken YÖK-'e karşı 
yürüyüş yapan bizim öğrencilerimiz, bunların şikâ
yetleri ve sorunları daha da ötede, açlık grevleri, 
TRT'de hiç yer almamaktadır. Bunun gibi, Yunanis
tan ya da îtalya'daki grevlere geniş yer verilirken, üç 
aydan fazla süren NETAŞ işyerindeki grev, TRT'ye 
göre haber sayılmamaktadır. 

Sonuç olarak, TRT gibi önemli ve etkili bir ka
mu kuruluşu, her yönüyle ayrıntılı biçimde incelen
meye alınmalı, Meclis Araştırmasına "konu olmalıdır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

BAŞKAN — Diğer Meclis araştırması önergesi
ni okultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürünün 28 Şubat 

1987 tarihinde yapitığı açıklamaya göre «Türkiye öğ
retmenler Bankası» adlı bankaya Ziraat Bankasının 
yüzde 19, Halk Bankasının yüzde 15, Emlak Kredi 
Bankasının yüzde 15 ve Ziraat Bankasına bağlı or
taklık ve iştiraklerin ise yüzde 16,8 oranlarında ortak 
olması 'kararlaştırılmıştır. 

Adı geçen (harikanın 1986 zararının 60 milyar TL' 
sini aştığı sanılmaktadır. Batık kredilerinin miktarı 
ise 51 milyar TL'dır. Bankanın bağlı varlıklarının 
tutarı ise en iyi ıbir tahminle 8-10 milyar dolayların
dadır. Diğer bir deyişle 3 kamu bankası, neresinden 
bakılırsa bakılsın, 50-60 milyarlık bir zarara ortak 
edilmişlerdir. Bankanın sermayesinin 30 milyar TL' 
sına çıkartılacağının kararlaştırıldığı düşünülürse ve 
bankanın ayrıca, ciddî boyutlardaki rehabilitasyon gi-

r derlerine ihtiyaç duyduğu da dikkate alınırsa, bu 
zorunlu kamu ortaklığı nedeniyle 100 milyar TL'sını 
aşkın bir kamu kaynağının adı geçen bankanın kur
tarılmasına ayrılacağı tahmin edilebilir. 

Yapılan »işlemlerde birçok nokta karanlıkta kal
mıştır. Bunlardan bazıları şunlardır : 

1. Banka bu noktaya varıncaya değin banka 
denetçileri ve banka müfettişleri, 3182 sayılı Ban
kalar Yasasının 26 ve 27 nci maddede öngörülen 
iç denetim görevlerini niçin yerine getirmemişlerdir? 

2. Bankalar yeminli murakıplarının özellikle 1985 
ve 1986 yılı denetim raporları niçin dikkate alınma
mış ve gerekli önlemler niçin zamanında uygulanma
mıştır? 

3. TÖBANK'la ilgili alarm zilleri en geç 1986 
yılı başından beri herkesçe duyulur bir biçimde çal-

ı dığı halde, 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64 üncü 
maddesinin uygulanmasında niçin bu ölçüde gecikil
miştir? 

4. Bankanın ciddî bir malî bünye zafiyeti içinde 
bulunduğu ve bir süre sonra batmasının ya da kamu . 
kaynaklarıyla kurtarılmasının kaçınılmaz hale gele
ceği, banka yeminli murakıp raporlarıyla da bilindiği 
halde, banka sahibinin, kişisel mal varlığını artırma
sı ve ıgüvence altına almasını önleyici önlemler niçin 
alınmamıştır ve riskleri artırıcı banka uygulamaları
nın sürmesine niçin göz yumulmuştur? 

5. 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64 üncü mad
desinin uygulanmasına başlanmışken, bunun sonu 
getirilerek, üçüncü fıkrada öngörülen, bankanın, Ba
kanlar Kurulu karariyla bir bankaya devredilmesi 
ya da bir veya birkaç banka ile birleştirilmesi yolu
na niçin gidilmemiş ve Bakanlar Kurulu niçin devre 
dışı bırakılmıştır? 

6. Banka hakkında 64 üncü maddenin üçüncü 
fıkrası uygulanmayarak, bankanın yüzde 10 hisse
sinden fazlasına sahip ortaklan, yönetim kurulu ve 
kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ve diğer bazı sorumlular 
hakkında, bunların şahsî sorumlulukları cihetine gi
dilmemiş ve haklarında şahsî iflaslarının istenmemiş 
olmasında hangi kamu menfaati gözetilmişt'ir? 

7. Bankanın büyük ölçüdeki zararının mal var
lığıyla karşılanmasının mümkün olmadığının herkes
çe bilinmesine karşın, bankanın yüzde 90'ına sahip 

I Mimaroğlu'nun şahsî mal varlığının kendisine bıra-
| kılmasına ek olarak bankadaki ortaklığının yüzde 
| 24,75 oranındaki bir payla sürmesine niçin göz yu-
| muknuştur? Sermaye arttırımından sonra bile Mi-
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maroğlu'nun payının yüzde 10 gibi, banka yöneti
mimi öidldî olaralk etkileyebıileoek bir oranın altına 
düşmemesine özen gösterilmesinin gerekçeleri neler 
olmuştur? 

8. istanbul Bankası, Hisarbank ve Odibank sa-
siplerine gösterilmemiş bulunan koruyucu tavrın Mi-
maroğlu'na gösterilmiş olmasında, Mimaroğlu'nun 
kardeşinin ve bir yakını ve iş arkadaşının, bankayla 
ilgili pazarlığın ve değerlendirmelerin sürmüş olduğu 
bir dönemde ANAP'a geçmiş olmalarının rolü ol
muş mudur? 

9. Bankanın batık kredilerinin başlıca sahipleri 
kimlerdir ve bunların 'borçları da konsolide edilecek 
midir? Mimaroğlu'ndan sonra. Mimaroğlu'nun mu
teber müşterileri de kurtarılacak mıdır? Bunlar ara
sında Ergün Holding ve Okumuş Holding var mı
dır? 

10. Mimaroğlu'nun hisseleri ne zaman satın alın
mıştır ve kendisime ne kadar ödemeide bulunulmuştur? 

11. Genel Kurul kararına esas olan banka bilan
çosu doğru mudur ve orada gösterilen kâr, yasalara 
uygun bir biçimde mi hesaplanmıştır? 

Bu sorulara ancak bir Meclis araştırması yanıt 
verebilecektir. 

Aksi halde yasalara aykırı işlemler, kişi zengin
leştirmeleri, nüfuz kullanmalar düşünülmeye devam 
edilecektir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Tülay Öney 
iîstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Metin Üstünel 
Adana 

Vecîhi Ataklı 
Şanlıurfa 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Türkân Turgut Arikan 
Edirne 

Musa Ateş 
Tunceli 

Kâzım îpek 
Amasya 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Barış Can 
Sinop 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER \Devam) 
3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın 

(6/596) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (4/310) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
8 Şubat 1986'da Sayın Başbakana sorduğum, üni

versitemizden yükselen irtica sesleriyle ilgili soruma, 
14 aya yaklaşan süre içinde yanıt verilmemiştir. 

Gündem dışı konuşmamda belirttiğim gibi, tutuk
lu bulunan ve gündemde hapsedilen sorumun tahli
yesi dçin bir merci 'bulamadım. 

Cumhuriyetin en önemli ilkesi olan laikliğin uy
gulanmasıyla ilgili bu soruma yanıt veremeyen yet
kililerin, sorumu kadük hale getirme amaçlarına fır
sat tanımamak ve tüm maddî, manevî sorumluluğu, 
hukuk ve siyasal açıdan muhatabın omuzlarında bı
rakmak üzere, (6/596) esas numaralı sorumu geri al
dığımı saygıyla bilgilerinize sunarım. 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar

kadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve 
güven ortamını bozmaya, milli birlik ve beraberliği
mizi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef 
alan mevcut veya potansiyel her türlü yıkıcı, terörist, 
komünist ve irticaî faaliyetlerle ilgili olarak Hükü
metin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda; İz
mir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 arkadaşının, Gü
neydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylar ve ne
denleri ile bu konuda alınacak önlemler ve soruna 
kesin çözümler getirecek ulusal bir politika oluştu* 
rulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca birer genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergeleri {8120, 8/21) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, 
«Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmına geçiyo
ruz. 

Genel Kurulun, 12.3.1987 tarihli 76 ncı Birleşi
minde alınan karar gereğince; Niğde Milletvekili Sa
yın Haydar Özalp ve 80 arkadaşının, ülkemizde te
essüs etmiş bulunan huzur ve güven ortamını boz
maya, millî birlik ve 'beraberliğimizi çözmeye yönelik 
ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde ya
şayan vatandaşlarımızı hedef alan mevcut veya po
tansiyel her türlü yıkıcı, terörist, komünist ve irticaî 
faaliyetlerle ilgili olara'k Hükümetin çalışmaları ve 
alınan tedbirler konusunda (8/20); İzmir Milletvekili 

Sayın Erdal İnönü ve 13 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadoluda meydana gelen olaylar ve nedenleriyle bu 
konuda alınacak önlemler ve soruna kesin çözüm
ler getirecek ulusal bir politika oluşturulması konu
sunda (8/21) Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergeleri üzerine, 11.3.1987 tarihli 
75 inci Birleşimde açılması kararlaştırılan genel gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sarıoğlu' Başkanlı
ğımıza bir önerge göndererek, Sayın Erdal İnönü ve 
arkadaşlarının önergesine katıldıklarını bildirmişler
dir. 

Gereği yapılmıştır. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, konunun kapalı oturumda 

görüşülmesine dair İçtüzüğün 71 inci maddesine gö
re verilmiş bir önerge vardır. 
- Kapalı oturumda, Genel Kurul salonunda bulu

nabilecek sayın üyeler dışındaki dinleyicilerin ve gö
revlilerin dışarıya çıkarılmaları gerekmektedir. 

Sayın idare amirlerinden salonun 'boşaltılmasını 
temin etmelerini rica ediyorum. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önerge oylansın, ondan sonra gerekeni ya
palım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüz
deki belirtilen yönteme göre usul takip edilmekte
dir (Salon boşaltıldı) 

Kapanma Saati : 15.15 

» • « 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OTURUMLAR 

(Kapalıdır) 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 00.36 

BAŞKAN : Başkan- ekili özer Gürbüz 

KÂTtP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 77 nci Birle
şimin, kapalı olan ikinci ve üçüncü oturumlarından 
sonra, dördüncü oturumunu açıyorum. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, (8/19) esas numaralı ge

nel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeyi yap

mak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Tek
lifini görüşmek için, 18 Mart 1987 Çarşamba günü 
(bugün) saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 00.37 

» • • - < « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, belediye başkanlarına 1984 - 1986 yıllarında öde
nen aylık ücretlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1553) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkan T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, ülkemiz
deki belediye balkanlarına ödenen, sosyal yardımlar 
dahil en yüksek ve en düşük aylık brüt (veya net) 
ücret tutarı yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Soru 2. Aynı yıllarda, ilk on sırada, en yüksek 
ücret alan hangi il veya ilçe belediye başkanlarıdır? 
Sosyal yardımlar dahil aylık brüt (veya net) ücret 
tutarları yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Aynı yıllarda, ilk on sırada, en düşük 
ücret alan 'hangi il veya ilçe belediye başkanlarıdır? 
Sosyal yardımlar dahil aylık brüt (veya net) ücret 
tutarları yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13.3.1987 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 
571 ($7)/90215 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.1.1987 gün ve 

7/1553-7700/30499 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in «Belediye Başkanlarına 1984-1985-1986 yıllarında 
ödenen aylık ücretlere ilişkin yazılı soru önergesi»ne 
verilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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T.C. . 
İçişleri Bakanlığı 13 . 3 . 1987 

A N K A R A 
Sayı : MİGM. APK. ARGE. 

571 (87) 90215 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Sayın Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 
Belediye Başkanlarına 1984-1985-1986 yıllarında ödenen aylık ücretlere ilişkin yazılı soru önergenizde 

yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiş ve sorularınıza cevap teşkil edecek bilgiler derlenerek ekteki lis
teye çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

1984 -1985 - 1986 Yıllarında Ülkemizdeki Belediye Başkanlarına Ödenen En Düşük ve En Yüksek 

Aylık Ücretler 

1984 Yık 
En düşük aylık ücreti alan Belediye Başkanı 
Antalya Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 

En yüksek aylık ücreıi alan Belediye Başkanı 
İstanbul - Kartal Belediye Başkanı 359 350 TL. (Brüt) 

En yüksek ücreti alan il'k on Belediye Başkanı 

1. İstanbul - Kartal Belediye Başkanı 359 350 TL. (Brüt) 
2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 350 000 TL. (Net) 
3. Ankara Altındağ Belediye Başkanı 350 000 TL. (Net) 
4. Sivas - Merkez Belediye Başkanı 350 000 TL. — 
5. Uşak - Merkez Belediye Başkanı 350 000 TL. (Brüt) 
6. Gaziantep - Merkez Belediye Başkanı 350 00Q TL. (Brüt) 
7. Adana - Osmaniye Belediye Başkanı 300 0C0 TL. — 
8. Malatya - Merkez Belediye Başkanı 300 000 TL. (Brüt) 
9. İçel - Tarsus Belediye Başkanı 300 000 TL. (Brüt) 

10. Mardin - Midyat Belediye Başkanı 300 000 TL. (Brüt) 

En düşük ücreti ala ı Belediye Başkanları 

1. Antalya Merkez Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 
2. Kütahya - Simav Belediye Başkanı 14 000 TL. (Net) 
3. Siirt - Kozluk Belediye Başkanı 14 616 TL. (Net) 
4. İzmir - Çeşme Belediye Başkanı 15 000 TL. (Net) 
5. Zonguldak - Eflani Belediye Başkanı 15 572 TL. (Net) 
6. Ankara - Elmadağ Belediye Başkanı 17 070 TL. (Net) 
7. İsparta - B. Kabaca Belediye Başkanı 17 190 TL. (Net) 
8. Konya - Gencek Belediye Başkanı 17 650 TL. (Net) 
9. istanbul - Hadimköy Belediye Başkanı 21 000, TL. (Brüt) 

10. Muğla - Seki Belediye Başkanı 21 000 TL. (Brüt) 
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1985 Yılı 
En düşük ücreti alan Belediye Başkanı 

Antalya Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 
En yüksek ücreti alan Belediye Başkanı 

İstanbul - Beykoz Belediye Başkanı 557 809 TL. (Brüt) 
En yüksek ücreti alan ilk on Belediye Başkanı 

1. İstanbul - Beykoz Belediye Başkanı 557 809 TL. (Brüt) 
2. Hatay - Merkez Belediye Başkanı 469 342 TL. (Brüt) 
3. Ankara - Keçiören Belediye Başkanı 450 000 TL. (Net) 
4. Sakarya - Merkez Belediye Başkanı 410 363 TL. (Brüt) 
5. Kastamonu - Merkez Belediye Başkanı 400 000 TL. (Brüt) 
6. Mardin - Cizre Belediye Başkanı 354 000 TL. (Brüt) 
7. Uşak - Merkez Belediye Başkanı 350 000 TL. (Brüt) 
8. Sivas - Merkez Belediye Başkanı 350 000 TL. — 
9. Ağrı - Patnos Belediye Başkanı 350 000 TL. (Brüt) 

10. Bitlis - Merkez Belediye Başkanı 350 000 TL. (Brüt) 

En düşük ücreti alan Belediye Başkanları 

1. Antalya - Merkez Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 
2. Niğde Bahçeli Belediye Başkanı 10 000 TL. {Brüt) 
3. İzmir - Çeşme Belediye Başkanı 15 000 TL. — 
4. Konya - Sağlık Belediye Başkanı 20 000 TL. — 
5. Elâzığ - Beyhanh Belediye Başkanı 30 000 TL. (Brüt) 
6. Sakarya - A. Fuat Paşa Belediye Başkanı 37 233 TL. (Net) 
7. Eskişehir - Gümüşkonak Belediye Başkanı 40 000 TL. (Brüt) 
8. Çankırı - Bayramören Belediye Başkanı 40 570 TL. (Net) 
9. Çanakkale - Akçakoyun Belediye Başkanı 40 833 TL. (Brüt) 

10. İsparta - Göksöğüt Belediye Başkanı 43 146 TL. (Net) 
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1986 Yılı 
En düşük ücreti alan Belediye Başkanı 

Antalya Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 
En yüksek ücreti alan Belediye Başkanı 

Mardin - Cizre Belediye Başkanı 800 000 TL. (Brüt) 
En yüksek ücreti alan il'k on Belediye Başkanı 

1. Mardin - Cizre Belediye Başkanı 800 000 TL. (Brüt) 
2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 700 000 TL. (Net) 
3. Ankara - Keçiören Belediye Başkanı 700 000 TL. (Net) 
4. Hatay - Merkez Belediye Başkanı 678 000 TL. (Brüt) 
5. Ağrı - Eleşkirt Belediye Başkanı 650 000 TL. (Brüt) 
6. Ağrı - Doğubeyazıt Belediye Başkanı 650 000 TL. (Brüt) 
7. Sakarya - Merkez Belediye Başkanı 615 70,2 TL. (Brüt) 
8. Samsun - Merkez Belediye Başkanı 613 000 TL. (Brüt) 
9. İstanbul - Bakırköy Belediye Başkanı 611 455 TL. (Brüt) 

10. Erzurum - Merkez Belediye Başkanı 580 000 TL. — 

En düşük ücreti alan Belediye Başkanları 

1. Antalya - Merkez Belediye Başkanı 7 300 TL. (Net) 
2. İzmir - Çeşme Belediye Başkanı 15 000 TL. — 
3. Kocaeli - Döngel Belediye Başkanı 19 499 TL. (Net) 
4. Niğde - Altınkaya Belediye Başkanı 42 400 TL. (Brüt) 
5. İsparta - Çiçekpınar Belediye Başkanı 43 910 TL. (Nçi) 
6. Çankırı - Yeşildumlu Pınar Belediye Başkanı 44 760 TL. (Net) 
7. Eskişehir - Günyüzü Belediye Başkanı 45 000 TL. (Brüt) 
8. Afyon - Yakasinek Belediye Başkanı 45 0«) TL. (Brüt) 
9. Zonguldak - Çatalağzı Belediye Başkanı 47 146 TL — 

10. Balıkesir'- Edremit Belediye Başkanı 50 000 TL. (Net) 

— 562 — 



T. B. M. M. B: 77 17 . 3 . 1987 O : 4 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Af
yon İli Sandıklı İlçesindeki bazı vatandaşlara baskı 
yaptıkları iddia edilen MİT mensupları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1562) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

1. Afyon İli Sandıklı İlçesinde yayınlanan San
dıklı Postası sahibi Faruk Demirel ile sorumlu müdü
rü Av. Ahmet Toptaş aleyhinde bilgi toplamaları için, 
öğretmen Halil İbrahim Şahin ile gazete çalışanların
dan Yusuf Sarıel'e baskı yapan ve Sandıklı Cumhu
riyet Savcılığınca 1985/2183 sayılı hazırlık evrakıyla 
haklarında (efrada kötü muamele hürriyeti tahdit suç
larından) yapılan soruşturmadan sonra, MİT mensu
bu oldukları ve soruşturmanın Memurin Muhakematı 
Kanunu gereğince yapılması gerekçesiyle haklarında 
görevsizlik kararı verilen ve ilgili evrakta ismi geçen 
MAT mensupları hakkında Afyon Valiliğince bu güne 
kadar neden bir işlem yapılmamıştır? 

2. Bir işlem yapılmış ise sonucu nedir? Vatanda
şa karşı suç işlemek suretiyle, vazife gören görevliler 
hakkında idarî yönden herhangi bir soruşturma ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu nedir? 

T. C. -
İçişleri Bakanlığı 13.3.1987 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 102352 
Şube : 'Sen. F. Top. Ol. E. 

(Konu : Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

29.1.1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1562 -.7713/30527 
sayılı yazısı. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önerge
sinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan 
cevap aşağıda açıklanmıştır. 

1. 3 Kasım 1983 gün ve 18210 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2937 sayılı Dev

let İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 3 üncü maddesine göre Millî İstihbarat 
Teşkilatı doğrudan Başbakan'a bağhbir kuruluştur. 

Aynı kanunun 30 uncu maddesine göre de Millî 
İstihbarat Teşkilatı, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkındaki Kanunun da kapsamı dışındadır. 

Yani MİT Teşkilatı 11 Genel İdaresinin kuruluşu 
dışında bir teşkilat olup, valinin bu teşkilat mensupla
rı ile amirlik ve memurluk münasebetleri yoktur. 

2. 2937 sayılı Kanunun.26 ncı maddesine göre, 
Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının görevlerini 
yerünıs geJüiıOriken, görevin nl'Jtelıiğümdısn doğan veya gö
revin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan 
dolayı cezaî takibat yapılması Başbakanın iznine tabi 
olup, bu konuda bakanlığımızca yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
* Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, denizcilik sektörüne ait sorunlarla ilgili bir şûra 
toplantısı düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazılı cevabı (7/1589) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Vey

sel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereken işlemin yapılmasına müsaade ve 
delaletinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 

İstanbul 
1. Geçmiş yıllarda Ulaştırma Bakanlığı tarafın

dan Hükümet, işçi ve işveren kuruluşları, bilim adam
larının da katıldığı gerçekten yararlı (Ulaştırma Şû
raları) toplanmış bu toplantılarda sektörün sorunları, 
çözüm yolları, değerlendirmeler, uyarılar, öneriler 
derlenmiştir. 

Bugün de genel olarak ulaştırma sektörünün ve 
özellikle denizcilik sektörünün gerek Hükümet, gerek 
işverenler, gerekse gemi adamları ve deniz emekçileri 
yönünden çeşitli sorunları, giderilmesi gerekli aksak
lıklar ve noksanlıklar giderek haklı istemlerin birikimi 
bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığımızca böylesine yararlı ve 
verimli bir (denizcilik şûrası) düzenlenmesi düşünül
mekte midir? 

Düşünülüyorsa bu toplantının konuları, kapsamı 
ve hazırlıkları neler olacaktır? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.3.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/416-5182 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.2.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/1589-7831/31026 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir Öğünç' 

ün, denizcilik sektörüne ait sorunlarla ilgili bir şûra 
toplantısı düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelen
miş, cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru : Geçmiş yıllarda Ulaştırma Bakanlığı tara
fından Hükümet, işçi ve işveren kuruluşları, bilim 
adamlarının da katıldığı gerçekten yararlı (Ulaştırma 
Şûraları) toplanmış bu toplantılarda sektörün sorun
ları, çözüm yolları, değerlendirmeler, uyarılar, öneri
ler derlenmiştir. 

Bugün de genel olarak ulaştırma sektörünün 
ve özellikle denizcilik sektörünün gerek Hükü
met, gerek işverenler, gerekse gemi adamları 
ve deniz emekçileri yönünden çeşitli sorunları, gi
derilmesi gerekli aksaklıklar ve noksanlıklar giderek 
haklı istemlerin birikimi bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığımızca böylesine yararlı ve 
verimli bir (denizcilik şûrası) düzenlenmesi düşünül
mekte midir? 

Düşünülüyorsa bu toplantının konuları, kapsamı 
ve hazırlıkları neler olacaktır? 

Cevap : Bilindiği üzere, Bakanlığımız Kara ve ha-
ve ulaştırması ile haberleşme hizmetleri yanında deniz 
ve içsular ulaştırmasının da teknik, ekonomik ve sos
yal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaç
larına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu 
hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülme
sini sağlamakla görevli bulunmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik 
konuları üzerinde Bakanlığım önemle ve ağırlıklı ola
rak durmaktadır. 

Nitekim, denizciliğimizin durumu ve sorunları ile 
çözüm getirilmesi beklenen hususların belirlenmesine 
yönelik olarak 2 - 3 Temmuz 1986 tarihlerinde, ülke 
çapında ve 7 - 9 Ekim 1986 tarihlerinde de yabancı 
ülkeler temsilcilerinin iştirakiyle uluslararası düzeyde 
olmak üzere, İstanbul'da iki sempozyum düzenlen
miştir. 

Ayrıca, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme sistem 
ve hizmetlerini çağın teknolojik gelişmelerine paralel 
olarak, ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafî yapısına 
ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
düzeye getirebilmek amacıyla şimdiye kadar yapılan 
çalışmaları gözden geçirmek, alınabilecek yeni tedbir
leri görüşmek ve müzakere etmek üzere 17-19 Mart 
1987 tarihleri arasında Bakanlığımca «8. Ulaştırma 
Şûrası» düzenlenmiştir. 

Ankara'da toplanacak olan ulaştırma şûrasında, 
demiryolu, havayolu ve haberleşme konuları yanında 
denizcilik konuları da geniş şekilde-yer alacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Denizcilik İsletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile bağlı kuruluşlartnda çalışan personelin sosyal tesis 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1590) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Vey

sel Atasoy tarafından (Yazılı olarak) cevaplandırıl
ması hususunda müsaade ve delaletinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 

İstanbul 
Bilindiği üzere tüm Devlet kuruluşları, iktisadî 

devlet kuruluşları gerek çalışan ve gerekse emekli 
personeli için lokaller, dinlenme tesisleri, tatil köyleri 
gibi sosyal hizmetleri başarmış bulunmaktadırlar. Bu 
konuda çeşitli örnekler göstermek mümkündür. Oysa, 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, D. 
B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü yıllar
dan beri vaki uyarı ve istemlere rağmen bu hizmeti 
gerçekleştirememişlerdir. 

Her iki kuruluşun da bu konuda zengin olanak
ları bulunmaktadır, özellikle Türkiye Denizcilik İşlet
meleri ve bağlı kuruluşlarının arazileri ve sosyalleşti-
rilebilecek emlaki de bulunmaktadır. 

1. Anılan kuruluşlarda bu sosyal hizmetler han
gi gerekçelerle gerçekleştirilmemektedir? 

2. Ulaştırma Bakanlığımızca bu konuda herhan
gi bir öneri ve destek düşünülmekte midir? 

3. Anılan kuruluşlarca bu yönde herhangi bir ça
lışma yapılmakta mıdır? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.3.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/417-5183 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, 

Türkiye Denizcilik işletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünde 
çalışan personelin sosyal tesis ihtiyacına ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda sunul* 
muştur. 

Soru 1. : 
Bilindiği üzere tüm Devlet kuruluşları, iktisadî 

devlet kuruluşları gerek çalışan ve gerekse emekli 
personeli için lokaller, dinlenme tesisleri, tatil köyle
ri gibi sosyal hizmetleri başarmış bulunmaktadırlar. 
Bu konuda çeşitli örnekler göstermek mümkündür. 
Oysa, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlü
ğü yıllardan beri vaki uyarı ve istemlere rağmen bu 
hizmeti gerçekleştirememişlerdir. 

Her iki kuruluşun da bu konuda zengin olanak
ları bulunmaktadır, özellikle Türkiye Denizcilik İşlet
meleri ve bağlı kuruluşlarının arazileri ve sosyalleş-
tirilebilecek emlaki de bulunmaktadır. 

Amlan kuruluşlarda bu sosyal hizmetler hangi 
gerekçelerle gerçekleştirilememektedir? 

Cevap 1. : 
Bakanlığımız ilgili kuruluşlarının çalışan ve ge

rekse emekli olan personelinin yararlanacağı sosyal 
tesislerinin yapımına önem atfetmektedir. 

Malî imkânlar elverdiği ölçüde bu tür yatırımlara 
gidilmektedir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde faaliyette olan sos
yal tesisler şunlardır: 

1. 1986 yılında hizmete giren Kuzguncuk iskele
si üstü tesisinde 4 oda ve 10 yataklı bir misafirhane 
ile 100 - 150 kişi kapasiteli yemek salonu, 

2. 8 yataklı Ankara misafirhanesi, İzmir'de mi
safirhane, 

3. 30 yatak kapasiteli ve 13 odalı Kilyos sosyal 
tesisleri, 

4. Bitlis - Tatvan'da 77 adet, İstanbul - Ataköy' 
de 9 adet, İstanbul - Burgazadasında 1 adet, Istanbul-
Emirgan'da 1 adet, Artvin-Hopa'da 4 adet lojman, 

5. Gerek iç gerekse dış hatlara sefer yapan ku
ruluş gemilerinde gemi kapasitesinin % 5'i oranında 
çalışan personele yolcu ücreti alınmaksızın, sadece 
yemek parası alınarak sağlanan seyahat imkânı. 

Soru 2. : 
Ulaştırma Bakanlığımızca bu konuda herhangi bir 

öneri ve destek düşünülmekte midir? 
Cevap 2. :. 
Halen mevcut olan sosyal tesisler dışında: 
A) Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür

lüğünde: 

1. Kıyı Emniyeti İşletmesine ait Yeşilköy feneri 
müştemilatı gerekli düzenlemeler yapılarak bu yıl 
içerisinde 150 kişilik dinlenme tesisi olarak hizmete 
alınacaktır. 

2. 87. E. 03.0300 proje No.'lu Antalya Limanı 
Atölye Binası ile Sosyal Tesisleri inşası ve idarî Bina 
Tesisi, ihaleye verilmiştir. Programa alınan 150 yatak 
kapasiteli tesis devreler halinde yılda 2 000 personele 
hizmet verebilecek ve 1988 yılında tamamlanacaktır. 

3. Eski Kadıköy iskelesi üstü tamamiyle boşal
tılıp, gerekli tadilat yapılarak personelin okul öncesi 
çocuklarına hizmet verilmek amacıyla kreş olması 
planlanmıştır. 

4. Beşiktaş iskelesi üstü restorasyonu devam et
mekte olup, sosyal tesis olarak hizmete açılacaktır. 
100 kişilik kapasiteye sahip olan bu tesis bu yıl için
de, hizmete girecektir. 

5. Ayrıca bu yıl içerisinde İstanbul'da 20 adet 
daha lojman temini için gerekli çalışmalar sürdürül
mektedir. 

B) D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdür
lüğünde: 

Eğitim ve dinlenme tesisleri 1987 yılı yatırım 
programına alınmıştır. 

izmir ili, Çeşme ilçesi, Altınkuş mevkiinde ve Foça 
ilçesi sınırları içinde tespit edilen arsanın alınması 
için çalışmalar yürütülmektedir. 

Tespit edilen arsalar turizm merkez ve gelişme 
alanı içerisinde bulunduğundan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından gerekli müsaadenin alınması için 
3.3.1987'de girişimde bulunulmuş, izni müteakip arsa 
temini ile 1987 yılında yatırıma başlanılacak ve muh
temelen 1989 yılı sonunda bitirilecektir. 

— 565 — 



T. B. M. M. B . 77 17 . 3 . 1987 0 : 4 

Soru 3. : 
Anılan kuruluşlarca bu yönde herhangi bir çalış

ma yapılmakta mıdır? 
Cevap 3. : 
ikinci sorunun cevabında arz edilen, planlanmış. 

yatırımların süratlendirilmesi için, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri ve D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel 
Müdürlüklerince çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Hınıs İlçesinin öğretmen, okul bi
nası, yurt ve spor salonu sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğkim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1595) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İli Hınıs İlçesi İlçe ve Köyle
rindeki ilkokul ve ortaokullarda öğretmen noksanları 
var mı? Bunlar ne zaman tamamlanacaktır? 

Soru 2. Hınıs'ta Endüstri Meslek Lisesi için yeni 
bir bina yapılamaz mı? (Mevcut bina müsait değildir. 
Okul yapımına müsait arsa vardır.) 

Soru 3. Hınıs İlçesinde 150 - 200 kişilik bir öğ
renci yurdu yapılamaz mı? (Bakanlık, özel İdare ve
ya Kızılay eliyle) 

Soru 4. Hınıs'ta; İmam Hatip Lisesi, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Md.'lüğü hizmet binasına müş
tereken ve Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yıl ilkokul
larına da münferiden ayrı ayrı kalorifer tesisatı yapı
lamaz mı? 

- Soru 5. Hınıs'taki Pratik Kız Sanat. Okulu, Kız 
•Meslek Lisesi haline dönüştürülüp gerekli olan bir 
okul binası da yapılamaz mı? 

Soru 6. Hınıs İlçesinde kapalı spor salonu ve 
müştemilatı için karnulaştırılacak arazi neden kamu
laştırılmamıştır? (Batı Anadolu illerinde 50 bin, 100 
bin »TL/m2 kamulaştırma bedelleri verilmekte oldu
ğuna göre, Hınıs'ta neden 2 000 TL/m2 verileme
mektedir?) 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 13.3.1987 

Spor Bakanlığı 
Sayı : 470 Parlm. Müş - 37813 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 19.2.1987 gün ve 7/1595 - 7841/31056 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Er
zurum İli Hınıs İlçesinin öğretmen, okul binası, yurt 
ve spor salonu sorularına ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Erzurum İli Hınıs İlçesinin ilçe merkezi ve 
köylerinde kapalı okulumuz bulunmamaktadır. 

2. Erzurum İli Hınıs İlçesine Endüstri Meslek Li
sesine yeni bina yapımı 1987 yılı yatırım programı
na alınabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına teklifte bulunulmuş, ancak ilgili Müsteşar
lıkça planlamaya alınmamıştır. Bina yapımı 1988 yı
lında yeniden teklifde bulunulacaktır. 

3. 1987 yılı yatırım programında Türkiye gene
linde müstakil iş olarak pansiyon yapılması yer alma
maktadır. Ancak, Erzurum İli Özel idaresi veya Kı
zılay tarafından bir pansiyon binası yapımı konusu 
öncelikle bu kuruluşları ilgilendirmektedir. 

4. Erzurum ili Hınıs ilçesi imam - Hatip Lisesi 
ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı binasına 
müşterek kalorifer tesisatı döşenmesi ile ilgili Vali
likten herhangi bir teklif gelmemiştir. İlgili Valilik 
teklif ettiği takdirde teklif Bakanlığımızca değerlen
dirmeye alınabilecektir. Atatürk, Cumhuriyet ve 100. 
Yıl ilkokullarına ayrı ayrı kalorifer tesisatı yapımı 
konusu; 1987 yılında Erzurum Valiliğine tahsisi ön
görülen 1 460 000 000 TL. ödenek ve il özel idare
sinden sağlanacak katkıyla oluşturulacak ilköğretim 
yapım programı içinde Bakanlığımızın 1987/35 sayılı 
genelgesine göre Erzurum Valiliğince değerlendiril
mesi gerekmektedir. 

5. Erzurum ili Hınıs İlçesi Pratik Kız Sanat 
Okulunun mevcut binasının yetersiz oluşu, Kız Mes
lek Lisesine dönüşmesine imkân vermemektedir. An
cak; yeni bina yapımı için yeterli arsa temini için il
gili Valilikle gerekli çalışmalarımız devam etmekte
dir. Erzurum Valiliğince okul yapımına müsait arsa 
temin edildiğinde Hınıs ilçesine Kız Meslek Lisesi 
binasının yapılması mümkün olabilecektir. 

6. Erzurum İli, Hınıs ilçesi imar planında spor 
tesislerine tahsisli taşınmazların kamulaştırılması için 
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1986 Malî Yılı Yatırım Programına 15 000 000 TL. 
ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, spor tesisi kurulması 
için tespit edilen 37 820 m2'lik gayrimenkule İlçe 
yeminli kıymet takdir komisyonu 82 018 766 TL. 
kıymet takdirinde bulunduğundan anılan yerin kamu-_ 
laştırılması mümkün olamamıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

6. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
PTT hizmetlerine yapılan zamların nedenlerine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1598) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
PTT hizmetlerine yapılan aşırı zam karşısında 

aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Ulaştırma Bakanı 
Sayın Veysel Atasoy tarafından cevaplandırılması 
hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 17.2.1987 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

1. PFTT'ye yapılan son zamlar haberleşme hürri
yetini engelleme amacı mı taşımaktadır? Mektup üc
retlerinin yurt içinde % 150, yurt dışında % 100 
zamma uğraması haberleşmeye mani olmak için mi 
bu kadar aşırı zam yapılmıştır, yoksa başka bir ne
deni var mıdır? 

2. Telgraf ücretinin birdenbire % 100 zam gör
mesinin sebebi nedir? Telefon nakillerinde yapılan 
zam kime hizmet içindir? Seçim için acele çekilen te
lefon hatlarının bedeli midir? 

3. Medenî dünyada çağdaş iletişim aracı olan 
haberleşmenin yapılan zamlarla ülkemizde kısıtlan
mış olması görüşüne katılıyor musunuz? Katılmıyor-
sanız haberleşmenin yapılması için ne gibi tedbirler 
aldınız? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.3.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15-415-5487 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19.2.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/1598-7849/31128 sayılı yazınız. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldırır'ın 

PTT hizmetlerine yapılan zamların nedenlerine ilişkin 
ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, cevap
larınız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. PTT'ye yapılan son zamlar haberleşme 
hürriyeti engelleme amacı mı taşımaiktadır? Mek-
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tup ücretlerinin yurt içinde % 150, yurt dışında % 
100 zamma uğraması haberleşmeye mani olmak için 
mi bu kadar aşırı zam yapılmıştır, yoksa başka bir 
nedeni var mıdır? 

Cevap 1. 16.2.1987 tarihinde uygulamaya konu
lan yurt içi posta ücretleri, daha önce 6.4.1984 tari
hinde tespit edilmiştir. 

Bu süre içinde maliyetlerdeki artış nedeniyle baş
lıca zarurî ihtiyaç maddeleri ve hizmetlerin (taşıma, 
personel, malzeme) ücretleri bir kaç katına yükselir
ken, posta maddeleri ücretleri ise sabit tutulmuş ve 
maliyetlerinin çok altında sembolik bir rakam haline 
dönüşmüştü. 

Posta hizmetlerinin sürat ve kalite yönünden ça
ğın modern şartlarına uydurulabilmesi için gerekli ya
tırımların yapılması gerekmektedir. Bu maliyetlerin 
karşılanabilmesi de ücret seviyelerinin makul ölçüler
de artırılması ile mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan yurt dışı ücretler, Dünya Posta 
Kongresi Kararlarına göre, Altın Frank adıyla anı
lan para birimi <1 Altın Frank 347 TL) üzerinden 
tespit edilmiş nispetler esas alınarak tespit edilmek
tedir. 

PTT'nin yabancı ülkelere gönderdiği mektup pos
taları için, varış idarelerine altın frank üzerinden dö
viz olarak varış ve iş taşıma giderleri ödemektedir. 

Ayrıca Avrupa ülkelerinde yurt içi mektup ücreti 
238 lira ile 318 lira arasında, yurt dışı mektup ücret
leri ise 329 lira ile 662 lira arasında değişmektedir. 

'Bütün bunlar dikkate alınarak posta maddeleri 
ücretleri yurt içi mektup 20 liradan 50 liraya yurt dışı 
mektup 100 liradan 200 liraya ve tebrik 10 liradan 
20 liraya diğer posta maddeleri ücretleri de bu oran
larda yeniden ayarlanmıştır. 

Açıklandığı üzere, ekonomik gerekler göz önünde 
tutularak posta ücretlerinde yapılan düzenlemeler aşı
rı bir zam getirmediği gibi, haberleşmeyi de engelle
me amacı taşımamaktadır. 

Soru 2. Telgraf ücretinin birdenbire % 100 zam 
görmesinin sebebi nedir? Telefon ücretlerinin nakille
rinde yapılan zam kime hizmet içindir? Seçim için 
acele çekilen telefon hatlarının bedeli midir? 

Cevap 2. Yukarıda 1 inci sorunun cevaplarında 
açıklandığı şekilde, 16 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
tarifesi değiştirilmeyen ve halen maliyetinin altında 
ücretle yürütülmekte olan yurt içi telgrafın tarifesi de 
10 kelimeye kadar 100 liradan 200 liraya yükseltilmiş, 
teleks ücretlerinde ise indirim yapılmıştır. Bugüne 
kadar 1 000 000,- lira olarak uygulanan tesis ücretleri 
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750 000,- liraya, 7 500 lira olan komple mekanik te-
* leks cihazının aylık kira ücreti 4 000,- liraya düşürül
müştür. 

Eski tarifeye göre telefon tesis ücreti 50 000 li
raydı. Bu telefon postasının PTT'ye maliyeti ise 
700 000 lirayı bulmaktaydı. 

1986 yılında elde edilen telefon gelirlerine göre 
abone başına yıllık ortalama gelir 185 000 lira ol
maktadır. 

Diğer taraftan telefon santrallarında hat başına 
yıllık masraf ise 104 000 liradır. 

Buna göre, abone başına ortalama yıllık gelir faz
lası 81 000 lira olmaktadır ki, bu rakam hiç kâr edil
meden eksik alınan tesis ücreti farkı 650 000 lirayı 8 
yılda karşıfayablmelkltadlif: Ayrıca, eksik alınan teslis 
ücreti farkının çeşitli finans kuruluşlarından % 60 ci
varında faizle temin edilen kredilerle karşılandığı, bir 
santralın ömrünün 20 yıl olduğu, elde edilen 81 000 
liralık gelirin net olarak % 45'i olan 36 450 lirası
nın idareye kaldığı dikkate alındığında, idarenin tatbik 
edilen tarife ile elde ettiği kârın yapılan yatırımın 
hacmi ve bugünkü piyasa şartlarına göre çok düşük 
bir orana tekabül ettiği görülecektir. 

İdarenin tesis hizmetinden dolayı katlandığı yükün 
bir miktar hafifletilebilmesi için telefonun sosyal yö
nü ve az nüfuslu yerlerde ekonomik ve ticarî yönü de 
göz önünde bulundurularak, telefon tesis ücretleri, 
son nüfus sayımına göre nüfusu 200 001 ve daha 
fazla olan yerlerde mesken abonesi içi 75 000 lira, 
işyeri abonesi için 150 000 lira, nüfusu 20 001 -
200 000 arası olan yerlerde mesken abonesi 60 000 
lira, işyeri abonesi 100 000 lira, nüfusu 20 000 ve 
daha aşağı olan yerlerde mesken abonesi değiştiril
meden 50 000 lira da bırakılmış, işyeri abonesi ise 
60 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca, telefonun gerçek ihtiyaç sahiplerine veri
lebilmesi için aynı adres talep edilen ikinci telefon % 
50, üçüncü ve daha fazla telefon % 100 oramnda 
fazla ücret alınarak tesis edilecektir. 

Telefon tesis ücretlerine paralel olarak telefon 
nakil ücretlerinde de ayarlamalar yapılmıştır. 

Normal nakil ücretlerinde herhangi bir ücret ar
tışı getirilmemiştir. Tarife değişikliğinden sonra da 
eskiden olduğu gibi aynı santral sahası içindeki nakil
lerden 9 000 TL. farklı santrala yapılan şehir içi 
nakillerden 12 500 TL. şehirlararası nakillerden ise 
18 750,- TL. ücret alınacaktır. 

Ancak tesis ücreti yüksek olan bir telefonun, nakil 
yolu ile daha az bir ücretle temininin önlenmesi için, 

nakledilecek telefonun, yeni adresi için alınması ge
reken tesis ücretinden, mevcut adresteki tesis ücreti
nin çıkarılması ile bulunan fark, normal nakil ücre
tinden yüksek olması halinde, nakil ücreti olarak alı
nacaktır, 

Buna göre, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce 
ücretler, 16.2i 1987 tarihinden itibaren uygulamaya 
başlanmıştır. 

Soru 3. Medenî dünyada çağdaş iletişim aracı 
olan haberleşmenin yapılan zamlarla ülkemizde kı
sıtlanmış olması görüşüne katılıyor musunuz? Katıl-
mıyorsanız haberleşmenin yapılması için ne gibi ted
birler aldınız? 

Cevap 3. Yukarıda açıklandığı üzere posta ücret
lerindeki ayarlama ekonomik gereklerle yapılmıştır. 

Telefon tesis ücretlerindeki ayarlamanın amacı 
medenî dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu iletişim 
aracının en kısa sürede bütün köylere kadar yaygın
laştırılmasını gerçekleştirme ve köylü vatandaşlarımı
zın yurt içi ve yurt dışı ile dilediği an görüşme im
kânını sağlamaktır. 

Yapılan ücret ayarlamalarının haberleşme hürri* 
yetini engellediği iddiasına hiç bir şekilde iştirak 
edilmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
7. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri - Sarız İlçesi Kırkısrak Köyündeki ilk ve orta de
receli okulların öğretmen açığının giderilmesine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Kayseri'nin Sarız İlçesine bağlı Kırkısrak Kö
yündeki ilikokullardaki öğretmen açığı ders yılının ikin
ci yarısına gelmesine rağmen bu güne kadar nöden 
tamamlanmamıştır? 

2. Kayseri'nin Sarız Ilçesline bağlı Kırkısrak Kö
yünde bulunan ortaokulda öğretmen açığı var mıdır? 
Varsa bu güne kadar bu öğretmen açığı neden tamam
lanmamıştır? 

3. Kırkısrak Köyündeki ilkokulda ve ortaokulda 
uzun bir süre öğretmensizlikten dolayı boş geçen ders
lerden dolayı mağdur olan bu okullardaki öğrenci
lerin mağduriyetlerini nasıl giderebileceksiniz? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 12 . 3 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Özel 

Sayı: 470 - Par. İliş. Müş. 
3701S 

Konu: Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğimin 19.2.1987 tarih ve 7/1600 - 7854/31154 sa
yılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Kayseri Sa-
rız İlçesi Kırkısrak Köyündeki İlk ve Orta dereceli 
okulların öğretmen açığının giderilmesine ilişkin ya
zılı soru önergesıinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Kayseri İli Sarız ilçesinin Kırkısrak Köyünde
ki öğretmen açığının giderilmesi için ilgili Valiliğe 
18.11.1986 gün ve 186788 sayılı genelge ile gerekli ta
limat verilmiştir. 

2. Sözkonusu genelge doğrultusunda belirtilen 
okulun öğretmen ihtiyacı giderilmiş, ayrıca ilk atama
da Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmeni ve
rilmiştir. 

3. Kırkısrak Köyü ilkokulu öğretmeni inin tutuk
lanması sonucu okul öğretmensiz kalmış, ancak yeri
ne imkân nispetinde vekil öğretmen verilerek okulun 
öğretmen ihtiyacı karşılanmış ve bu surette öğrenci
lerin mağduriyetleri giderilm'iştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli Pasinler İlçesinde yapılacak olan bazı 
tesislere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1638) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağidak'i sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İli Pasinler İlçesinde arsası da 
temin edilmiş olan 50 yataklı hastane yapılması ne za
man programa konacaktır? 

Soru 2. Pasinler İlçesi Hükümet Konağı ne za
man ihale edilecektir? 

Soru 3. Pasinler Sürbahan Barajı neden ihale 
edilmiyor? 
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Soru 4. Aşağıdaki göletler ne zaman yapılacaktır? 
a) Pasinler : Bulkasım Göleti. 
b) Pasinler : Eğilmez Göleti. 
c) Karayazı: Çatalveren Göleti. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 16 . 3 . 1987 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: A-13-01/1194 

Konu: Erzurum Milletvekili Sn. Hilm<; Nalbant
oğlu'nun Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27 Şubat 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1638 -

7958/31417 sayılı yazınız. 
Erzurum İli Pasinler İlçesinde yapılacak olan bazı 

tesisler hakkında, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı. soru 
önergesine ilişkin ilgi yazınız gereğince önergede yer 
alan hususlar incelenmiş ve sorular itibariyle cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum İli Pasinler İlçesinde arsası da 
temin edilmiş olan 50 yataklı hastane yapılması ne za
man programa konacaktır? 

Cevap 2. Pasinler İlçesine 50 yataklı Devlet Has
tanesi yapılması konusu, Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğümüz kayıtlarında; 30 yatak tevsii (Sağlık Merkezinin 
Hastaneye çevrilmesi) olarak 120 000 000.— TL. pro
je maliyeti ve 60 000 000.— TL. program ödeneği ile 
1987 yılı yatırım programında yer almaktadır. 

Ancak, sözkonusu işin ödeneği Bakanlığımıza ak
tarılmamış olup, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca İl Özel İdare Müdürlüğü bütçesine aktarılarak yap
tırılacağı öğrenildiğinden, Bakanlığımızca lişlem yapı
lamamaktadır. 

Soru 2. Pasinler İlçesi Hükümet Konağı ne za
man ihale edilecektir? 

Cevap 2. Pasinler ilçesinin Hükümet Konağı işi 
1987 yılı Yatırım Programında 350 Milyon lira mali
yet ve 1 milyon lira ödenekle yer almaktadır. Sözko
nusu işin arsası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca he
nüz kamulaştırılamadığından ihale edilememektedir. 
Kamulaştırma, işleminin tamamlanmasını müteakip, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce ihalesi gerçek
leştirilecektir. 

Soru 3. Pasinler Sürbehan Barajı neden ihale edil
miyor? 

569 — 



T. B. M. M. B : 77 1 7 . 3 . 1987 O : 4 

Cevap 3. Pasinler Demirdöven (Sürbehan) Barajı; 
DSt Genel Müdürlüğümüzün 1987 yılı yatırım prog
ramı ve Uygulama Planında toplam 15.6 milyar TL. 
ödenek ile (1986 - 1991 yıllarında tamamlanacak şe
kilde) yer almaktadır. Anılan baraj 4.7.1986 tarihin
de Doğa inşaat Ticaret ve Limited Şirketine ihale edil
miş ve müteahhidine 30.10.1986 tarihinde işe başlama. 
emri verilmiştir. 

Soru 4. Aşağıdaki göletler ne zaman yapılacaktır? 

a) Pasinler: Bulkasım Göleti. 

b) Pasinler : Eğilmez Göleti. 

c) Karayazı : Çatalveren Göleti. 

Cevap 4. Soruda belirtilen göletler DSİ Genel 
Müdürlüğümüzce hazırlanan Yukarı ve Aşağı Pasinler 
projeleri planlama raporu kapsamında seri istikşaf aşa
masında baraj olarak incelenmesi önerilen tesislerdir. 
Bunlardan Bulkasım barajı, Yukarı Pasiinler ovasında 
sulamaya yönelik tesis olarak düşünülmektedir. Ana 
döne toplama çalışmaları devam eden barajın ön in
celeme aşaması çalışmalarına 1987 yılı içinde başlana
caktır. 

Eğilmez göleti ile sulanacak sahalar, Bulkasım ba
rajı sulama alanı içinde kaldığından, ayrıca incelen
mesine gerek görülmemiştir. 

Karayazı - Çatalören barajı ise; Aşağı Pasinler 
Projesi kapsamında düşünülen bir tesis olup, planla
ma aşamasındaki çalışmalarda gerekli olacak ana done 
toplama faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun, kapatıldığı iddia edilen Hatay İlindeki Elâ Ku-
seyri Kreşinin tekrar açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1660) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay İlinde açılmış olan kreşin akıbeti hakkında 

aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delâletinizi saygılarımla arz 
ederim. 

27.2.1987 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

1. Hatay İlinde iki sene evvel açılan Elâ Kuseyri 
Kreşi niçin kapatılmıştır? Beş senelik bilâ'bedel mülk 
sahipleri tarafından Sağlık Bakanlığına verilen bu 
'kreşin faaliyetine devam etmesi için gerekli tateisat 
niçin kesiilmiştir? Bu hususta alınan tedbir nedir? 

2. Hatay'da büyük bir ihtiyaca cevap veren söz-
konusu kreşin tekrar açılması düşünülmekte midir? 
Bu hususta ne gibi bir tedbir aldınız? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 13 . 3 . 1987 

Bakanlığı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: HM/87 - 00071 
Konu: Elâ Kreş ve Gündüz Bakımevi. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3 Mart 1987 tarih ve Kanunlar Kararlar Dai

resi Başkanlığının 7/1660 - 7997/31521 sayüı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu tarafından «ka
patıldığı iddia edilen Hatay İlindeki Elâ Kuseyrii Kre
şinin tekrar açılmasının düşünülüp düşünülmediğine» 
ilişkin yazılı soru önerge eevatbı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Sorular: 

1. Hatay ilinde iki sene evvel açılan Elâ Kuseyri 
Kreşi niçin kapatılmıştır? Beş senelik bilâlbedel mülk 
saJhiplerli tarafından Sağlık Bakanlığına verilen bu kre
şin faaliyetine devam etmesi için gerekli tahsisat ni
çin kesilmiştir? Bu hususta alınan tedbir nedir? 

2. Hatay'da büyük bir ihtiyaca cevap veren söz-
könusu kreşin tekrar açılması düşünülmekte midir? 
Bu hususta ne gibi bir tedbir aldınız? 

Cevabımız: 

1. 12 Temmuz 1984 tarihinde Elâ Kreş ve Gün
düz Bakımevi Hatay Çocuk Yuvası Müdürlüğüne bağ
lı olarak 50 kapasite ile hizmete açılmıştır. 

1984 yılında 29, 1985 yılında 17, 1986 yılının ilk 
altı aymda 13 çocuğa hizmet verilm'iştir. Anılan kreş
te talebin giderek düştüğü ve 1986 yılının ortalarında 
kreşde 10 çocuğun kaldığı tespit edilmiştir. 
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2. Hatay Valiliği'nin 6.6.1986 tarih ve 563 sayılı 
Yazıları ile tarihî Kuseyri Konağının büyük onarım 
gerektirdiği, kapasitesinin çok altında çocuğa hizmet 
verildiği, bağlı bulunduğu çocuk yuvası ile arasının 
uzak olması ve ulaşım zorluğu sebebiyle verimli bir 
kuruluş olmadığı bildirilmiştir. Binanın onarılması, bu 
mümkün olmadığı takdire Kreş ve Gündüz Bakımevi-
ntfn süresiz kapatılması teklif edilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucuda, 
Konağın Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti için el
verişli olmadığı, tarihî konak olması sebebiyle hizmete 
özel tadilatın yapılmasının mümkün olmadığı, hiz
metin rantaibl bulunmadığı tespit edildliğinden Elâ 
Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin kapatılması uygun gö
rülmüştür. Bu sebepten tekrar açılması da düşünül
memektedir. 

..<.... ••••> - ^ » > e < 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1987 Sah 

Saat : 14.30 

İ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 ar

kadaşının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve 
güven ortamını bozmaya, millî 'birlik ve beraberİğimi-
zi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Güneydoğu 
(bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan 
mevcut veya potansiyel her türlü yıkıcı, terörist, ko
münist ve irticai faaliyetlerle ilgili olaralk Hükümetin 
çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda; izmir Mil
letvekili Erdal İnönü ve 13 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu'da meydana gelen olaylar ve nedenleri ile 
bu konuda alınacak önlemler ve soruna kesin çözüm
ler getirecek ulusal bir politika Oluşturulması konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca birer genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergeleri (8/20, 8/21) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzala
nacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
ması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına [ilişkin önergesi (8/19) (Görüşme günü: 
18.3.1987) 

2. — Tokat M'illetvekli Enver özcan ve 15 arka
daşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle 
iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

dair iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve İCB üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) 

4. — Kars Milletvekili Ömer Kuşıhan ve 19 ar
kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkim önerge
si (10/46) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı • ne gibi önlemler alındı
lına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
atandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

Mdüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
<oru önergesi (6/598) 

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

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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7. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

8. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdiürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

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

11. — Tekirdağ" Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

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

13. — Denizli Mlilletvelkili Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

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

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

16. —. istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

17. — Hakkâri Milletvekilli 'Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

18. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi (6/817) 

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

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

22. — Teklirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

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

24. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
«özlü soru önergesi (6/845) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

3'5. — Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

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

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

38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

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

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 
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42. —. Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

43. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

44. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avnı Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

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

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

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

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

50. — İstanbul MiUetve'küli' Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş-

J bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 
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52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

54. — İstanbul Milletveküli Feridun Şaklar Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

55. — İstanbul Milletvekili Feridun Şalkir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

56. — Konya Milletvekili Salim Ertelen, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

57. — Konya Milletvekili Salim Ererin, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

58. — Adana Milletvekili' Metin Üs'tünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

59. — Uşak Milletvekili Yusuf Dernir'in, Uşak İli 
Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

!6ö. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

'âl. — Kahramanmaraş •MiletveMli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran 'Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balıkçı 
barınağı yapılmasi için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) 

63. — Siirt Milletvekili Mehmet Abbdürrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

64. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına .ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/941) 

66. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) . 

67. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/943) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Mahrriud Altuna-
kar'm, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapılan 
Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

69. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

70. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

71. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

72. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1, — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nm, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça'kırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

7. —İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböeekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1,1987) 

• S — 

1 9. — 2659 Sayılı Adlı Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

,X 14. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) '(Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 

X 16. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Kararların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 



Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

18. — 13 Mart .1913 Tarihli İdarei Umumiyei 
Viilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Bk ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenımesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçecıi ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, istanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirimesi Hakkında 
Kanun teklifleri ve içişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531 ve 531'e 1 indi Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1987) 

;X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde İmzalanan Kültürel işbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/735) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
'(Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
imzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

IX 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1987) 

24. — Istaribul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

25. — Adiana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

26. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


