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1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Meh
met Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim öz-
demir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
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2. — Japonya'ya giden Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet 
Hakanlığına vekâlet etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Mehmet Yazar aynı 
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nı Adnan Kahveci'nin vekillîk etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
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T.B.M.M. B : 35 20 . 11 . 1990 O : 1 

Sayfa 
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6. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1458) 163 

7. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne ka
dar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1459) 163 

8. — Bulgaristan ve Arnavutluk'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıv-
gın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Ko
nukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1460) 163 

9. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi*nin vekillik etmesinin 
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10. — ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade Kaygusuz hakkındaki dava 
dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1462) 164 

11. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1463) 166 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 164 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, ülkemizde faali
yette bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa ka
vuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 164:166 

V. — KİT KOMİSYONU RAPORU 167 

1. —• Türkiye Radyo ye Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı 
Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uya
rınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu 
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Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) (S. Sayısı: 480) 167:201 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 201 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 201 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon tünde kurulmasın
dan vazgeçilen Batı Anadolu Vagon Fabrikasının yerine hangi sanayi tesisinin 
kurulacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin ya
zılı cevabı (7/16U) 201:202 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, PTT., T C D D . , T.H.Y. ve 
Denizcilik işletmeleri hizmetlerinden parasız veya indirimli olarak istifade eden 
kişi ve kuruluşlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı 
cevabı (7/1612) 202:206 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Savunma Sekreterliğince Devlet dairelerine gönderilen 27.9.1990 tarihli 
yazıyla istenildiği iddia edilen bilgilere ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1619) 206:208 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Suriye'nin Türkiye Plakalı araçlara 
taşıma müsaadesi vermediği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cen
giz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1630) 209:210 

5. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 30.10.1990 tarihinde Sosyalist 
Parti Nusaybin ilçe binasına zorla giren güvenlik görevlerinin parti yöneticileri
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yazılı cevabı (7/1648) * 210:211 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sinop Milletvekili özer Gürbüz, çeltik üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntılara ilişkin 

gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın (6/993), 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin (6/906); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 

geri verildiği bildirildi. 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı

sı ile tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 Ar
kadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan 
Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu (1/535, 1/613, 2/25, 2/20, 2/261, 2/262, 2/292, 
2/302, 2/303) (S. Sayısı: 399) ile, 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları (2/242) (S. Sayısı: 397), 

Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları (2/203) (S. Sayısı: 401), 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon (3/905) (S. Sayısı: 403), 

Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu (1/427) (S. Sayısı: 404), 

Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları (1/524) (S. Sayısı: 405) ve 
tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamulle

rinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 gün 
ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umûmî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklen
mesine tlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu (2/189,2/190, 2/193) (S. Sayısı: 286 ve 286'ya 
1 inci Ek); 

Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından ertelendi. 

Gündemin bundan sonraki maddelerinde grup sözcülerinin hazır bulunmadıklarının Grup 
Başkanvekillerince belirtilmesi üzerine, 

20 Kasım 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 15.30'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Abdulluüim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir tstanbul 

Ali Sami Akkas Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

19.11.1990 Pazartesi 

Teklif 
1. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal'ın, 28.3.1989 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku

rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun 22 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/436) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

Tezkereler 
1. _ Sayıştay'da Boş Bulunan Üyeliklere 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunun Geçici 

1 inci Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1450) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.1990) 

2. — Ali Alkan, Emrullah Gemci, Mehmet tşbilen, Bilgehan Gençkardaşlar ve Halil Ya
vaş Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1451) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1990) 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1452) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — tstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı olduğu iddia 

edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.11.1990) 

2. — Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik görevlile
rinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yaptıkları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Yozgat ili Sorgun ilçesi Bahadın Lisesi öğret

menlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1665) (Başkanlığa geUş tarihi: 15.11.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce cami yapımı
na yardım amacıyla araç ve eleman görevlendirildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu'nun tstan
bul Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ve KİT'lerden devraldığı iştiraklere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne İlindeki tahıl üreticilerinin 
"zebura" böceğiyle mücadelede karşılaştıkları sorunlara ve Uzunköprü-Kırcasalih Beldesinde 
gerçekleştirilen kamu toprağı dağıtımıyla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 
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5. — Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, gelir ortaklığı senetlerine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

6. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ve Japonya ziyaretlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.1990) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaTın, müteahhit firmaya ödeme yapılmadığı için 
Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1671) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.1990) 

8. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan bir bina
nın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince kiralandığı ve ileride satın alınacağı konusunda 
anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1672) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.11.1990) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş nedenine ve 
KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1672) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.11.1990) 

10. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tzmir tli Bergama İlçesi Ovacık Köyünde 
bulunduğu iddia edilen altın madeni rezervlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1990) 

11. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tzmir ve Samsun sigara fabrikalarının vardi
ya usulü çalışmalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.11 1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, ülkemizde faaliyette bulunduğu 

iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekİli Ay t ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER: Kadir Demir (Konya), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
(tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşlere başlıyoruz. 
Gündemimizin dolu olması nedeniyle, gündem dışı söz veremiyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam ibrahim Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1453) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Yedinci Kuruluş Yıldönümü Törenlerine katılmak üze

re, 13-16 Kasım 1990 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan, Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim özde
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu, bilgilerinize 
sunarım. ^ 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Japonya'ya giden Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına vekâlet 
etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Mehmet Yazar aynı tarihte yurt dışında olacağından Devlet Bakanlı
ğına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1454) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 Kasım 1990 gün ve Kan. Kar: 39-06-144-90-500 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-17 Kasım 1990 tarihleri arasında Japonya'ya giden Dev

let Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ya-
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zar'ın vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. Ancak, Devlet Bakanı Mehmet Yazar 
13 Kasım 1990 tarihinde yurt dışında olacağından, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Ba
kanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Danimarka'ya gidecek olan Millî Savunma Bakam H, Hüsnü Doğan'm dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1455) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG)'nun 8 inci Bakanlar Toplantısına katılmak üze

re, 15-17 Kasım 1990 tarihleri arasında Danimarka'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

I. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Federal Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hüsamettin Orüç'ün dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16-22 Kasım 1990 tarihleri arasında Federal Almanya ve 

Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hüsamettin Orüç'ün dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

1. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkam Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı
na, TBMM Başkam ismet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın (AGtK) Paris'te 18-21 Kasım 1990 tarihleri 

arasında düzenlenecek olan Zirve Toplantısına katılmak üzere, Fransa'yı ziyaret edeceğimden, 
dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi 
uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekillik edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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6. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1458) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGÎK) Zirve Toplantısına katılmak üzere, 18-21 

Kasım 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemo
çin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1459) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGÎK) Zirve Toplantısına katılmak üzere, 18-21 

Kasım 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşü
ne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Bulgaristan ve Arnavutluk'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgtn'ın dönüşüne kadar 
Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1460) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 19-23 Kasım 1990 tarihleri arasında Bulgaristan ve Arna

vutluk'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1461) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) Bakanlar'Konseyi'nin Sonbahar Top

lantısına katılmak üzere, 19-23 Kasım 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çe
lebi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

İ. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade Kaygusuz hakkındaki dava dosyasının geri verilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1462) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir geri isteme tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) 6.2.1985 gün ve 19-301-04149 sayılı yazımız. 

b) Millî Savunma Bakanlığının 9.11.1990 gün ve 24-8-86-90/As. Adi. tşl. thb. Yet. As. Czev. 
Ş. sayılı yazısı. 

Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesini ihlal suçundan 6 ncı Kolordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı (1) numaralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade Kay
gusuz hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlünün, "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun"dan 
yararlanmak için yaptığı başvuru üzerine, Ankara Sıkıyönetim (1) no.lu Askerî Mahkemesinde 
yeniden yapılan yargılaması sonucunda 3 618 sayılı Kanunla Değişik 3419 sayılı "Bazı Suç Fa
illeri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun" gereğince, hakkında verilip kesinleşen 
ölüm cezasıyla mahkûmiyetine dair, 6 ncı Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı (1) nalu Aske
rî Mahkemesinin 20.12.1983 gün ve 1982/1025, 1983/428 sayılı kararını kaldırarak, yirmi yıl 
ağır hapis cezasıyla mahkûmiyetine, kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklanmasına, ceza 
süresi içerisinde yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına ve tahliyesine, Ankara Sıkıyönetim 
1 no.lu Askerî Mahkemesinin 18 Ekim 1990 gün ve 1982/1025 sayılı kararı ile verildiği, Ankara 
Sıkıyönetim Savcılığının 22 Ekim 1990 gün ve 1990/507 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Adıgeçen hükümlünün, "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Ka-
nun"dan yararlandırılarak hakkındaki ölüm cezası yerine yirmi yıl ağır hapis cezasıyla mah
kûmiyetine karar verildiğinden, hükümlüye ait 2 klasörden ibaret dava dosyalarını, Millî Sa
vunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

. Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya, Hükümete geri verilmiştir. 

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

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, ülkemizde faaliyette bulunduğu iddia 
edilen Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/125) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İtalya Başbakanı Guillio Andreoitti'nin, NATO'nun, "bazı üye ülkelerde" CIA ve Ame

rikan Askerî istihbarat örgütü (USSS)'ye bağlı olarak çok gizli bir, ilgili devletlerin kontrolü
nün dışında "Gladio" adlı silahlı bir örgüt kurduğu şeklindeki açıklamalarından sonra, Belçi
ka Savunma Bakam Guy Comes'in, Belçika'nın bu örgütün şu andaki dönem başkam olduğu, 
bu örgütün Türkiye'de "Kontrgerilla" adı altında faaliyette bulunduğu, Kontrgerillanın yıllık 
olağan toplantısının Ekim ayı sonunda Brüksel'de yapıldığına ilişkin açıklamaları, ülkemizde-
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ki Kontrgerilla tartışmalarına yeni boyutlar kazandırdı. 
İtalya'dan sonra, Yunanistan eski Başbakanı A. Papandreu'nun da varlığını kabul ettiği 

"Gladio" ve bağlı örgütlerinin varlığından, devletlerin en üst düzey iki-üç yetkilisi haberdar 
edilmektedir. Fransız Devlet Başkanı kendi ülkesinde bu örgütü 1985'de, Papandreu'da 1984'de 
feshetmiştir. 

Emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan, Genel Kurmay özel Harp Dairesine bağlı olan Kontr-
gerillanın varlığını, belgeleri ile kanıtlamaya hazır olduğunu belirtmektedir. 

Talat Turhan, "FM 31-16 Contr-Guerilla Operations" adlı Amerikan Talimatnamesinin 
"Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat" başlığı altında, 1964 yılında Kara Kuvvetleri Komuta
nı olan Orgeneral Ali Keskiner tarafından imzalandığını belirterek, 12 Mart döneminde Emin
önü Vapurunun batırılmasında kullanılan plastik su altı bombasının sadece Deniz Kuvvetle
rinde bulunduğuna dikkat çekiyor ve 12 Eylül darbesinin de bu örgüt tarafından hazırlandığı
nı iddia ediyor. Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi eski Başkanı Emekli Tuğgeneral Ce-
lil Gürkan da kesin bir dille, Türkiye'de böyle bir örgütün bulunduğunu belirtmektedir. 

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit de böyle bir örgütün varlığını kabul ederken, Başba
kanlığı döneminde, bu konuda, kendisine gizli bir brifing verildiğini, bu örgütün ABD'den pa
ra aldığını, gizli silah depolarının bulunduğunu, bir gezisi sırasında, adını vermek istemediği 
bir ilçede, bir generalin, bu örgüt içinde çalıştığını öğrendiğini, bu generalin, sözü edilen ilçe
nin MHP Başkanının da özel Harp Dairesi elemanı olduğunu söylediğini, bu örgüt elemanla
rının ileri yaşlarda Meclise ve partilere girebildiklerini söylemektedir. 

Devlet içinde örgütlenen başka gizli bir devlet mi var? 
Bütün bu ve benzeri açıklamalar, başta TBMM olmak üzere, Silahlı Kuvvetleri, MİT'i ve 

sokaktaki her bir vatandaşı ağır bir töhmet altına sokmuştur. Kontrgerillanın mensubu kim
dir, belli değil. Belki sokakta hergün karşılaştığımız bir insan, belki komşumuz, belki de mesai 
arkadaşımız! Üstelik, devletin en üst düzey yetkililerinden iki üç kişinin dışında da bu örgütü, 
işleyişini, eleman sayısını ve silah gücünü bilen de yok. İnsanlarımız nereden geleceği belli ol
mayan bir kurşuna, ya da ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan bir suikaste hedef olma kor
kusu ve paniği içinde yaşamayı hak etmemişlerdir. 

1977 yılında Taksim Meydanı bir kitle katliamı yaşamıştır. Malatya Belediye Başkanı Ha-
mit Fendoğlu, plastik malzemenin kullanıldığı bir bomba ile öldürüldükten sonra, bu ilde bü
yük çatışmalar çıkmıştır. Cevat Yurdakul, Bedrettin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Orhan Tü-
tengil, Kemal Türkler, Ümit Kaftancıoğlu, Abdi İpekçi vb. daha birçok bilim adamı sendikacı, 
gazeteci ve aydın insanlar öldürüldüler. Bu siyasal cinayetlerin hiçbirinin faili bulunmamıştır. 
Bu cinayetler üzerindeki sis perdesi bütün koyuluğu ile devam etmektedir. Daha yeni Muam-
mar Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok ve başkaları öldürüldü. Bu siyasal cinayetlerin faille
ri de ortalıkta yok. Besbelli ki, bu gidişle daha birçok insan öldürülecek, daha çok kan aka
cak. 

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in açıklamaları, Başbakanların bile bu suç örgütü kontr-
gerillaya ulaşamadıklarını ve üstünde denetim sağlayamadıklarını göstermektedir. Nitekim, eski 
Başbakanlardan Süleyman Demirel de böyle bir örgütten haberinin olmadığını söylemektedir. 

Demokrasilerde, açıklık temel ilkedir. Hukuk devletlerinde bu tür karanlık örgütlere yer 
yoktur ve izin de verilmez. 
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Bundan sonra işlenecek her siyasî cinayetin arkasında kontrgerilla aranacaktır. İnsanları
mız katillerle iç içe yaşama korkusundan ve kuşkusundan kurtarılmalıdır. 

Parlamentonun bu toplumsal tehlikeye, hukuk dışılığa ve devlet içindeki bu gizli örgütlen
meye karşı çıkması bir görev haline gelmiştir. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, en başta 
parlamento töhmet altına girmiştir. Bu nedenle, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılarak kontgerillanın açığa çıkarılmasını, bu 
örgütün dağıtılmasını, bugüne kadar bu örgüt tarafından işlenen faili meçhul siyasal cinayetle
rin faillerinin belirlenmesini ve toplumumuzun bu kaostan kurtarılmasını saygıyla arz ederiz. 

Mahmut Almak Arif Sağ 
Kars Ankara 

Abdullah Baştürk Cüneyt Canver 
İstanbul Adana 

Mehmet Adnan Ekmen M. Ali Eren 
Mardin İstanbul 

Salih Sümer İsmail Hakkı Önal 
Diyarbakır İstanbul 

tbrahim Aksoy Ahmet Türk 
Malatya Mardin 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ilhami Binici de bu önergeye katıldığını bildirmiştir. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak, sırasında öngörüşmesi yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

11. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1463) 

BAŞKAN — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 inci Birleşiminde, Tıp Fakültelerinden mezun olan öğ

rencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenleri
ni tespit etmek amacıyla kurulan (10/64) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun gö
rev süresi 22.11.1990 tarihinde sona erecektir. 

Komisyonumuzun çalışmalarını tamamlayabilmesi için, görev süresinin 23.11.1990 tarihinden 
itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 15.11.1990 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — KİT KOMİSYONU RAPORU 

1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice 
Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Görüsü (3/744) (S, Sayısı: 
480) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmı
na geçiyoruz. 

Genel Kurulun 14.11.1990 tarihli ve 33 üncü Birleşimde alınan karar gereğince, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait; 
3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü üzerindeki genel görüş
meye başlıyoruz. 

Rapor ve rapora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü 480 sıra sayısıyla sayın milletvekil
lerine dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Sayın milletvekilleri, böyle bir itiraz Meclisimizde ilk kez görüşülmektedir. 
Müzakere usulümüz hakkında bilgi sunuyorum: önce, rapor üzerinde ilk sözü, itirazı ya

pan milletvekiline veya uygun göreceği bir arkadaşımıza, sonra siyasî parti gruplarına ve daha 
sonra iki üyeye söz verilecektir. Hükümet ve Komisyon da diledikleri takdirde söz alabilecek
lerdir. 

İtirazda bulunan milletvekilleri adına, Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Kamer Genç. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, izin verirseniz, burada hem kişisel görüşleri

mi açıklayım, hem de grup adına da konuşma hakkı bana verildiğine göre, grup adına da dü
şüncelerimi beraberce açıklayacağım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Genç grup adına da sözcü-
müzdür. 

BAŞKAN — Grup adına da konuşacaksanız, 30 dakika konuşma hakkınız var Sayın Genç. 
Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına yeni bir sistem getirdik; 12 

Eylülden sonra, 1983"ten beri çok partili bir yönetim sistemine geçildi. Bu sistemde, biliyorsu
nuz, KİT'lerin kontrolü, Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabeten, KİT Komisyonunca yapıl
maktadır. Bugüne kadar KİT Komisyonunun düzenlediği raporlara karşı, KİT Komisyonunca 
KİT'lerin ibra edilmesi yolunda verilen kararlara karşı herhangi bir itiraz, ne parti grupların
dan, ne 20 kişilik bir milletvekili grubundan ve ne de Hükümet kanadından gelmemişti. Bu 
itiraz ilk defa tarafımızdan yapılmıştır; o da, TRT hesaplarının ibra edilmesi yolundadır. 

(1) 480 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1987 yılı TRT hesaplarının KİT Komisyonunda müzakere çalışmalarına, Komisyon üyesi 
olmadan dışarıdan katılarak, TRT'nin politik ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak Komis
yonda yaptığım çalışma ve sorduğum sorulara, TRT Genel Müdürü tarafından verilen ve tuta
naklara da geçen ifadesinde, sorularımın tamamına yazılı cevap vereceğini bildirmiştir. Tuta
nak burada, bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Sayın TRT Genel Müdürü konuşmasına başlar başlamaz, "Sayın Kamer Genc'in sorula
rının hepsine yazılı olarak cevap vereceğim" diyor. Bunun üzerine, Sayın Başkan da araya giri
yor ve "Sayın Genel Müdür, bir saniyenizi rica ediyorum... Yazılı cevaplarınızı Komisyon ka
nalıyla üyelerimize ileteceksiniz, bunu hatırlatmak istiyorum" diyor. 

Şimdi, bu, 2.12.1989 tarihinde KİT Komisyonunda yapılan konuşmadır. Bu konuşma üze
rine, KİT Komisyonu, TRT hesaplarını ibra etti ve malumunuz, bu komisyon raporları 4.9.1990 
tarihinde bütün üyelere dağıtıldı. KİT Komisyonu raporlarının itirazına ilişkin usulü düzenle
yen 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki, KİT Komisyonu raporlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine dağıtılmasından itibaren grupların veya 20 milletvekilinin veya Hükümetin 
itiraz edebilecekleri, itiraz etmedikleri takdirde, bu raporların kesinleşeceği kuralı karşısında, 
ben 18.9.1990 gününe kadar, yani itiraz süresinin bitmesine bir gün kalıncaya kadar bekledim; 
ama, maalesef, TRT Genel Müdürü "Ben, milletvekilinin bütün sorularına yazılı cevap veririm" 
yolundaki taahhüdüne rağmen bana bir cevap vermedi. Cevap verilmeyince, ben 18.9.1990 ta-
rihinde'20 arkadaşımla beraber, TRT'nin bu hesaplarının ibra edilmesi yolundaki komisyon 
raporuna itiraz ettim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum: Gerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı ve gerekse bu Başkanlığın bünyesi içinde çalışan komisyonlar, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çalışmalarına katkıda bulunmak zorundadırlar. Biz, bura
ya milletvekili olarak geldiğimize göre, görev yapıyoruz ve bu görevimizi yapabilmemizdeki en
gelleyici unsurları hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve hem de komisyonların 
ortadan kaldırması gerekir; ama maalesef, komisyon başkanının da ikazına rağmen, TRT Ge
nel Müdürlüğü yasal süre içinde bu sorularımıza cevap vermedi. Biz itiraz dilekçesini verdikten 
sonra 2.10.1990 tarihinde, tarafımıza yazılı bir cevap verildi. 

Değerli milletvekilleri, eğer, biz milletvekili olarak idare tarafından hiçe alınırsak, bize bir
takım sözler verilir de o sözler idare tarafından yerine getirilmezse, o zaman, biz niye burada 
çalışıyoruz? Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi milletvekillerinin yaptıkları 
çalışmalara, bürokratlar veyahut da o bürokratların bağlı bulunduğu bakanlıklar kanalıyla açıkça 
taahhüt edilmesine, ben yazılı cevap vereceğim denilmesine rağmen, cevap verilmeden KİT Ko
misyonu eğer bu hesapları ibra ediyorsa, o zaman, KİT Komisyonunun burada faaliyette bu
lunmasının bir anlamı var mıdır sayın milletvekilleri? Herhangi bir komisyonda verilen sözler 
yerine getirilmiyorsa, konuya açıklık getirilmiyorsa, o zaman, niye, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak bu denetimi yapıyoruz? Niye, orada birtakım mesailer sarf ediyoruz? O zaman, bunla
ra gerek yok; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, KİT Komisyonu üzerinde yaptıkları 
-özellikle bu olayda TRT Kanununun 57 nci maddesine göre idarî, malî ve teknik yönlerden 
denetim hakkı vardır* o denetimi yeterli bulup, bir daha böyle bir denetime gitmemek lazım. 
Çünkü, milletvekiline söz veriliyor, ben sana yazılı cevap vereceğim deniliyor; ama, maalesef, 
cevap verilmiyor... Bu cevabı vermeyen idarenin de, Komisyon tarafından sanki destekleniyor 
gibi, hesapları aklanıyor... Ben, Komisyonun bu tür davranışını gerçekten kınadım ve Komis
yonda yazılı itirazıma karşı beni dinlediler, orada da bu hususları dile getirdim. 
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Değerli milletvekilleri, burada cevapsız kalan yalnız benim sorularım değil. KİT Komis
yonu üyesi birçok milletvekilinin, orada, Genel Müdürlüğün faaliyetlerine yaptığı itirazlar var 
ve bu itirazlann bugüne kadar birçoğu cevaplandırılmamıştır. Peki, ben soruyorum Komisyo
na, bu cevapları almadan, hangi hakla bu hesapları ibra ediyorlar? 

Sayın milletvekilleri, idarelerin bir daha böyle yollara düşmemesi için; milletvekiline ve
rilmiş sözleri yerine getirmemek suretiyle, kanunları açıkça ihlal eden bu tür idarelerin, bence, 
hesaplarını ibra etmemek lazım, tbra ettiğimiz takdirde, onların bu tür davranışlarına ortak 
olmuş sayılırız. 

Burada, Komisyonun, özellikle beni dinleme safhasında uyguladığı bir metoda da değin
mek istiyorum: KİT Komisyonunun inceleme esaslarını düzenleyen 3346 sayılı Kanunun 7 ve 
8 inci maddelerinde, KİT faaliyet raporlarının, KİT Komisyonunda incelenmesi sırasında, Ko
misyonca hazırlanan raporların yalnızca bilanço ve netice hesaplarına itiraz edileceği belirtil
miştir. Sayın Komisyon üyeleri, benim rakamsal olarak yaptığım itirazları dinlediler; ancak, 
genel politika üzerindeki konuşmamı dinlemekten veya bu konuda herhangi bir işlem yapmak
tan kaçındılar. 

Sayın milletvekilleri, KİT Komisyonunda veya herhangi bir komisyonda yapılan deneti
min bence, bir ekonomik bir de politik denetim yönü vardır. Çünkü, biz herhangi bir KİT'in, 
yalnız bilançolarında yazılı rakamların toplama çıkarma işlemiyle uğraşacak durumda değiliz; 
biz, o KİT'in bütün faaliyetlerini her yönüyle incelemek, ekonomik ve siyasî yönden denetle
mek durumundayız. Aksi halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz görevimizi yapmış 
olamayız. 

Bakın, 3346 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, "KİT faaliyetlerinin mevzuatlara uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek..." deniyor. KİT raporuna yapılan itiraz ise, (8 inci 
madde) KİT Komisyonunun düzenlediği rapora karşı yapılmaktadır. O halde, KİT Komisyo
nunun düzenlediği rapora itiraz edildiğine göre, KİT Komisyonunun yaptığı denetimin, mev
zuat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının, milletvekilleri, parti grupları ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi gerekir. 

Bizler üç seneye yakın bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmaktayız. 
Bu görev yaptığımız süre içerisinde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun özellikle Türkiye'
deki faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak çok yakından görüyoruz. Türki
ye Radyo Televizyon Kurumu ne yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini bu Ku
rum acaba ne derece vermektedir? Bildiğiniz gibi, bir Bayrampaşa seçimi yapılmıştı^ özellikle 
burada bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır: Burada şöyle bir izlenim doğdu ve denildi ki, "Va
tandaş, artık, Parlamentodaki partilere rağbet göstermiyor, Parlamento dışı partilere oy veri
yor." Sebebi nedir? Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'de toplanmaktadır, ekse
riyetle saat 19.00'a kadar faaliyette bulunuyor; ama, o gün televizyon yayınlarını izliyorsunuz; 
bir dakika veya iki dakika dahi bu faaliyetler kamuoyuna yansımıyor. Sormak istiyorum: Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin faaliyetlerinin televizyonda yayınlanması kimi rahatsız ediyor? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları eğer televizyonda yayınlanmazsa, buradan 
çıkan kanunlardan vatandaşlar gerektiği şekilde yararlanmazsa veya duyurulmazsa, peki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde neler konuşuluyor, hangi kanunlar çıktı? Yani, vatandaş bunlardan 
nasıl haberdar olacak? Burada, TRT yönetimi açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine ekranla
rını kapatma politikasını izlemektedir. Bu politikayı izliyor, ama bakın kimlere neler yapıyor: 
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Geçenlerde televizyonda bir program izlediniz. Bir gazete kendisine reklam yapmak, propa
ganda yapmak üzere, Türkiye'deki bir yayını, Fransa'nın ikinci kanalından da yayınlanıyor di
ye belirtti ve bizim birtakım koca koca bakanlarımız -aslında isimleri bile koca değil, ama-
çıktılar "Efendim bizim yayınlarımız Fransa'da da yayınlanıyor" diye Fransızca da konuşma
ya başladılar. Bir devlet kurumu bu kadar insanları aldatabilir mi? Arkadaşlar, bunların bir 
sorumluluğu olması gerekmiyor mu Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan bir faaliyet içinde olan 
TRT'nin, her ne yaparsa yapsın, bu faaliyetlerini görmezlikten gelip de hesaplarını ibra eder
seniz, TRT'nin yaptığı bütün kanunsuzluklara göz yummuş olursunuz, en azından destekle
miş olursunuz. 

Bugün, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yayınlarını izleyenler, bu kurumun Tur
gut özal Ailesince, kasaba panayırlarının atlıkarıncası haline dönüştürüldüğünü, kendisi ek
rana çıkıp kaybolduktan sonra, hemen karısının ekrana geldiğini görmektedirler. Bu yanıyla, 
TRT'nin, bir aile dışında, hiç kimseye hizmet etmediği ve yönetimin yalnızca özal Ailesine 
karşı kendisini sorumlu tuttuğu görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, haftanın belli günlerinde saat 15.00'te çalışmaya başlıyor, 
-demin de dediğim gibi- 19.00'a kadar çalışıyor; ama bu ekran Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çalışmalarına kapatılmıştır. 

TRT Kanununu incelediğimiz zaman, 5 inci maddesinde "Yayın esasları" vardır. Bu ya
yın esaslarına kısaca bir göz atmakta yarar görüyorum. 

Yayın esaslarıyla ilgili S inci maddesinin bazı fıkralarını okumak istiyorum: 
"Genel yayın esasları şunlardır: 
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü

tünlüğünü, millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını koru
mak ve kollamak. 

d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal 
sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti veya Devlet otoritesini ortadan kaldır
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut herhangi bir yoldan bu kavramlara 
ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagan
dasına yer vermemek. 

g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak. 
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabuk

luk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak. 
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konu

larda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, gru
bun, çıkar çevresinin inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak." 

Demek ki, Anayasanın 133 üncü maddesine göre, tarafsız bir kamu kurumu niteliğinde 
olan TRT'nin yapacağı faaliyetleri düzenleyen 2954 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki yayın 
ilkeleri bunlar. O halde, TRT bu genel yayın ilkeleri çerçevesinde hareket ediyor mu, etmiyor 
mu? Bir defa, biz bunu kanıtlamak zorundayız. Eğer, TRT, genel yayın ilkeleri çerçevesinde 
hareket etmiyorsa, o zaman, kendi mevzuatına uygun hareket etmiyor demektir ve bu durum
da, bizim, bunun hesaplarını ibra etmememiz lazım. Edersek ne olur?.. Onun, yasalara ve Ana
yasaya karşı işlediği suça iştirak etmiş oluruz. 
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Değerli milletvekilleri, yine bu arada, benim TRT'nin hesaplarıyla ilgili olarak verdiğim 
dilekçedeki bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Biraz sonra, hem benim verdiğim di
lekçeyi hem de süresi geçtikten sonra TRT Genel Müdürünün verdiği cevabı arz edeceğim. Şimdi, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun düzenlediği bir rapor var. Orada, müessesenin üst 
kurum yöneticileri 1987 yılında özel birtakım lüks otellere -istanbul'da Sheraton, Etap-Marmara 
ve Hilton gibi otellere- kendilerinin lüks misafirhaneleri olmasına rağmen, 988 milyon liralık 
keyfî harcamalar yapmışlar. Ben, "6245 sayılı Harcırah Kanununa aykırı olan bu davranışı na
sıl izale ettiniz?** diyorum. 

Şimdi, TRT Genel Müdürünün 1.10.1990 tarihinde bana verdiği yazısında şöyle deniyor: 
"Cari yılda, 6245 sayılı Yasa Hükümleri haricinde, çeşitli kurum üst personelinin çeşitli lüks 
otellerde ikamet etmeleri ve ödeme yapılmasının mevzuata aykırılığı Cumhurbaşkanlığı De
netleme Kurulunca düzenlenen ilgili raporlarda ortaya konulmuş ve bu durum, göreve yeni baş
layan yönetimimizce ciddî telakki edilerek, bir soruşturma açılmıştır. Soruşturma, tamamlan
ma safhasındadır, öte yandan, halen Kurumumuzda, anılan şekilde bir uygulama mevcut de
ğildir." 

Şimdi bunu size danışmak istiyorum: Bakın, TRT yönetimi, yani KİT Komisyonunun ib
ra ettiği 1987 faaliyet yılında TRT Kurumu Yönetimi kabul ediyor, "Ben, 988 milyon lira usul
süz harcama yaptım" diyor ve "Bu harcamayı yapanlar hakkında da soruşturma açtım, soruş
turma devam ediyor" diyor. Şimdi, biz şu safhada bu hesapları ibra edersek, o zaman o soruş
turmanın bir anlamı kalmaz ki... Ne diyecek? Mahkemeye gitse diyecek ki, "Efendim, Türki
ye Büyük Millet Meclisi burayı ibra etti, artık bizim bunları tahkik etme hakkımız, bunları 
arama hakkımız yok." Hukuk prosedürü bu; ama, biz bunu ibra etmezsek; -işte, zaten kendi 
yönetimi de bunu kabul etmiş- savcılığa bildirirsek, hem usulsüz harcama yapan TRT Yöneti
mi hakkında gerekli cezaî soruşturma yapılacak ve hem de, bu, devlet malına el uzatan insan
lardan, el uzatmalarının hesabı sorulacaktır. Aksi takdirde, biz, suiistimallere, açık seçik ka
nat germiş oluruz, üstünü çizmiş oluruz. Bunun başka şekilde anlaşılması mümkün değil. Ya
ni, hukukta da böyledir, hukuk ilkelerinde de böyledir. O halde, ne yapmamız lazım? 3346 
sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği yetkiye istinaden bu hesapları ibra et
meyip, doğrudan doğruya sorumlularından hesap sorulmak üzere cumhuriyet savcılığına bil
dirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, bu arada, KtT Komisyonunun bu KİT raporlarını incelemesiyle ilgili 
bir hususa da değinmek istiyorum: Biliyorsunuz, KİT'lerin özel kanunlarında, denetim usulle
ri vardır. KİT'lerin özel kanunlarındaki denetim usulleri, malî, idarî ve tekniktir; ama, KİT'
ler, KİT Komisyonu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meçlisi adına denetlenince, bir de bun
ların politik yönden değerlendirilmesi vardır. Bunların uyguladıkları temel politikalarının, kendi 
yasaları çerçevesinde, kendi kuruluş amaçlarına uygun olması lazım. 

TRT'nin hesaplarını inceleyen KtT Komisyonu, evvela bir alt komisyon oluşturuyor. Bu, 
her KİT incelemesinde böyle oluyor. Arkadaşlarımız kusura bakmasınlar; işte elimdeki rapor
da olduğu gibi, böyle birbuçuk sayfalık genel bir değerlendirme, arkasından bilanço ve arka
sından da ibra edilme teklifi... 

Değerli arkadaşlar, KİT'lerin muhtevaları ve faaliyetlerinin kapsamı tam kavranılmadan, 
orada dönen oyunlar araştırılmadan, bunları böyle yüzeysel olarak denetlemek, burada suiis
timalleri teşvik eden bir durumdur. Böyle bir denetim yapmaktansa, bana göre, denetim yap
mamak daha iyi.. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına oraya denetim için gönderdiği-

— 171 — 



T.B.M.M. B : 35 20 . 11 . 1990 O : 1 

miz insanlar konuların esasını kavramaz, yüzeysel bir denetim tutumu içinde olurlarsa, o za
man, oradaki kötü niyetli bürokratlar ve birtakım suiistimale elverişli faaliyette bulunan in
sanlar ne yapacaklar; "Nasıl olsa bunlar hiçbir şeyin farkında değil" diyecekler ve eğer suiisti
mal yapmaya niyetleri yoksa bile, suiistimal yapacaklar... Onun için, KİT hesaplarını kontrol 
eden KÎT Komisyonu üyesi arkadaşlarımızdan, bilhassa bu konuda teknik elemanlar çalıştır
malarını istiyorum. Zaten, 3346 sayılı Kanunda da bu var; yani, bu denetimi yaparken, ilgili 
kuruluşların denetim elemanları çalıştırılabilir. Mesela, TRT Kanununda, "Gerektiği zaman 
Maliye Teftiş Kuruluna denetimi havale edebilir" deniliyor. Gerçekten, siz gidip de bilançoda
ki rakamları toplamakla bir denetim yapamazsınız. Mesela, geçen sene TRT'nin bazı tesisleri 
PTT'ye devredildi. Bu devirle birlikte birtakım aktarıcı ve vericilerde PTT'ye verilmesi gerekir
ken, bunlar TRT bünyesinde tutuldu ve verilmedi. Neticede ne oldu? O faaliyet aksadı ve Türki
ye'de o araçlar ve verici cihazlar olduğu halde, devlet, dışarıdan, tanesine 15-20 milyon lira 
veya 50 milyon lira vererek ithal etti... Bu nedir? Devletin bir kurumunda bulunan ve atıl bek
leyen cihazlar orada kalıyor, öte taraftan devlet dışarıya döviz veriyor yeniden alıyor... Bunla
rın araştırılması lazım. 

Sonra, KÎT bünyesi içinde çalışan insanların neler yaptıkları, gerçekten suiistimalleri var 
mıdır, yok mudur, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bu sahalara girme durumu da 
yok. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu var; bu, çalıştırılmıyor arkadaşlar. Bunun 
çalıştırılmamasının çok çeşitli sakıncaları var. 

Bakın, Avrupa ve Amerika'daki devletlerin de ülkelerine gelen bazı insanlara karşı davra
nışları var. Mesela, bir Marcos, bir tran Şahı veyahut da petrodolar kralları, Amerika ve Avru
pa'nın belirli mağazalarına gittiği zaman, yetkililer sokakları kapatıyorlardı, mağazaları kapa
tıyorlardı, o kişiler alış verişi rahatlıkla yapsın diye. Bu, son zamanlarda Türkiye'den gidenler 
için de yapılmaya başlanıldı. Türkiye'de belli kişiler yurt dışına gittiği zaman ne yapıyorlar? 
Mesela, geçen gün gazetenin birinde bir haber çıktı, "Bijan Mağazasına Semra özal gitmiş, 
oradaki yayalara sokağı kapatmışlar, ondan sonra gitmiş iki tane altın tabanca almış..." 

ABDÜLVAHAP DtZDAROĞLU (Mardin) — O söylediklerinin konuyla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne alakası olduğunu size anlatacağım. 
Türkiye'de KİT'ler ve fonlar -bakın beyefendi, size anlatayım onu- yeterli denetlenmeyin

ce, artık, Türkiye de bir çiftlik halinde yönetiliyor. Kimin hangi fondan ve hangi KÎT'ten ne 
kadar para aldığı belli olmuyor? tşte, bu paralar, gidiyor Avrupa'ya, petrodolar kralları gibi, 
Marcos gibi, tran Şahı gibi insanlar zihniyetiyle harcanıyor. Çünkü, hesap verecek kimse yok. 
tşte, Türkiye'de, bakın, Sayın özal'ın zimmetinde, bugüne kadar 32 trilyon lira civarında mev
cudu olan fonlar var. Bu fonları bugüne kadar biz denetlemedik. 

Bugün, 3346 sayılı Kanunda, fonların da denetimi esasları var. Bu, Anayasa Mahkeme
since iptal edildi; ama, biz, dört seneye yakındır Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz, orada 
yapılan harcamaları kontrol etmedik. Kim ne yaptı, bu paralar nereye gitti? Bu paralar nereye 
gidiyor beyefendiler?., tşte, Amerikan Bijan Mağazalarına gidiyor, altın tabancalar alınıyor; 
ama bunların hesabı kimden soruluyor?.. Sorulmuyor arkadaşlar. Her siyasî iktidar, kendi dö
neminin hesabını vermek zorundadır. Siyasî iktidarlarda, oy çoğunluğuna dayanarak, parmak 
çoğunluğuna dayanarak suiistimaller örtülmeye teşebbüs edildiği anda, o, siyasî iktidarlar için 
çok büyük bir ayıp ve gölgedir. 

Biz ne diyoruz? Açıklık istiyoruz. Açıklık nedir? Fon hesaplarının, KtT hesaplarının sağ
lıklı bir şekilde denetlenmesidir. Ziraat Bankası hakkında o kadar şayialar çıktı ve hâlâ bugüne 
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kadar maalesef denetim yapılmadı. Kim yapacak?.. 3346 sayılı Kanun Genel Kurula bir geli
yor bir geri çekiliyor ve gidiyor Plan ve Bütçe Komisyonuna, "Efendim, bu bankaların deneti
mini KİT mi yapsın, yoksa Plan ve Bütçe mi yapsın" tartışması yapılıyor, bir çıkar yol bulun
muyor. Bu, üç senedir oyalanıyor arkadaşlar. 

Bu memlekete çok yazık. Çünkü bu memleketin ekonomisini bir talan ekonomisine çevi
ren insanlar var. Belki, içinizde bunu bilmeyenler var, hüsnüniyetle buna alet olanlar var. Siz
den rica ediyorum; bu, TRT'ye bir ders olsun diye hesaplarını ibra etmeyelim. Çünkü, ibra 
etmemek için, ortada, elle tutulur, açık seçik deliller de var. Biz bunları ibra ettiğimiz takdirde, 
kendimizi büyük bir badireye atmış oluruz. 

Bakın, TRTnin kendi mevzuatı çerçevesinde yönetilmediğinin bir örneği, 15 Ekim 1990 
tarihli Milliyet Gazetesinde haber olarak verilmiş; "24 milyarlık harcamaların 12 milyarı kar
deşlere: Türker tnanoğlu ve Berker înanoğlu'na.." 

TRT, birtakım programlar yapıyor. Bu programları yapan şirketin arkasında eğer etkili 
bir politikacı varsa, etkili bir TRT Yönetim Kurulu üyesi varsa, bir yerine on veriyor; ama şu
rada çekim yapan, çalışan arkadaşlara, TRT Kanununun 52 nci maddesinde fazla mesai veril
mesi ilkesi kabul edildiği halde, maalesef burada emek veren, çalışma TRT çekim elemanlarına 
ve kameramanlara fazla mesai bile verilmiyor... 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Duygu sömürüsü yapıyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, duygu sömürüşü değil. Duygu sömürüsünü bize 

bırakmayın, siz yapın; ama, siz mesai vermiyorsunuz. 
Sorun bakalım kendilerine; bu kameramanlar, ya parti faaliyeti dolayısıyla veyahut da başka 

bir konudan dolayı bir yere gönderiliyorlar, 24 saat çalışıyorlar ve bu emeklerine karşılık TRT 
tarafından kendilerine 17 bin lira harcırah veriliyor arkadaşlar. Bugün, 17 bin lira harcırahla, 
bir yemek yenilmiyor, garsona bahşiş verilmiyor; ama, öteki taraftan, birtakım kişilere 12 mil
yar lira, cepten veriliyor... 

TRTnin dışarıya yaptırdığı özel programlar var ve bu programların büyük bir kısmına, 
150 milyon, 160 milyon, 200 milyon gibi verilen paralar var. Peki, TRT baba çiftliği midir ki 
bu paraları istediği gibi harcasın arkadaşlar? O halde, gelin, bunları denetleyelim. 

Sonra, KİT Komisyonunda, 1987 hesaplarını, 1988, 1989 senelerinden sonra 1990 sene
sinde; yani 4 sene sonra inceliyorum? Bundan daha tutarsız ve saçma bir şey olur mu arkadaş
lar? Bu hesaplar anında incelenmelidir. Gerçi, 3346 sayılı Kanunda, ertesi yılın aralık ayına 
kadar bunların raporlarının KtT Komisyonuna verilmesi ve 90 gün içinde de KIT Komisyonu
nun bunu incelemesi lazımdır; ama, evvela biz bunu yapmıyoruz. Çünkü, hesabımıza gelmi
yor. 

tşte bugünkü gazetelerde var: Korkut özal, "Ülke çiftlik gibi yönetiliyor. Turgut bana sordu, 
'KDV'yi çıkarayım mı?' dedi. Ben, 'çıkarma* dedim" diyor. Tabiî, aslında iki kardeş arasına 
girmek de istemiyorum; (SHP sıralarından gülüşmeler) fakat, öyle tutarsız laflar söyleniyor 
ki!.. Siz, tran-Irak harbi sırasında, Türkiye'nin kaybının nereye gittiğini biliyorsunuz. Bir yan
dan özal ailesi, Türkiye'nin devlet bütçesinden Irak'a kredi karşılığında mal veriyordu, öte ta
raftan da, aile şirketlerine oradan petrol geliyordu... Mersin Rafinerisinde bulunan 3 bin to
nun üzerindeki işlenmiş petrolün sahibinin kim olduğu biliniyor; ama, çıkarın diyorum... 

Sayın ANAP milletvekilleri, bu memleketteki suiistimallerin büyük bir kısmını, kalkan 
parmaklarınız örtüyor, özellikle, vicdan sahibi bir insan olarak bunu size belirtmek istiyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu parmaklarınızla bu suiistimalleri örtmeyin, çünkü, bu memle
ket bizim memleketimiz. 
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15 Kasım tarihli Resmî Gazetede bir kararname yayımlamışsınız; bu kararname ile yaban
cı ülkelerde -Irak ve Kuveyt ile- iş yapan müteahhitlere, yurt dışından gelen paraları kredi ola
rak veriyorsunuz. Yani, bu memlekette işsizler ordusu 8 - 9 milyonu bulmuşken, bu memleket
te asgarî ücretle (274 bin lira ile) insanlar sefalet içinde inim inim inlerken, öte tarafta, birta
kım etkili ve yetkili kişilerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ortak olduğu şirketlere dev
letin parasını veriyorsunuz... Bu Hükümet, bunu kimin sayesinde yapıyor? İşte, sizin gibi gruptan 
aldığı kuvvetle yapıyor... Bugün de bunun sıkıntısını çekiyoruz, yarın da çekeceğiz. Bir iktidar 
zamanında suiistimal iddiaları bu kadar yoğunlaşırsa, orada rejim tehlikeye girer. O halde, bu
nun tek yolu, açıklık rejimidir; muhalefetin söylediklerine kulak verme meselesidir. Devletin 
milyarlarını topluyoruz, getiriyoruz, TRT gibi bir kurum da bunları istediği gibi harcıyor... Geçen 
gün, Fransız televizyonunda yapılan yayın bir facia. Ben Fransız televizyonunu seyrediyorum. 
Siz "Fransız bize dosttur" diyorsunuz da onun için söylüyorum. Fransız televizyonu haritayı 
veriyor; Irak'ın komşu ülkelerini veriyor; Suriye yazıyor, Kuveyt yazıyor, Suudi Arabistan yazı
yor, îran yazıyor, üst tarafta kalan Türkiye'nin adını yazmıyor. Yani, "Türkiye" kelimesini bile 
kendi televizyonunda göstermekten rahatsız olan bir devlet için Sayın özal diyor ki, "Bunlar 
benim dostlarımdır..." Ben anlamıyorum hangi dostluk?.. Eğer dost olsalar, bir defa senin mem
leketinin ismini kendi televizyonunda yazabilir. 

Şimdi, şunu sormak istiyorum; tabiî bu vesileyle de biraz politika yapmak hakkımızdır. 
Sayın özal'la, Sayın Akbulut hangi sıfatla Paris'e gittiler? Kim kalem, kim kalemin sapından 
tutan adam, ben bunu öğrenmek istiyorum. Bunlardan birisi kalemdir, birisi de kalemi tutup 
oynatan adamdır... Yoksa, bir memlekette, bir antlaşma imzalamak üzere tek yetkili kişi var
dır, iki yetkili kişi yoktur. Yani, yönetim biçimlerine göre, devlet veya hükümet başkanlarından 
birisi bunu yapar. Şimdi, size soruyorum; kendiniz sormuyor musunuz? "Ey Akbulut! Ey özal! 
Bir uçağı sen tuttun, bir uçağı sen tuttun, bunun parasını kim veriyor?.. Sen yanında kaç tane 
adam götürdün, sen yanında kaç tane adam götürdün?" (SHP sıralarından alkışlar) Peki, bu 
devlete yazık değil mi? Arkadaşlar, benim verdiğim vergiyi böyle harcayamazsınız; buna hak
kınız da yok. Bunu harcatanlara da arka çıkamazsınız. Eğer hakikaten bu sözlerin Meclis kür
süsünden seviyeli bir şekilde söylenmesi dahi sizi rahatsız ediyorsa, o zaman, buna kendi bün
yenizde engel olunuz; biz bunu birinci defasında seviyeli şekilde söyleriz, ikinci defa da söyle
riz; ama, biz bu milletin hakkını korumak zorundayız. 

Şimdi, bakınız, suiistimallere arka çıkmak, suiistimallere ortak olmak demektir. Sayın özal 
ve Sayın Akbulut, Paris'e giderken, harcırahların ve harcadıkları paranın hesabını vermelidir
ler; birisine zimmet çıkarmak zorundasınız, îkisi birden bu parayı harcayamaz. Ne diyorlar?.. 
"Balık baştan kokar" diyorlar. Balık baştan kokunca, TRT'de her türlü suiistimali yapar, Yem 
Sanayii de yapar, Ziraat Bankası da yapar, Halk Bankası da yapar... Çünkü, bakıyorlar ki, 
balık orada kokmuş, "Baş kokmuş, baş koktuğuna göre ben niye yapmayayım?" diyor. 

Şimdi, yine TRT ile ilgili tespit ettiğim bir husus var arkadaşlar. Bunlar, son birkaç ay 
içinde özel komisyonlar kurarak, kendilerine yakın ve etkili kimselerin çocuklarını, imtihan
sız, komisyon kararıyla, memuriyete alıyorlar. Mesela, Yönetim Kurulu Başkanı -eski mi, yeni 
mi bilmiyorum- Yılmaz Büyükerşen'in kızı bundan bir süre önce alındı. 5 - 6 kişi, alınan. Per
sonel rejimine göre kamu hizmeti için memur alınırken imtihan açılması lazım, ilan edilmesi 
lazım; kanunun bu açık hükümleri ihlal edilerek, birtakım hileyle, desiseyle özel komisyonlar 
kuruluyor ve Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin, belki de belirli politikacıların akrabaları, 
yüz boyamayla, makyajla memuriyete alınıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu ülke ya bir hukuk devletidir veya 

bir iltimas devleti, hukuk dışı bir devlettir. Eğer hukuk devleti ise, biz, her ne sıfatta olursak 
olalım, hukuk devleti ilkelerini sağlamak zorundayız. Eğer hukuk devleti ilkelerini sağlamaz
sak, eğer, bu memlekette etkili ve yetkili birtakım kişiler imtiyazlı duruma düşerse, devletin 
vatandaştan aldığı vergiler şunun bunun cebine gayri meşru yollardan girerse, o zaman, bu dev
lette hukuk ve adalet diye bir şey kalmaz. 

Benim sizden ricam şudur: Bu TRT hesaplarını ibra etmeyelim. Ederseniz ne olur?.. TRT'nin 
1987'de -bir tek örneğini veriyorum; daha çok örnekleri var da, zamanım yetmiyor diye bir 
tek örnek veriyorum- kendi yönetim kurulu üyelerinin, Genel Müdürünün usulsüz olarak har
cadığı 988 milyon liranın üzerine bir çizgi çizmiş olursunuz. Eğer, bu çizgiyi çizmek vicdanını
zı sızlatmıyorsa, o sizin bileceğiniz iş. 

Bununla ilgili durum şu; Biz TRT hesaplarını ibra etmezsek, 3346 sayılı Kanuna göre, du
rumu cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundayız ve cumhuriyet savcılığı ilgili tahkikatını ya
par, ondan sonra, hakikaten bir suçları yoksa, o zaman, yine aklanırlar; ama varsa, biz, par
maklarımızla suçları örtbas etmeyelim. 

Değerli milletvekilleri, onun için, bakın, KİT Komisyonu 50 tane KİT'in hesaplarını ibra 
etmiştir; bir tek bu rapora itiraz ettik. Aslında, birçoğuna da itiraz edecektik; ama, bunu bir 
örnek olarak getirelim, bakalım ANAP Grubundaki arkadaşlarımız, hakikaten, suiistimallere 
karşı ne derece hassastırlar, onu görelim dedik. Eğer hakikaten sizleri bu konuda hassas görür
sek ve görev yapabilir bir pozisyonda ve düşüncede olduğunuzu hissedersek, bundan sonra her 
şeyin daha titizlikle üzerine gideriz ve devletin beş kuruşunu kimseye yedirmeyiz ve sizin de 
yedirmemenizi istiyoruz, özellikle, böyle, bu memlekette hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı 
da yurt dışına her olayda göndermeyin; sonra sizi de bu konuda alay konusu yaparlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Topçu, 
Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde

ğer üyeleri; sözlerime, hepinizi selamlayarak başlamak istiyorum. 

1987 yılı kesinhesabına itiraz edilen, bize göre de haklı bir şekilde itiraz edilen TRT Kuru
mu, İçtüzük ve Türk yönetim şeması gereği, kamu iktisadî teşebbüsleri içerisinde yer almakta
dır. Aslında, TRT Kurumu, fonksiyonu, varlığı ve 1961 Anayasası ile, tarafsız bir kurum ola
rak Türk Devlet yapısı içerisinde Anayasal bir kuruluş şeklinde yer almış ve bu kuruluşa yük
lenen fonksiyonlar itibariyle kâr-zarar hesabı üzerine oturtulmuş bir kuruluş değildir; yani, 
TRT Kurumu, her yıl, milyarlarca lira, trilyonlarca lira kâr etse, ibra edilmesi için yeterli sebep 
değildir, hatta tali sebeptir. Böyle bir kurumun ibra edilmesi, Anayasal bir kuruluş olarak, ken
disine Anayasada verilen ve Türk toplumunda, Türk halkının kendisinden beklentilerini tam 
olarak cevaplayıp cevaplamadığına, fonksiyonunu, görevini tam olarak yerine getirip getirme
diğine bağlıdır. O nedenle, biz olaya, basit bir kâr-zarar hesabı bilançosu şeklinde verilmiş olan 
KİT Komisyonu raporunun ötesinde bakmak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi üç evre geçirmiştir ve geçiriyor. Bunlardan bir tanesi, "klasik 
demokrasi" dediğimiz, klasik özgürlükler üzerine kurulmuş, Montesquieu'dan kalma bir ifa-
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de ile erkler, güçler ayrılığı üzerine kurulmuş klasik demokrasi anlayışıdır. Klasik demokrasi 
anlayışı, zaman içerisinde, bunu büyük bir titizlikle uygulayan ülkelerden başlamak üzere, ye
terli olmamıştır. Yeterli olmayınca, şimdi yeni bir devlet ve demokrasi anlayışı gelişmiştir, geç
tiğimiz çağ içerisinde oluşmuştur; sosyal devlet ve sosyal demokrasi... Son yıllarda, özellikle 
yine demokrasi geleneği çok iyi olan ve bu konuda uygulamaları son derece güzel olan ülkeler
de ve özellikle de iktisaden kalkınmış olan ülkelerde yeni bir demokrasi kavramı gelişmiş bulu
nuyor. Bu da "Medya demokrasisi"dir; adına "Medya demokrasisi" diyorlar. Bunun anlamı 
şudur; O ülkenin halkının bilgilendirilmesi, bilgi çağına uygun hale getirilmesi ve demokrasi
nin, medyanın, bu bilgi akımı içinde toplumu yönlendirmesidir. 

Buradan gelmek istediğim sonuç şudur: TRT Kurumu gibi kurumlar ve TRT'nin, medya
nın bir parçası olarak, devlet hayatında halkın günlük hayatında ve bir ülkenin geleceğinde, 
bugününde ve yarınında çok önemli rolleri olmalıdır. Basit bir misal diye veriyorum; birçoğu
nuz sokakta gezerken, pazarda alışveriş yaparken, en azından, buradaki, hayatında sizi hiç gör
memiş hemşeriniz tarafından, bir partiliniz tarafından "siz falanca yerin milletvekili değil mi
siniz?" diye soruya muhatap olmuşsunuzdur. Neden dolayı?:. Hep burada konuşulduğu için 
değil, şu kürsülerde otururken, TRT'nin Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak, şöyle, bir an mesa
besi gösterdiği bazı görüntülerden dolayıdır. Medya olayı, "Medya demokrasisi" kavramı, ar
tık, Avrupa'dan başlayarak, hatta Amerika'yı da bu akım içine alarak, Türkiye'ye de gelmiştir, 
gelmelidir. Biz, çağın gerisinde kalamayız. 

Şimdi, olaya böyle yaklaştığınız zaman, TRT Kurumunun, Anayasanın 133 üncü madde
sinde yazılı, tarafsız olması ve Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap veren, onun bilgilenmesi
ni, onun kişiliğini geliştirmesini sağlaması gerekir. Arkadaşlar, insanların kişiliği yalnız paray
la gelişmez. Para, insanlara birçok şeyi sağlar, maddî imkânlar birçok şeyleri sağlar; ama, onun 
dışında, insan kişiliğinin gelişmesi, önceden ve evvelemirde, bilgiye bağlıdır. Onun için, çocuk
larımızı önce okula gönderiyoruz, okula göndermeden evvel evimizde eğitiyoruz, birtakım şeyleri 
öğretiyoruz, öğrete öğrete, sonunda, onun bir maddî imkâna kavuşmasını sağlıyoruz; ikisini 
birleştiriyoruz. Neden?.. Kişiliğini geliştirmesi için. 

Şimdi, TRT Kurumunun, Başbakan olarak Turgut özal'ın eline geçtiği günden bu yana, 
hiçbir Türk vatandaşının vicdanında, tarafsız ve Türk kamuoyunun istediği yayını yaptığını 
söylemek mümkün değildir; yalnız 1987'de değil. Ben eminim ki, burada, İktidar Partisi sıra
larında oturan arkadaşlarımızdan da bu yargılara katılanlar olacaktır, olmuştur. 

Biz burada, geçmiş dönem içerisinde, ben şahsen bu Meclise geldiğim günden bu yana, 
TRT konusunda müteaddit defalar bu kürsüden beyanlarda bulunmuşumdur, hatta bununla 
da yetinmemişimdir, TRT yönetimini, 2954 sayılı Yasasındaki sınırların dışında, Anayasanın 
133 üncü maddesinin düzenlemesinin tamamen dışında; yani tamamen Anayasaya aykırı bir 
konumda olmasını, devletin savcıları dahil, yargı mercilerine de bildirmişimdir. TRT'yi bura
da Hükümet temsil eder, TRT adına burada bize cevap vermek üzere gelen sayın devlet bakan
ları demiştir ki, "Efendim, Sayın Topçu doğru söylüyor, şikâyetler olmuştur da, hep o şikâyet
ler takipsizlikle sonuçlanmıştır." Bize cevap hep bu olmuştur. Ama, sonra gördük ki, bizim 
o şikâyetlerimiz, TRT Yüksek Kurulu tarafından ve Devlet Denetleme Kurulu tarafından haklı 
bulunmuştur; savcılık tarafından değil, ama onlar tarafından haklı bulunmuştur; denmiştir ki, 
"Siz, 2954 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinde Hükümete tanınan yetkiyi suiistimal ediyorsu
nuz, TRT Kurumu olarak buna göz yumuyorsunuz, yummuşsunuz." 
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TRT Kurumunun sevap ve günahı 1987'den ibaret olmadığı için, sürüp geldiği için; bugün 
ben, bana zamanında bu kürsüden "Efendim, savcılarımız Sayın Topçu'nun müracaatlarını 
reddetmiş" diyen sayın bakanlarımızın kulaklarını çınlatarak, şimdi TRT yönetimi hakkında 
dava açıldığını haber vermek istiyorum. Bakalım buna ne diyecekler? TRT Kurumunun yaptı
ğı yayınlarda suç bulunduğu için, Türk yasalarını çiğnediği için cumhuriyet savcıları dava aç
mıştır ve iki tanesinin tebligatı bana gelmiştir, daha da gelecektir. Bakalım buna ne cevap veri
lecek? 

Değerli arkadaşlarım, TRT gibi, rejimin bir numaralı meselesi haline gelmiş olan bir ku
rumu, hükümetlerin bu şekilde kontrolde, bugün de olduğu gibi, kontrolde tutması, hatta hat
ta biraz da kınayarak söylüyorum, Çankaya'da otururken hâlâ TRT'yi kontrol altında tutmaya 
çalışmasını anlamak mümkün değildir. Bunu kınayarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı sıfatını 
iki de bir TRT'den söyletip halka kabul ettirmeye çalışan bir zatın, oradan TRT yönetimine 
müdahale ettiğini biz biliyoruz. Tabiî gizli kapaklı değil; bunu anlamak ve kabullenmek müm
kün değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişilerin, böyle, idare
nin, TRT gibi de olsa, bu seviyedeki birimlerine komuta ettiği, emir verdiği, ricalarda bulun
duğu görülmemiştir, duyulmamıştır. Bu, bana göre o makamı biraz küçültür. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Buğday fiyatı ilan ediyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, burada şunu ifade etmek istiyorum. 

Bunu çok zorlayarak söylüyorum: Dışarıda TRT'den bahsederken "TRT" demiyorum, "ÖRT" 
diyorum; özal Radyo Televizyonu. Çünkü, TRT, Türk Radyo Televizyonu olma vasfını yitir
miştir; Türk toplumuna ait değildir. Türk insanına ait değildir, öyle olsaydı, bize de ait olur
du, biz de Türk'üz, biz de bu vatanın evladıyız. Böyle olmadığı, kamuoyu yoklamalarından 
da ortaya çıkmıştır. 

TRT'de şimdi çok güzel bir ilişki kurulmuştur. TRT, malî bakımdan Hükümete bağımlı
dır. Yönetimi bakımından da bağımlıdır. Bunu, ihtilal konseyi, maalesef, başka düşüncelerle 
yanlış yapmıştır; başka bir partinin işine yarayacak diye yapmıştır, yapmıştır... Sonra, ondan 
özal yararlanmıştır; ama, bizce demokratik rejim içerisinde bu tür açıkgözlülüklerin yeri yok
tur; çünkü, onlar bir gün ayağınıza dolaşır. 

Birincisi; ikili bir ilişki kurulmuştur; hayatında rüya görse üstüne yoramayacak kişiler, TRT 
Kurumunun başına Genel Müdür tayin edilmiştir, tkincisi; para ilişkisi kurulmuştur. Gidin so
run; TRT, her an, her dakika malî müzayaka içerisindedir. Niye... Hükümet gıdım gıdım veri-
yor. Eğer Hükümetin kontrolünden çıkarsa, para yok. Para, Hükümete bağlı; Hükümet para
yı veriyor, TRT o parayı alıyor, TRT'nin davulunu Hükümet çalıyor ya da TRT Hükümetin 
davulunu çalıyor... Bir de bakıyorsunuz, akşam olmuş; falanca bakanımız mağaza açmış; sa
bahtan akşama Türk vatandaşlarının yaptığı işi bir sayın bakanımız yapmış, TRT bunu birinci 
haber olarak gösteriyor. Göstermek zorunda; göstermezse para yok!.. 

Şimdi, şu kesinhesapla ortaya çıktığı gibi, Devlet Denetleme Kurulunun çıkardığı gibi, Yük
sek Denetleme Kurulunun çıkardığı gibi, başka bir şekle dönüşmüş; TRT bu paraları alıyor 
ya, sabahtan akşama kadar da Hükümete teslim olmuş, bu yağcılığı da yapıyor ya; yapıyor, 
öbür taraftan da paraları çarçur ediyor, TRT Genel Müdürleri devlet kesesinden, Hazineden 
saltanat sürüyor. İşte şu kesinhesaptaki 988 milyon lira, onun görünen kısmı. Sheraton Otelin

de, Hilton Otelinde, Etap Marmara Otelinde, beyefendinin dairesi var, TRT Genel Müdürünün 
dairesi var; orada yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor... Başka kimler yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor 
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bilmiyoruz, buralar ne maksatla tutuluyor bilmiyoruz. Biz Hükümete diyoruz ki, "Siz, Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin Hazinesini çarçur ediyorsunuz." Yalan mı söylüyoruz? tşte, en ba
sit bir misali; bunun yüzlercesini, binlercesini söylemek mümkündür. 

Enflasyona sebep arıyorlar... Birinci sebep bu işte; devlet parasının böyle hovardaca yen
mesi; birinci sebep bu işte. Bize diyorlar ki, "Siz gelirseniz nasıl durduracaksınız?" Biz bunla
rı engelleyeceğiz, mani olacağız. Yok böyle şey! Biz, klasik deyimiyle, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı bulunan bu paralan yedirmeyeceğiz. Hele hele böyle ilişkiler içerisinde, "Sen benim rek
lamımı yap, paraları da ne yaparsan yap, bildiğin gibi ye" diyerek yedirmeyeceğiz. 

Bugünkü TRT Genel Müdürü Ankara'da sadece iki gün duruyor. Bakınız, Sayın Devlet 
Bakanımız burada oturuyor, demin arkada TRT'nin bir temsilcisi de oturuyordu. Ben soruyo
rum: TRT Genel Müdürü dil biliyor mu? Ben söyleyeyim, bilmiyor; ben kendisini tanırım; ama 
haftanın beş günü yurt dışında. Yurt dışına çıkmak için dil mi bilmek lazım? Tabiî ki dil bil
mek lazım değil; yanına bir tercüman alırsın, hatta tercümanı seçer de alırsın, bazen beğenir 
de alırsın, başka türlü de alırsın, istediğin hayatı da yaşarsın. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ne demek istiyorsun?.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demek istediğim gayet açık; diyorum ve iddia ediyorum, 

bugünkü TRT Genel Müdürü haftada ortalama ikibuçuk gün buradadır. "İki" dedim, hadi 
hakkını vereyim, ikibuçuk gün burada, geri kalan dörtbuçuk gün burada değil. Evet, çünkü 
kendisi dil bilmez. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Tercümanı dil biliyor mu?!.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Herhalde, tercümanının biliyor olması lazım. 
tşte buna, devlet kesesinden, Hazineden saltanat sürmek derler. Hatta hatta, halk arasın

da, buna, devlet kesesinden hovardalık yapmak derler. (DYP sıralarından alkışlar) Bunun ma
nası budur. 

Buradan, bir yere gelmek istiyorum: Burada, TRT Kurumu malî müzayaka içerisindey
ken, program yapımı için alınmış yüzlerce elemanı istihdam ediyor. Biz, "niçin istihdam edi
yor?" demiyoruz; eğer o elemanlar program yapımında; yani halkın eğlenmesine, bilgilenme
sine, dinlenmesine, görgüsünün, kültürünün artmasına yönelik ya da diğer yabancı televizyon
ların yaptığı gibi, sürekli yayınlara yönelik programlar yapılacaksa, tabiî, ihtiyaçtır, alınacak
tır. Biz, ihtiyacın niçin olduğunu sormuyoruz. Bu yüzlerce eleman elinde dururken dışarıya 
milyarlarca para ödeyerek birtakım kişilere milyarlarca liraya -hem de, öyle, teklif falan alma
dan, araştırmadan, sormadan- yani birtakım ulufeler dağıtarak program yaptırıyor. Dışarıya 
mı yaptırıyorsunuz?., tyi, pekiyi, o zaman, bu elinizdeki elemanları bırakın... Bunlara niçin 
açıktan aylık, ücret veriyorsunuz; yazık, günah değil mi? Madem malî müzayaka içerisindesi
niz, boyuna, Hükümete, "Aman ağam, sen bana biraz para ver, ben senin istediğini burada 
söyleyeyim" diye yalvaracağına, personel sayısını kendi ihtiyacın kadarına indir, iktisat yap
masını öğren. TRT bunu bilmiyor... Bunu bilmediği gibi, şimdi komisyon raporundakinin yüzde 
yüz tersi; komisyon raporu yanlış, "yalan" diyemeyeceğim, yüzde yüz yanlış bir durum var; 
temelli müzayaka içerisine sokuluyor. Bakınız, buradan okuyorum: 

Komisyon raporunun 2 nci sayfasının ikinci bölümünde; "Kuruluşun amacı: 
Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi, yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması 

Anayasa uyarınca devletin tekelindedir" deniyor, öyle mi arkadaşlar? Devletin tekelinde mi? 
Hayır. 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — öyle yazıyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Devletin tekelinde ise, Magic-Box ne iş yapıyor? Hepimiz 

birbirimize soralım; şurada yazılan doğru mu? Bakınız ne diyor: "Devletin tekelindedir. Bu 
tekel halen -buyurunuz, kocaman bir yalan, beni bağışlasın komisyon- Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumu tarafından kullanılmaktadır." öyle mi?.. Hayır! 

Biz, özel televizyona karşı değiliz, o iş başka, yasalar çiğnenerek bu işin yapılması başka... 
Biz, ona karşıyız. Yani "Turgut Bey, Anayasayı çiğniyor, Başbakanlık koltuğunu Çankaya'ya 
taşıdı, Anayasa dışında iş görüyor" diye, oğluna da bu hakkı tanıyorsanız, o zaman bir diye
ceğim yok. Yoksa, biz özel televizyona karşı değiliz. Anayasayı değiştirelim, yasayı da değişti
relim, herkes istediği televizyonu kursun: biz ona karşı değiliz, ama, mademki bugün Anayasa 
böyle diyor, yasa böyle diyor, ben, İktidar Partisine mensup değerli milletvekili arkadaşlarıma 
buradan haber veriyorum; PTT Kurumu Magic-Box'a uydu kiralamıştır. Bu yetişmemiştir, bun
dan iyi netice alınmamıştır -değerli arkadaşlarıma yine haber veriyorum- istanbul'da 14 tane 
Magic-Box yansıtıcı koymuştur, bu yansıtıcılarla TRT'nin yayınını bozmaktadır. Burada yetki
liler var; sorun! Hani belediyelerin kurduklarına savcılar el atmıştı, almıştı?.. Hani TRT'nin 
izni olmadan kimse bunu yapamazdı?.. Hani PTT'nin.izni olmadan yapamazdı?.. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sadece bizim belediyelere yasak. 
YASAR TOPÇU (Devamla) — Hadi arkadaşlar buyurun kaldıralım, kaldırtın; ben bura

dan haber veriyorum. TRT yayınını hilei şeriyeyle, kanun karşısında hile kullanarak, hem de 
Çankaya'da oturan zatın oğlunun doğrudan ilişkili bulunduğu bir kuruluş, hile kullanarak bu
rada şirket kuruyor, sözümona Almanya'dan yayın yapıyor^sonra gelip istanbul'a 14 tane yan
sıtıcı koyuyor... Çünkü, 2 milyon liraya anten satarak bu işi halledemediler, şimdi normal an
tenle Magic-Box'ı seyrediyorsunuz. Komisyon raporuna bunu yazanların kulakları çınlasın. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — O yayın Almanya'dan geliyor. 
YASAR TOPÇU (Devamla) — tçime dert oldu, burada bir şey daha söyleyeceğim.. Ben 

görmedim, arkadaşlar söylüyor, bu Magic-Box Star-1 Televizyonu, geçtiğimiz haftaların bir ta
nesinde -ben başka türlüsüne rastladım- seks filmi oynatmış. Ben söylüyorum. 

Şimdi, iktidar Partisine mensup değerli arkadaşlarıma şunu söylüyorum; kendi gördüğü
mü söylüyorum: Milletvekili lojmanlarında hafta sonlarında bu tür filmler oynatıyor diye bir 
filmi kaldırdılar, isabettir; yani oynatılması yanlıştır, kaldırılması isabettir. Avrupa'dan yayın 
yapan bir başka kanal da, Tele-5 mi idi neydi; onu da kaldırdılar. Hadi bakalım, şimdi Star-l'i 
kaldırın; kesin yayını bakalım, nasıl keseceksiniz?.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onu da, Yılmaz Güney'in filmlerini oynatıyor diye kestiler. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hadi bakalım... Ben burada söylüyorum, herkes de bunu 

biliyor. Şimdi diyorum ki, öbürleri kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ben öbürlerinin savunucusu deği
lim. Yanlıştır; bizim toplumumuz, bizim aile geleneğimiz bu tür şeylere müsaade etmez. Ta
mam, sizinle beraberim; ama aynı şeyi Magic-Box'ın Star-l'i yapıyor. Siz de sorun çocukları
nıza, bırakın başkasını, sizi şahit, çocuklarımızı şahit, ailelerimizi şahit gösteriyorum; bura
dan gösteriyorum... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Hangi saatte gösterdi? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, geçen hafta Cumartesi günü veya cuma günü, arka

daşlarımızdan görenler var, dehşet içerisinde görenler var. Ben oradaki sözleri sarf etmek iste
miyorum; bir tanesi şöyle meselâ; arkadaşlarımızdan naklen söylüyorum, seyreden arkadaş-
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larımızın kan tepesine sıçramış. Erkek diyor ki kadına, "Ben seni aldattım" kadın da "Ha, 
iyi etmişsin ben de seni aldatırım." Gidiyor, o da onu aldatıyor, erkek eve gelince diyor ki, 
"İçeri girme, hovarda var." Sonra diyorlar ki, "Sen orada ben burada uğraşacağımıza bunu 
aile efradı içerisinde yapalım." Bir de bakıyorsunuz bir toplu şey... Olanı arkadaşlarım anlattı, 
ben seyretmedim... 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Arkadaşlar niye seyretti?!. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Erendim, veriyor oradan... "Niye seyretti?" diyor!.. Düğ

meye basıyorsunuz, televizyonda görülüyor. Arkadaş, o anda seyrettiği filmin içerisinde böyle 
bir şey olacağını nereden bilsin. Kaldı ki, bu konuda lojman yönetimi büyük bir titizlik göster
miş, gayet isabetli bir karar vermiş. Bazı açık saçık yayın yapan televizyonları da defetmiş, gön
dermiş, çıkarmış, isabetli, iyi, güzel; ama, ben şimdi teklif ediyorum ve diyorumki, bu laf doğ
ruysa, haydi Star-l'i de çıkarın. 

Bütün bunları, biz özel televizyona karşı olduğumuz için söylemiyoruz; ama, Star-1 ne 
yapıyor?.. Bu televizyon, Turgut Beyin oğlu doğrudan buranın ortağı veya ilişkilisi olduğu için, 
imtiyazlı olarak, şu sözlere rağmen, Türkiye'de yayın yapıyor ve TRT'nin reklam araçlarına 
da el attı. Şimdi, TRT reklamlarını, bununla ilgili geliri kurtarabilmenin, yani postu kurtara
bilmenin kavgasında. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — En çok reklamı siz yaptırdınız Star-1'de. 
BAŞKAN —- Sayın Topçu, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayınız. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım; bu Meclis, bu ulusun tek, seçilmiş ve hakiki mümessili olan 

organdır, devlet organıdır. Bu Meclisin rızası olmadan, bu Meclisin kabulü olmadan, hiç kim
senin adı, sanı, sıfatı, mevkii ne olursa olsun, bize ne sağlamış olursa olsun -Yani, bize derken 
İktidar Partisi olarak sizi kastederek, diyelim ki size büyük hizmette bulundu, ne sağlamış olursa 
olsun, karşılığında ne sağlamış olursa olsun- devletin ve milletin paralarını bu şekilde harca
maya hakkı olmadığını; bu Yüce Meclisin, bu Milletin her bir kuruşuna -bakınız, piyasada 
yok, kaldırdınız, lirasını- olabilir her bir kör kuruşuna sahip olduğunu, şu raporu reddederek 
göstermelidir. Bir defa bunu yapmalıdır; hiç değilse, bir defa... 

Bakınız, parlamentonun yüceliği, binasının büyüklüğünden gelmez; içinde oturanların, 
orada görev yapanların, o ülkenin sorunlarına, o ülkenin insanlarına sahiplik derecesinden ge
lir; ciddiyetinden gelir, dürüstlüğünden gelir, haysiyetinden gelir, onurundan gelir. Geliniz, hiçbir 
art niyet olmadan söylüyorum, hiçbir art niyetim yoktur; mademki bu hesaplar düzgün değil
dir, mademki devletin bir kuruluşu demiştir ki, hayır, bu hesaplar böyle böyle yenilmiştir; bir 
defa bu insanlardan bunun bir hesabını soralım ki, bu Meclis bunu reddetsin ki, bir daha yap
maya kalkışanların ayakları titresin. Yoksa, bunların önüne geçmek, bunlara "dur" demek 
gerekirken, Türk Milletinin şu fakir fukara halkının orasından burasından artırdığı, yemeden 
içmeden devlete vermeye çalıştığı bu vergilerin böyle hovardaca yenilip içildiğine bu Meclisin, 
ortadaki rapora rağmen seyirci kaldığı izlenimini vermek fevkalade yanlış olacaktır. Hazır eli
mize fırsat geçmişken, iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte, "Hayır arkadaş, bu harcamayı, 
1987 yılı hesaplarını kabul etmiyoruz, kim ne yaptıysa bunun hesabını versin. Türk bağımsız 
yargısı önünde -Adalet Bakanı öyle diyor, bağımsız yargısı diyor; bağımsız yargıysa, Magic-
Box orada, onu da ayrıca hatırlatayım da- hesabını versin" diyelim. Bir defa... Hiç değilse, 
bu bir ders olur. 
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Bu düşünce ve duygularla, hepinize, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, süremi 
de geçtiğim için özür diliyor ve saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Şadan Tuzcu; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, kendisi KİT Komisyonunun üyesidir, konuş

maması gerekir. 
BAŞKAN — Grup adına konuşabilir efendim. 
Buyurun Sayın Tuzcu. 
ANAP GRUBU ADINA ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun 1987 yılı ra
porunun TRT Genel Müdürlüğü bilançosuna 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yap
tığı itiraz ve Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi yönündeki talebi hakkında Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi, Grubum ve 
şahsım adına saygı ve hürmetle selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; önergenin içeriğine geçmeden evvel, yüksek müsaadelerinizle, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun nasıl çalıştığını ve bu çalışmalar içerisinde, TRT'nin 
1987 faaliyet yılına ait yapılan denetlemeyi kısaca arz etmek istiyorum. 

Yüksek Denetleme Kurulu, denetlemekte olduğu teşekkülü, yasalardan veya mevcut tü
züklerden bir sapma veya bunlara aykırı bir uygulaması varsa, yılı içinde ikaz eder ve yılı için
de bu işi düzeltmesini ister; teşekkül, Yüksek Denetleme Kurulunun ikazları yönünde kendini 
düzeltir. Eğer düzeltemezse, yılı müteakip hazırlanan bilanço ve kesinhesabı havi faaliyet ra
poru -Yüksek Denetleme Kurulunun temennileri ile- o kuruma ve Başbakanlığa takdim edilir. 

Başbakanlığa ve kuruma verilen Yüksek Denetleme Kurumunun temennilerine göre ku
rum tarafından gerekli önlemleri alınır ve varsa temennilere uyamamak -yasal zorunluluk- zo
runluluğu; onların da düzeltilmesi yönünde, önerileriyle birlikte, temennilere verdiği cevaplar
la beraber, KİT Komisyonuna takdim eder. 

3346 sayılı Kanun, KİT Komisyonunun, kurumları incelemek için alt komisyon kurması
na cevaz vermektedir. Doğrusu da budur ve Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladığı temen
niler ve kurumun verdiği cevaplar alt komisyonda incelenir ve alt komisyonda, güncelliğini yi
tirmiş temenniler veyahut da Yüksek Denetleme Kurulunun temennisi doğrultusunda, ikazları 
doğrultusunda yapılan düzeltmeler varsa, bu temenniler gündemden çıkarılır veyahut da dü
zeltme devam ediyorsa, bu Yüksek Denetleme Kurulunun gündeminde kalmak kaydıyla, önemli 
bulduğu maddeleri üst komisyona götürür ve Üst Komisyon da, malumlarınız olduğu gibi, 35 
kişiden ve İçtüzüğe göre Mecliste grubu bulunan partilerin sayısal durumuna göre teşekkül 
etmiş bir komisyondur. 

Sayın Başkan, bu noktada, TRT'nin 1987 yılı raporları hakkında yapılan çalışmaları da 
bilgilerine arz etmek istiyorum. 

İS Aralık 1989 tarihinde, ak komisyon, üyesi bulunan sayın milletvekilleri, Yüksek Denet
leme Kurulu denetim görevlileri, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Planlama 
Teşkilatı temsilcisinin iştirakiyle, raporu incelemiş; yani, Yüksek Denetlemenin, TRT'nin 1987 
faaliyet yılını kapsayan raporunu... Bu raporda 16 temenni vardı ve alt komisyon 14 temenniyi, 
güncelliğini yitirdiği veyahut da öneriler doğrultusunda gerekli işlemler yapıldığı müzahaza-
sıyla, üst komisyona götürmemiş, yalnız ve yalnız bu 16 temenninin 2'sini üst komisyona gö
türmeye değer bulmuştur. 
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Evet, 15 Aralıkta yapılan bu toplantıda, iktidar ve muhalefete mensup milletvekili arka
daşlarım vardı ve bunların hepsinin müşterek imzasıyla, yalnız ve yalnız 2 temenni üst komis
yona (KİT Komisyonuna) götürüldü ve muhalefet partilerine mensup hiçbir milletvekili arka
daşımızın da herhangi bir itiraz şerhi bulunmadı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İtirazlarımız ne oldu? "Yazılı cevap vereceğim" denmedi mi? 
Tutanaklardan okudum. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Genç, ben alt komisyondan bahsediyorum. Sabre
dersen oraya da geleceğim. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Başkan, konuşma hakkı benim. 

BAŞKAN — Haklısınız. 
Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sağ olun. 
Alt komisyon raporu, 20 Aralık 1989 tarihinde, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonun

da ele alınmıştır. Komisyon, 26 sayın üyenin iştirakiyle toplanmış, Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporunu incelemiş ve alt komisyonda görüşülmeyen konulara da girerek, temennileri gözden 
geçirmiş, soruları, kurum yetkilisi tarafından cevaplandırılmıştır. 3346 sayılı Kanunun amir hük
müne göre TRT'nin 1987 yılı faaliyet raporu ile, kâr-zarar ve bilanço hesapları KÎT Komisyo
nunda ibra edilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın üyelerine takdim edilmiştir. 

Bu raporun tetkikinde görüldüğü gibi, Meclis aritmetiğine göre, muhalefet ve iktidar par
tisinin sayın milletvekillerinden oluşan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun raporuna 
-hafızam beni yanıltmıyorsa- hiçbir muhalefet milletvekili arkadaşım itiraz etmemiştir. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Karşı oy kullanıldı. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Komisyonda, muhalefete mensup 12 milletvekili arkada

şım vardır ve bunların hiçbiri, TRT'nin hesaplarının görüşüldüğü ve ibra edildiği KİT komis
yonunda muhalefet şerhi koymamıştır; işte rapor da buradadır. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Nerede? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Esas bant kayıtlarına bakın. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Efendim, imza şerhleri... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Yanlış söylemeyiniz; karşı oy kullanıldı. 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, lütfen müdahale etmeyin efendim. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Yanlış söylemesin efendim; karşı oy kullanıldı. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Başkan, ben, "Karşı oy kullanılmadı" demedim, 

"1987 yılı TRT bütçesine ait Kamu iktisadî Teşebbüsünün raporunda arkadaşların muhalefet 
şerhi yok" dedim. Ben, karşı oy kullanıldığından hiç bahsetmedim, "Oy" demedim; ama işti
rak eden veya imzası bulunan sayın üyelerle rapor burada. Ben, burada isim de açıklamak iste
miyorum. isteyenler raporlardan alıp bulabilirler. Şu anda, bu rapora itiraz edildi ve bu rapo
run üzerinde konuşuyoruz. Zannediyorum, bu raporu sayın üyeler incelemişlerdir ve imza et
mişlerdir. Çok özür dilerim, bir noktayı isim vermeden açıklamak zorunda kalıyorum. Ne ga
riptir ki, Sayın Kamer Genç'le beraber TRT 1987 yılı hesaplarına itiraz edenler, 22 kişinin için
de bir saygıdeğer arkadaşım, hem alt komisyonda vardı hem de üst komisyonda vardı. Büyük 
bir şanssızlık; herhalde dikkatinden kaçmış olacak, başka türlü açıklaması mümkün değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demagoji yapma. Bizim söylediklerimizin aksini ispat ede
biliyor musun? 
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ŞADAN TUZCU (Devamla) — Hiçbir itiraz şerhi, maalesef bulunmamaktadır. 
Bu rapora, yasa gereği, yani 3346 sayılı Yasanın 8 inci maddesine göre, Sayın Genç ve ar

kadaşları, TRT 1987 kesinhesaplarında, beş maddede ve genel faaliyetler üzerinde itirazda bu
lunarak ibranın tekrar görüşülmesini istediler. Bu, yasal hakları. Bu itiraza binaen, incelemek 
Üzere 16.10.1990 tarihinde toplanan KİT Komisyonu, önerge sahiplerinin beş maddeden olu
şan kesinhesap ve faaliyete yönelik itirazını inceledi. Kurum, gerekli incelemelerde bulunduk
tan sonra, Sayın Genç ve arkadaşlarının bilanço ve kesinhesaba yönelik üç maddeyi yeterli bul
maması ve geneli üzerindeki itirazını mahfuz tutması üzerine, mevcut, müteakip rapor hazır
landı. Bu rapor da önümde. Bu raporda da imzada bulunan sekiz tane muhalefete mensup 
milletvekili arkadaşım var ve bunlardan yalnız ve yalnız iki tanesi "Rapora muhalifim" diye 
bir şerh düştüler; ama, muhalefet ekini, maalesef, onlar da takdim etmediler. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Şart değil, burada söyledik işte. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Oraya, muhalefet şerhine koymak şart değil. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Efendim, meselenin ibraya yönelik detayına girmeden ev

vel, TRT Kanununun 57 nci maddesini burada okumak istiyorum; meselenin bir noktasına açıklık 
kazandırmakta, zannediyorum çok büyük fayda var. 

TRT Kanununun 57 nci maddesi, "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, idarî, malî ve 
teknik konularda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir" diyor. Altı
nı çizerek bunu bir daha okuyorum: "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, idarî, malî ve 
teknik konularda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir." \ani, TRT'nin 
yayın faaliyetleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi dışında tutulmaktadır; 
çünkü, yayın faaliyetleri, yine 2954 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulunun denetimine tabidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 3346 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden bazı paragrafları da 
burada okumak istiyorum: 

"Komisyonun inceleme usulleri 
Madde 7. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku

rulunun raporlarıyla Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları ve varsa kendisince tespit edi
len konuları inceler. Her teşebbüsün bilançosu ile netice hesaplarını kapsaması gereken bu ra
porlar; ilgili bakanlıkların görüşleri ve denetlenen kuruluşların cevapları ile birlikte, en geç er
tesi yılın aralık ayı sonuna kadar, Başbakanlıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulur." 

Aynı maddenin beşinci paragrafını okuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O maddenin üçüncü fıkrasını oku; esas, orada... 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — "İnceleme ve değerlendirme, esas olarak dosya üzerinde 

yapılır. Komisyonun çalışmaları sırasında denetlenen kuruluşların yöneticileri ve ilgili bulun
dukları bakanlık temsilcileri ile Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri bulunur ve gerekirse dinlenir." 

Sayın üyeler, benden evvel konuşan saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım KİT Komisyonu
nun çalışmalarını eleştirdi. KİT Komisyonu, bildiğiniz gibi, Anavatan Partili milletvekillerin
den teşekkül etmedi, her komisyon gibi, içtüzüğün amir hükümlerine göre, Meclis aritmetiği
ne göre teşekkül etmiştir. Ama, benim bu komisyonun bir üyesi olarak bazı noktaları -öyle 
zannediyorum ki- sizin bilgilerinize sunmak, görevimdir. 
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Komisyon, yasa hükümleri muvacehesinde çalışma yapmak zorundadır. \asa da aynen şunu 
diyor: "...incelemeler, değerlendirme esas olarak dosya üzerinden yapılır..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üçüncü fıkrasını niye okumuyorsun? 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Bu dosyayı kim hazırlar? Yüksek Denetleme Kurulu ha

zırlar ve Yüksek Denetleme Kurulu da, TRT'nin yalnız ve yalnız kesinhesap ve bilançosu üze
rinde denetleme yapabilir, yayın faaliyetleri üzerinde herhangi bir denetleme hakkı yoktur. Sa
yın konuşmacılar, eğer, benden evvel konuşurken, "hukuka, kanunlara saygılı olalım" dedi
lerse, bu kanunlara da -zannediyorum- saygılı olmaları gerekir. Bu yasalar doğrudur, yanlıştır, 
biz bunun münakaşasını yaparız; ama, yürürlükte olan yasa bu. O halde, KİT Komisyonu, 
mevcut yasaların kendisine verdiği görevlere göre denetleme yapmaktadır ve denetlemeyi ya
parken de, hiçbir parti ayırımı yapmadan, işte önünüzdeki raporda, TRT 1987 yılı hesaplarını 
ibra ederken, tutanağa koyduğu imza ekinde hiçbir muhalefet şerhi de koymamıştır. Ama, ka
nunun amir hükmü de vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu üçüncü fıkrayı bir oku. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, müdahale etmeyiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, konuşmacı da yanlış konuşuyor, biraz da ona müda

hale edin. 
BAŞKAN — Efendim, kürsüde hatibe belli şeyi söyletemeyiz, hatip istediğini söyler, iste

mediğini söylemez. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış konuşuyor, Genel Kurulu aldatıyor. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, Sayın Genç konuşurken, 

hakikaten, kendisini aşarak çok seviyeli bir konuşma yaptığını söyledi. Ben de takdirle karşıla
dım; ama, şu konuşmanın devamında, ne olur biraz da seviyeli dinleyebilse... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bak, hakaret ediyor... Lütfen... Ben her yön
den, ondan daha seviyeliyim... 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Efendim, komisyonun görevinin, Yüksek Denetleme Ku
rulunun görevinin, ibra konusunun ne olup ne olmadığına karar verdikten sonra, şimdi Kamer 
Genç ve arkadaşlarının kesinhesaba yönelik üç maddesine, bir de yayın faaliyetlerine yönelik 
olaylara gelelim. 

Şunu açıkça söyleyelim ki, Yüksek Denetleme Kurulunun, TRT bütçesinin herhangi bir 
yılma ait yayın faaliyetlerini inceleme hakkı yoktur. Onun sahip olmadığı bir hakkı KÎT Ko
misyonu kendinde bulamaz ve yayın faaliyetlerini inceleyemez. O halde, bizim burada yapaca
ğımız, ibraya taalluk eden herhangi bir suiistimal var mıdır uygulamada bir art niyet var mıdır?... 

Sayın Genç, arkadaşlarıyla birlikte beş maddelik bir önerge hazırladı; ancak, komisyonda 
yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu, üç maddeye indi. Yüksek müsaadelerinizle, elle tutu
lan, gözle görülen müşahhas bazı noktaları açıklamak istiyorum. Zannediyorum ki, o zaman, 
sayın üyeler, "ibra edelim mi etmeyelim mi?" konusunu değil, bu münakaşanın buraya nasıl 
geldiğini daha rahat anlayacaklar. Bu mesele buraya, maalesef ve maalesef, duygusallıkla gel
miştir. Açıkça söylüyorum, duygusallıkla gelmiştir. Eğer bir hata olsaydı, bu, alt komisyonda 
incelendiğinde bulunabilirdi. Yüksek Denetleme Kurulu, yılı içinde, devamlı, o müessesenin için
dedir ve her türlü teknik elemanıyla onun içindedir. Bu Yüksek Denetleme Kurulu, bir anayasal 
kuruldur. Bunun yanında, pazarlamacısı, muhasebe bileni, ticaret bileni, teknik olarak da ince
lediği konulara hâkim olacak, kendi branşında ihtisaslaşmış fazlaca da elemanı bulunmaktadır. 
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önergede, 1987 yılında kurum bünyesinde bulunan kreş ve kamplardan kurum üst düzey 
yöneticileri ve bunların yararlandığı öne sürülmektedir; ancak Yüksek Denetleme Kurulu Baş
kanlığının raporunda, bu yönde bir temenni, bir ifade bulamadım ve yoktur. 

TRT'deki mevcut lojmanlar, hizmete tahsisli ve görev tahsisli olmak üzere iki türlüdür. 
1987 yılı sonu itibariyle, 81 konut, Kamu Konutlar Kanunundaki tarif gereği, görev yerinde 
yeterli eleman bulunmamasından değil, o görev için hazırlanmış hizmet tahsisli konutların boş 
kalması gerektiğinden ve görev tahsisli olarak kullanılacak konutların iskâna müsait hale geti
rilmesi beklendiğinden boş kalmış bulunmaktadır. 

Bekâr lojmanlarına gelince; Buranın da boş kalması, olayın tabiatından gelmektedir. Çünkü, 
"Bekâr lojmanı" olarak adlandırılan birimler, bekâr teknik elemanlara veya ölçü, bakım, kurs 
vesaire sebeplerle geçici olarak verici istasyonda bulunacak olan personele tahsis edilmiş olup, 
geçici görevliler için istimal edilecek konutlardır. 

Dinlenme kampının, kuruluşa ekonomik yönden darbe vurduğu görüşü vardır ki, buna 
katılmak mümkün değil. Kurumun harcamalarının kanunlara uygun şekilde yapılmadığı veya 
muhasebeleştirilmediği konularında, alt komisyonun ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nunun sayın üyeleri tarafından hiçbir tereddüt izhar edilmemiştir. Ayrıca, tesisten; yani kamp 
yerinden yararlananlardan, yatak malzemelerini temizlemek, yemek ya da kahvaltı bedeli de, 
harcanan paralara karşılık tahsil edilmektedir. 

TRT İstanbul Misafirhanesi 1988 yılı başında açılmıştır; ama, 1987 yılı faaliyetlerini ince
lerken bunu gündeme getirmek, herhalde biraz meselenin dışına çıkmak gibi oluyor; ama, benden 
evvel konuşanlar tarafından, öyle zannediyorum ki, -1987 hesaplarını incelerken- dün çıkan 
veyahut da üç gün evvel çıkan olaylar bile bu kürsüye getirildi. Görevimizi tam manasıyla ya
pacaksak, meseleleri yerine oturtacaksak, güncel olanları güncel meselelerde, güncel olmayan
ları da yerinde mütalaa etmek, bence daha doğru olur. 

Burada bir hususa daha aydınlık getirmek istiyorum. Raporun hiçbir sayfasında, iddia 
edildiği gibi, lüks otellerde 988 milyon lira ödeme yapıldığı yazılı değildir. Sayın Topçu ve Sa
yın Genç de bu ifadeyi kullandı; ama, bu rakam hiçbir yerde yoktur. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1987 yılı paporunun 79 uncu sayfasında gö
rüleceği gibi, personelin geçici görevle, kurs, eğitim, tedavi amacıyla görev yeri dışına gitmeleri 
halinde, yatacak yer ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, istanbul ve izmir'de misafirhane ola
rak kullanılmak üzere, bazı oteller kiralanmıştır ve 1987 yılı içinde bunlara ödenen*para 450 
milyon 900 bin liradır. 

Raporun 1987 yılı giderini gösterdiği 74 üncü sayfasında, oteller için ayrılan ödeneğin içinde 
bulunan kira giderleri ödeneği ise, 3 milyar liradır. Bu da, TRT'nin Türkiye genelindeki bina
lara ödediği kira bedelidir. 

"Otel kiralama işinin Harcırah Kanununa aykırı olduğu" ifade edilmekte; oysa, raporda, 
"Uygulamanın Harcırah Kanununun genel ilkeleriyle bağdaşmadığı" yazılmaktadır. Kanun
da, bu uygulamaya yasak koyan bir hüküm de mevcut değildir. 

TRT Genel Müdürlüğünün 1987 yılında yaptığı temsil harcamaları toplam 5 milyon 327 
bin 322 liradır. Yurt dışı seyahatlar için ödenen harcırahın toplamı, 945 bin 998 lira olup, yurt 
dışı seyahatler için ödenen harcırah -Konut Fonu dahil- 2 milyon 100 bin liradır. Bu arada, 
1987 yılında Etap-Marmara, Tarabya Otelinde kalındığı günler için, Genel Müdür veya yetkili
ler için ödenen para, 1 milyon 200 bin lira civarındadır. 
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Saygıdeğer üyeler, evet, ibra etmeyelim, etmeyelim de; ne bulduk da etmeyelim? Ortaya 
bir şey koyalım, ibra etmememiş olmak için, ibra etmemek... Bunu, vicdan ölçüleri içine sığdı-
rabiliyorsanız, ben de size katılıyorum. Namusuyla çalışıyorsa, dürüst çalışıyorsa; ama, o mü
esseseyi cezalandırmak için, o kurumun yetkililerini ibra etmemek şöyle dursun, ibra etmeme 
tehdidiyle karşı karşıya bırakmak, vicdanlara sığmaz. Eğer, bunu alışkanlık haline getirirsek, 
eğer, hakikaten suiistimali olmayan kişileri ibra etmeme alışkanlığını kazanırsak, o zaman, cid
diyetiyle çalışan, memleketine hizmet eden bürokratlara büyük haksızlık ederiz. Ayrıca, onla
rın dürüstünü, namuslusunu, bulmakta da zorluk çekeriz. Onun için, meseleyi açıkça ortaya 
koyalım, varsa bir haksızlık, buyurun inceleyelim; ama, 230 milyarlık bir kurumun, 1 milyon
luk hesabı için "Bunu ibra etmeyelim" demek, insaf ölçülerine sığmaz. Bir de, üstelik o hesap 
için inceleme de açılmıştır, inceleme açılmış olması, onun hukukî yönündeki, hukuka karşı 
sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor, ibra edilse dahi kaldırmıyor; çünkü, inceleme devam edi
yor. Benim hukuk anlayışım öyledir, öyle zannediyorum ki, benden evvel konuşan arkadaşlar 
da hukuk yönünden bana katılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum, sağolun. 

Sayın milletvekilleri, inceleme yapılıyorsa, eğer, bazı sorular soruldu da onlara cevap ve
rilmiyorsa ve bunlar da o müesseseyi büyük zararlara sokan meseleler değilse, detay olabilecek 
nitelikte ise, o müessesenin ibra edilmesinde hiçbir mahzur yoktur. Senelerdir, bu Komisyonda 
bu böyle yapılır, hatta Plan ve Bütçe Komisyonunda da böyle yapılır. Bildiğiniz gibi, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda sorular sorulur, bilgiler istenir ve vaktin elverdiği imkânlar içinde soru
lara cevap verilir; eğer, verilemezse, ileride, soru sahibine, yetkililer, cevapları yazılı olarak tak
dim edeceğini bildirir ve gerekli işleme devam edilir, o kurumun bütçesi Plan ve Bütçe Komis
yonunda onaylanır. KİT Komisyonunun çalışması da bundan farklı değildir. 

Sayın Başkan, ben, bazı noktalara da değinmek istiyordum; ama, vaktimi aşıyorum, sizin 
sabrınızı taşırmak istemiyorum. 

Efendiler, bildiğiniz gibi, faaliyet olayı, Yüksek Denetlemenin denetiminde olmadığı gibi, 
KtT Komisyonunun da denetiminde değildir. TRT'nin faaliyetlerini beğenmeyebilirsiniz. On
ların münakaşa edileceği yer, KtT Komisyonunun raporuna sığınarak burası değildir. KtT Ko
misyonunun raporunda varsa, rahatlıkla söyleyebiliyorsanız, suiistimal varsa, onu inceleriz, 
onu yaparız. Ama, çok kapsamlı olan yayın faaliyetlerinin denetimi için, gerekli mekanizma
lar da vardır; o, TRT Kanunu içerisinde mündemiçtir; o yollara başvurulabilir -Sayın Topçu 
da söyledi- bu yolun sonunda Cumhuriyet Savcılığı da açıktır. Ama, yapılan hesaplar doğru 
ise, incelemeler doğru ise, o müesseseyi ibra etmemek gibi bir durumla karşı karşıya bırakmak 
değil, Türk Milletinin insanlığının en büyük meziyeti olan takdir meziyetine yakışır şekilde on
lara teşekkür etmek gerekir gibi geliyor. Hepiniz de, öyle zannediyorum ki, KtT Komisyonu
nun aldığı karara uyacaksınız. TRT'nin o devre içinde çalışmalarında bulunanlara şu huzurda 
teşekkür etmek istiyorum, sizlerin de bana katılacağı ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Hükümet adına, Sayın Devlet Bakanı Mehmet Yazar söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Yazar. 
Sayın Yazar, süreniz 20 dakikadır. 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; TRT'nin 1987 yılı hesaplarının KİT Komisyonununda incelenmesi vesilesiyle, 
Sayın Kamer Genç arkadaşımızın, 19 arkadaşıyla beraber, ilgili sorulara zamanında cevap ve
rilmediği düşüncesiyle, gerekçesiyle itirazları üzerine, konu bugün huzurlarınızda tartışılmak
tadır. 

Komisyonla ve mevzuatla ilgili hususlar -zannediyorum- enine boyuna tartışıldı. Ben, mü
saade ederseniz burada bu vesileyle, konuyla ilgili olduğu için, arkadaşlarımın gündeme getir
dikleri ve TRT'ye yönelik bazı hususlarda açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü, zannederim 
bazı konular yanlış biliniyor ve tabiî yanlış bilindiği için de, onun üzerine inşa edilen görüşler, 
düşünceler de biraz yanlış olabiliyor. Bu açıdan, değerli arkadaşlarımın konuşmalarında dile 
getirdiği ve kanaatimce doğru olmayan birkaç hususu hemen açıklamak istiyorum. 

Sayın Kamer Genç arkadaşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin TRT'de ye
terince verilmediğini dile getirdiler. Aslında, bu konu, geçen sene, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçe görüşmeleri sırasında da dile getirilmişti, bu yıl da 
dile getirildi. Burada bir sıkıntımız yasadan gelmektedir; arkadaşım biliyor. TRT Yasasının 21 
inci maddesi, belki yanlış ifade edilmiş, belki öyle yazılmış; ama, konuyu daha çok radyoya 
kaydırmış maalesef. Müsaade ederseniz o maddeyi okuyayım. 21 inci madde diyor ki: "Türki
ye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını radyo
dan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar." Gerçi, aşağıda bir açık kapı var, 
oradan yararlanıyoruz ve yararlanacağız, onu hemen ifade edeyim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ondan Hükümet yararlanıyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, müsaade eder misiniz, 

ben bir anlatmaya çalışayım. Tabiî, sizin değerli görüşlerinizi de saygıyla karşılıyorum. 
"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantı

larından (açılış, andiçme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir." Tabiî, maddenin birinci fıkrası, 
sanki radyoya atıf yapar ağırlık vermiş. Tabiî ki, bugün bunu, bu anlayışla yorumlayanlayız, 
yorumlamamalıyız; ama, yasanın maddesi de böyle. O yüzden, geçen sene, Plan ve Bütçe Ko
misyonu görüşmeleri sırasında, arkadaşlarımın bu isteklerini, hemen orada TRT Genel Müdü
rüne ve yetkililerine rica olarak ilettim. Rica diyorum; çünkü, değerli arkadaşlar, bir yanlış 
anlamayı da burada açıklamak zorundayım. Arkadaşlarım biraz evvel belirttiler; Sayın Topçu, 
TRT Genel Müdürünü tayin ettirdi bize. Ah, keşke öyle olsa... Böyle bir imkânımız yok. Son
ra, "bütün parayı bizim verdiğimizi" söyledi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Komşu hükümetlerden biri mi tayin ediyor? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade edin efendim. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen, müdahale etmeyin. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — TRT'nin bütçesi, şu anda Hükü

metten, devletten bir kuruş almamaktadır değerli arkadaşlarım. Bunu açıklamak istiyorum. 
TRT, sadece, Türkiye Elektrik Kurumunun belli yerlere sattığı elektrik gelirlerinden yüzde 1 
kaynak almaktadır. Eskiden, bu, yüzde 3,5'ti, bizim hükümetlerimiz zamanında yüzde l'e in
dirilmiştir. Buna karşın reklam gelirlerinin yüzde 30'unu Sosyal Dayanışma Fonuna vermekle
dir. Şimdi, şu andaki bütçesi 1 trilyonunun üzerinde... Tartışılıyor, yine huzurlarınıza gelecek, 
bu bütçe yılında -muhtemelen alınabilirse ve olabilirse- TEK'den alacağı para 60 milyar lira 
civarındadır, buna karşı Sosyal Dayanışma Fonuna yatıracağı para 200 milyar lira civarındadır. 
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Gerçi, Sosyal Dayanışma Fonuna da borçludur, yatıramamıştır, o yüzden hükümete para vere
lim, falan diye bir şey yok. Alakası yok, onu açıklayayım da bir yanlışlık olmasın. 

Tayin konusunu değerli arkadaşım benden daha iyi bilir; çünkü, hukukçudur, yasa da 
burada. 

Muhterem arkadaşlarım, ben TRT'nin mevcut yasasını, yönetim kurallarını iyidir veya kö
tüdür diye tartışmıyorum, ben tespitleri söylüyorum. Şimdi, bu yasa elimizde olduğu sürece, 
bu yasa TRT Genel Müdürünün tayinini -biliyorsunuz- şu esasa bağlamış: Burada müstakil 
bir yüksek kurul vardır. Yüksek kurul, "Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu" namı altında TRT'ye 
katiyen bağımlı olmayan, başka yayınlar olursa, onu da denetlemeye yetkili.tamamen müstakil 
bir kuruldur. Bu Yüksek Kurulun teşekkül tarzı 12 üyeden ibarettir. Bu 12 üye 6 yıl için seçilir 
ve döner olarak değiştirilir. 6 üyeden sadece 3 tanesi hükümet kontenjanıdır... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) —. 4 tanesi!... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) —. 3 tanesi efendim, 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 4 tanesi!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — 3 tanesi efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kanunu okuyun; 4 tanesi... 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Detayını veririm... Tartışmayalım!... 
Gerisi Sayın Cumhurbaşkanının, YÖK'ün ve diğer kurulların tayin ettiği kişilerdir. 
Şimdi, yapısı bu olan kurul, 3 aday tespit etmektedir. Ne için?.. Genel Müdür için. Bu 

3 adaydan sadece bir tanesini hükümet seçmek durumundadır ve yapılan da böyle olmuştur. 
TRT Yüksek Kurulu 3 aday tespit etmiştir ve 3'ünü de kurum bünyesinden tespit etmiştir ve 
biz onlardan 1 tanesini atamışizdır. Bu bakımdan, TRT Genel Müdürünü görevden alma yet
kisi de kesinlikle Hükümete ait değildir, sadece ve sadece vatana ihanet gibi önemli bazı konu
larda ancak Yüksek Kurul görevden alabilir. Yani, bu, işleyen prosedür, işleyen durumdur, yasa 
böyledir. Bunun dışında ne söylense, bir şey ifade etmez kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarıyla ilgili yayın
lara dönüyorum; çünkü, buna ben de en az sizin kadar -bütün arkadaşlarım gibi- hassasiyet 
gösteriyorum, yasanın 21 inci maddesine rağmen. 

"Geçen sene komisyonda rica ettim" dedim, ricamın sebebi; ben, TRT'ye emir verme, 
şunu yap-yapma deme durumunda ve mevkiinde değilim, bunu hiç kimse yapamaz. Çünkü, 
yasaları çiğnemiş olur... Ama, rica edebilir, siz de edebilirsiniz, nitekim, arkadaşlarım rica edi
yor, birçok arkadaşım TRT Genel Müdürüne, Haber Dairesi Başkanlığına telefon ediyorlar, 
aman şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Yapar veya yapmaz... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz nereden duyuyorsunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o gün hu

zurlarınızda -komisyon üyesi arkadaşlarımın bir kısmı burada- rica ettim ve dedim ki, "Türki
ye Büyük Millet Meclisine dair yayınları biraz artıralım, buna bir çare bulalım." Nitekim, iyi 
hatırlanırsa, bu yıl içinde "Mecliste Bugün" diye uzun süre haberlerde verilmiştir ve şimdi de 
Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarına dair yayınlar gayet iyi verilmektedir, arkadaşlarım ta
kip ediyordur. Bu da yeterli değil, hemen ifade edeyim, bu seneki Plan ve Bütçe Komisyonu 
çalışmaları sırasında TRT'den bir ricamız daha oldu. Bir TRT bülteni hazırlayın, bunu belli 
bir saate koyun ve her gün o veya bu kanalda belli bir saatte verin diye. Şimdi o hazırlığı yapı-
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yorlar, ümit ederim yerine getirirler. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını gizle
mek, kapatmak gibi bir anlayış zaten hiçbirimizin inançlarına sığmaz, gereği de yok; aslında, 
ölçülü, dengeli ve mümkün olduğu kadar faydalı bir şekilde vermek doğrudur. Biz de bu inanç 
ve bu düşüncedeyiz. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 6 ncı maddenin (c) fıkrasını bir okuyun. 
BAŞKAN — Sayın Topçu... Sayın Topçu... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yanlışlık var, onu düzeltelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan dilediği biçimde konuşabilir. Şöyle konuşun diye... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yanlış... Kanunda yazıyor. 
BAŞKAN — Böyle, karşılıklı... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 6 ncı maddenin (c) fıkrasını okusunlar efendim. 
BAŞKAN — Efendim, konuşuyor. Sayın Bakana, şu maddeyi okuyun diye bir talimat ve

remeyiz efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hükümetin atadığı, 4 kişidir. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Peki, dışarıda konuşalım. Olabilir 

efendim, yanılıyorsak düzeltiriz. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen müdahale etmeyin. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Yani, ana fikri değiştirmez... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz Meclise hitap edin lütfen. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade ederseniz, Sayın Genc'

in, TRT vericileri ile ilgili, "Bazıları devredilmiş, bu arada edilmeyen olmuş, zarar edilmiş" 
şeklinde -yanlış tespit etmedimse- bir eleştirisi oldu; onu cevaplandırayım. 

Biliyorsunuz, TRT vericilerini PTT'ye devreden 3517 sayılı Kanun, bilahara Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. Zannediyorum, 24 Ocak tarihine kadar bu iptalin gereği yerine geti
rilecektir. Yalnız o kanun gereği, yani 3517 sayılı Kanun gereği devredilen, edilmeyen diye bir 
şey yok, hepsi devredilmiş. Orada zannediyorum yanlış bir bilgi var veyahut ben yanlış tespit 
ettim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana verilen cevapta öyle. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Olabilir... Not aldım, ben de baka

cağım ona, ama bendeki bilgilerde yok. 
Sayın Genç, TRT yayın ilkeleri konusunda burada yasadan maddeleri okudu. Tabiî, bazı 

maddeleri zamandan tasarruf edeyim diye atladı, haklı olarak. Maddelerin hepsini okursanız 
-ben zaman almayacağım-, dünyada böyle bir mucize görmüyorum; bütün bu maddeleri aynı 
anda ve en mükemmel şekilde yerine getirsin ve Türkiye'de 57 milyon kişiyi memnun etsin. 
Yani, TRT'nin kaderi bu. 

Benim bildiğim -hafızalarınızı tazeleyin- TRT kurulduğundan beri, o parti iktidarda, bu 
parti muhalefette, aynı kavgalar... Zabıtlara bakabilirsiniz, aşağı yukarı aynı cümlelerle tekrar 
edilmiş. Burada, temelde bir şey var. Temelde olan, şu arkadaşlarım: Bunu komisyonda da söy
ledim, burada da Hükümetimizin görüşü olarak açıkça ifade etmek istiyorum. TRT tekel ol
duğu sürece, bu eleştiriler ebediyen devam eder, bunun önünü alamazsınız. Çünkü, bakış açı
sına göre, hiç kimsenin tatmin olması mümkün değil. TRT'den -siz öyle diyorsunuz- bizim Ana
vatan Partisi milletvekilleri de şikâyetçi, herkes şikâyetçi, şikâyetçi olmayan yok. Ama, neden?.. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Onlar keyiften şikâyetçi. 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır efendim, öyle değil. 
...Çünkü, herkes kendisini ve kendi görüşlerini, kendi penceresinden daha çok görmek is

tiyor ve doğrudur. Vatandaşa soruyorsun; bir tanesi diyor ki, "Kardeşim, bu kadar dinî yayına 
ne gerek var? Burası laik bir ülke*1 diyor, öbürü de "Kardeşim, burası Müslüman bir ülke; 
ayıp değil mi, bu kadar az dinî yayın yapılır mı?" diyor. 

Elimde bir sürü anketler var. Nitekim, milletvekili arkadaşlarımız üzerinde bir anket yap
tırdık, rica ettik; ilgi görmedi. Onu da burada sitem olarak ifade edeyim. Yani, bu kadar eleşti
riyoruz, ben rica ettim, dedim ki, "Milletvekili arkadaşlarımızla bir anket yapın." Bunun için
de Büyük Millet Meclisi yayınları da var; 35 arkadaşımız cevap verdi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ne sonuç çıkarsa çıksın, Çankaya'nın dediği oluyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bakınız, böyle peşin hükümlerle, 

peşin kararlarla gidersek, ne tartışacağız ki? O zaman, herkes kendi şarkısını okusun; ama, 
ben burada, iyi niyetle, hüsnüniyetle ve bazı noktalarda hak verdiğim hususlar da olduğu için, 
görüşmek istiyorum, müsaade edin; önyargılara girmeden bir konuşalım, sonra sizler de tabiî 
hakkınızı kullanırsınız, konuşursunuz efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yayın ilkeleri veTRT'nin bu ilkelere bağlı olarak ve aynı zaman
da 57 milyonluk bir ülkede çeşitli kültür kesimlerini, çeşitli kültür tabakalarını, çeşitli kültür 
bölgelerini ve coğrafî bölgeleri, bütün bunları memnun edecek bir mucize -bana göre- icat ol
mamıştır. Şu anda 5 kanal çalışıyor, GAP'la beraber 6 kanal; buna rağmen kimse memnun 
değil. "Kardeşim, aynı anda o kanalda bu yayınlanıyor, bu kanalda bu yayınlanıyor; ben hiç
birinden memnun değilim" deniyor. Dikkatinizi çekiyorum; 6 kanal bile memnun edemiyor. 

Bunları söylüyoruz, eleştiriyoruz; ama, Anadolu'da "Yiğidi öldür, hakkını inkâr etme" 
diye bir söz var. Bakın, TRT, bir kurum olarak bugün, Avrupa \ayın Birliğinin ve Asya Yayın 
Birliğinin bir üyesi olarak hangi noktada? Bugün, TRT, -bunu iftiharla söylemek istiyorum-
yayınlarıyla, yayınlarının kalitesiyle, Avrupa Yayın Birliğinde, bir numaradır. Bunu her plat
formda tartışabilirsiniz; çünkü, Avrupa'da hiçbir istasyon, tek bir istasyon olarak haftada 350 
saat yayın yapmamaktadır, yapamamaktadır, 6 kanal yayın yapamamaktadır ve TRT buna iki 
üç yılda ulaşmıştır. Yani, bu gelişmeleri, ortaya koyduğu performansı da burada takdirle ifade 
etmek istiyorum. Eksikleri yok mu? Var efendim. Daha mükemmel olmaz mı? Mutlaka olur, 
olmalıdır; ama, TRT, tekel olarak, bu sistem içinde bundan daha mükemmel olamaz. O za
man, Anayasanın 133 üncü maddesini, Yüksek Heyetiniz tensip eder, takdir eder, değiştirir ve 
TRT'yi rekabete açarız. Buna açarken de, Türkiye'nin millî birliği, örfü, âdeti gibi temel pren
siplerimizi korumak üzere -bugün de aynı görevi o yapıyor- TRT Yüksek Kurulunu daha da 
takviye ederiz ve bu rekabetten de zannediyorum daha iyi sonuç çıkar. TRT buna hazırdır. Bu
nun temelli çözümünü, ben şahsen, burada görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fazla mesai konusunda Sayın Genc'in bir eleştirisi oldu. Efendim, 
TRT şu anda -hemen hemen tamamı- sözleşmeli duruma geçmiştir. Sözleşmeli olunca, ona uy
gun olarak fazla mesai konusunu yeniden ve bütün kademelerde tek tek ele almak zorundadır. 
Bu çalışma yapılıyor ve tahmin ediyorum ki, 1991'den itibaren yeniden belirlenecektir. Esasen, 
sözleşmeli duruma geçmek suretiyle, sizlerin daha iyi bildiği gibi, değişen pozisyon, onların 
menfaatine olmuştur; çok büyük miktarda olmuştur, yani şu anda TRT'de çalışan arkadaşla
rımızın mesailerini, gayretlerini takdirle karşılıyorum. Keşke daha çok imkân versek... Ama, 
bakınız, bugün Türkiye'deki bütün bürokratlar oraya geçmek istiyor; çünkü, orada çok para 
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verildiğini tahmin ediyor. O yüzden, merak etmeyin fazla mesai konusu 1991'de hallolacaktır. 
Gazetede çıkan haberler konusuna gelince: Bende de başka gazete haberleri var; buna bir 

daldık mı -biliyorsunuz- hangisi nerede başlıyor, nerede bitiyor, işin içinden çıkmak mümkün 
değil. Bir yazılı soru üzerine ve yine komisyondaki bir soru üzerine, ben, bunlara yazılı olarak 
cevap verilmesi için, TRT'den rica ettim ve bunların cevaplarını gönderdiler; bunu ifade ede
yim. Sayın Genç, müsaadeniz olursa, artık, o gazetedeki haberlere girmek istemiyorum. 

Bu arada, Sayın Topçu*nun da bazı eleştirileri oldu: TRT, malî bakımdan Hükümete bağ
lı değil. Hükümete bağlılığı, şu anda, dış seyahatlerde -yani, almasa da olurda, hiç olmazsa, 
o kadar haberimiz olsun diye- bizden bir olur alıyorlar, bundan ibarettir. Bunu böyle bilesiniz. 

TRT Genel Müdürünün seyahatleri konusunu, Yaşar Bey arkadaşımız çok abarttı. Tamam, 
biz de o konuda çok dikkatliyiz; ancak, TRT, -biliyorsunuz- geçen yıldan itibaren çok önemli 
bir hizmet yaptı; o da S inci kanalı.... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Avrupa'da kimse seyretmiyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ediyor, ediyor... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kimse seyretmiyor, yok öyle bir şey; kimse seyretmiyor. 
BAŞKAN — Sayın Topu, böyle bir usul yok; lütfen, her dakika yerinizden müdahale et

meyiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yani, siz, adı TRT-INT oldu diye, Avrupa'da seyrediyorlar 

mı sanıyorsunuz?.. Kimse seyretmiyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ben biliyorum kardeşim, sen sa

bırlı ol. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, böyle bir müzakere usulümüz yok! Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kimse seyretmiyor efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, bir tane de, iyiye "îyi"-

de; bir şey olmaz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yani siz, adına 'TRT-INT" dediniz diye Avrupa'da seyredi
yorlar mı sanıyorsunuz? Kimse seyretmiyor. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, öyle değil o, yanlış biliyor
sun Yaşar Bey, yanlış. Şu anda 960 bin kişi seyrediyor kardeşim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır efendim kimse seyretmiyor. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen, müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade et, ben bizzat meşgul ol

dum Sayın Topçu; yanlış konuşuyorsun. Ben bizzat meşgul oldum kardeşim. Bakınız, hiçbir 
ülke, Almanya'da kablolu televizyona girme müsaadesini alamadı -ttalya dahil-; tek Türkiye 
almıştır. 13 eyalette ayrı ayrı -çünkü her eyaletin yasal durumu farklıdır orada- uğraşılarak bu 
müsaade alınmıştır ve şu anda, TRT, Almanya'dan 13 ayelette kablolu televizyona girmiştir. 
Şimdi, vatandaşımız, bulunduğu bölgede kabloya bağlanmak suretiyle bunu seyredebilecektir. 
Ayrıca, zaten çanak antenle, her yerde alabilir, hiç sorunu yok. Şimdi, Almanya, Belçika, Hol
landa, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın kuzey bölgeleri almaktadır. Gelecek sene, Şikago, New-
York, Washington, Avustralya ve Toronto'da başlayacaktır; buradan ilan ediyorum. İftiharla 
söylüyorum; çünkü bu, yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli bir olaydır. 

Şimdi, böyle önemli bir konunun kotarılması, ortaya çıkarılması kolay olmamıştır. Ben 
de iki defa bu iş için yurt dışına gitmek zorunda kalmışımdır; TRT Genel Müdürü de, bu mak-
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satla, benim de bilgim altında, seyahate gitmiştir. Ayrıca, TRT, Avrupa Yayın Birliği Yönetim 
Kurulu üyesidir; Genel Müdür veya vekili, bunun aylık toplantılarına katılmak zorundadırlar. 
Yine, Asya Yayın Birliğinin üyesidir; gitmek zorundadırlar. Şimdi, bütün bunlara rağmen 1,5 
senede, yani 18 ayda 14 defa yurt dışına çıkmış, toplam süre 70 küsur gün -bende hesabı var-
bu da ayda üç güne tekabül ediyor. Burada, "Haftada 2,5-3 gün yurt dışında" demekle bunlar 
biraz abartılmış oluyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hiç abartma yok!.. Merkezi Avrupa'ya taşısak... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ayrıca, arkadaşlarımız, müessese

lerin başındaki insanları da bu kadar hor görmemelidir; bunu doğru bulmuyorum. Eleştiriler, 
Meclisimizin sorumluluğuna, yüceliğine yakışır şekilde olmalıdır. Onlar, bizim, hepimizin, mem
leketimizin, Türkiye'nin bürokratlarıdır, yetişmiş insanlarıdır, memleketimizin hizmetindedir. 
Bu kadar hırpalamayı doğru ve haklı bulmuyorum; bunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. 

' Değerli arkadaşlarım, çok tartışılan Magic-Box konusuna da kısaca değinmek istiyorum. 
Magic-Box, yurt dışında kurulmuş bir şirkettir... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Türkiye'de kurulmuş bir şirket!.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, hayır!.. Belçika'da zannedi
yorum veya isviçre'de, bilemiyorum. "Şimdi, yurt dışında kurulmuş bir şirkete bizim buradan 
müdahale etmemiz mümkün değil, hukuken mümkün değil, şeklen mümkün değil. Başkaları 
da bu yayını yapabilir. 

Şimdi, burada tartışılan esas konuyu söyleyeyim: PTT kanalıyla kablolu televizyona gir
mesi... Bunu söylemeniz lazım. Bu konuda zaten TRT Yüksek Kurulu ile -ki, bu görev TRT 
Yüksek Kurulunundur- PTT arasında hukukî olay devam ediyor, mahkemeye verilmiş... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hükümet seyirci, öyle mi? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, Hükümetin yetkisinde 

değil... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) '— Yani, siz orada sorumlu değil misiniz? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır efendim, değil; yani, ben, 

şimdi gidip, isviçre Hükümetine, orada kurulmuş şirkete müdahale et mi diyeceğim?. Olur mu 
öyle şey?... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, burada bir hakem heyeti kuramayız efendim, siz fikirlerinizi 
söylediniz, Sayın Bakan da cevap veriyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu öyle şey? Ciddî cevap versin... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır efendim, hayır... Ciddî, cid

dî!.. 
BAŞKAN — Onu Yüce Meclis takdir edecek Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Doğru dürüst cevap versin Hükümet. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lüften.... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Lütfen... Lütfen... Sinirlenme sa

kin ol kardeşim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Anayasal sorumluluğu değilmiş..." öyle şey olur mu? 
BAŞKAN - - Sayın Topçu, lütfen... Siz fikirlerinizi söylediniz, Sayın Bakan da cevabını 

veriyor, lütfen dinleyin. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Böyle gayri ciddî cevap olur mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Topçu, ben ciddî adamım... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Böyle gayri ciddî cevap olur mu Sayın Bakan, siz ciddî bir 
insansınız. Anayasa sadece bana lazım değil, herkese lazım. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Kardeşim, ben ciddî adamım, sen 
sakin otur Allah aşkına... Bırak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Anayasa sadece bana mı lazım? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, kardeşim, şimdi, hem 

hukukçuyum diyorsunuz hem de yurt dışında kurulmuş bir şirkete müdahale edin diyorsunuz... 
Nasıl edeceğim?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu öyle şey? Yurt dışında değil, Türkiye'de kuruldu. 
Bilginiz yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, sizi uyarıyorum; müteaddit ikazlarıma rağmen susmadınız, uya
rıyorum sizi Sayın Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — tspat edersem ne olur? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Burada, bakınız çok açıklıkla ko

nuşabiliyorum; ama, arkadaşım sabır gösteremiyor, ne yapalım... Kader... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ama, yanlış söylüyorsunuz... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Aslında iyi bir insan da, sabırsız. 
Şimdi, bir şey daha söyleyeyim... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yanlış bütün bunlar. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Güzel kardeşim, yanlış da olabilir, 

insanlar yanılabilir de, hepimiz zaman zaman yanlış şeyler söylüyoruz; ama bu, dinlemeyi en
gellemez, dinlemek ayrı bir şey. Siz, lütfen dinleyin, tartışırız, doğruyu buluruz, burası tartış
ma yeri, burası forum, Ne korkuyorsun?.. 

Bakın, şimdi burada, "İstanbul'da yansıtıcıları var" dediniz, ben ilk defa duyuyorum. 
Doğru olabilir, siz söylüyorsunuz, ben sizin doğru söylediğinizi her zaman kabul ederim. Ba
kacağım; ama, benim gene görevimde değil, bu konuda gene yüksek kurulun, harekete geçme
si lazım, yani benim Hükümet olarak fiilen böyle bir yetkim yok, yasa bunları çok net koy
muş. 

Bu bakımdan, bu tartışmanın da gene çözümü bir yere dayanıyor; uygun görürseniz, geli
niz -daha evvel ifade ettiğim gibi- TRT'yi tekelden kurtaralım, anayasal değişikliği buna göre 
beraber getirelim, TRT Yüksek Kurulunu takviye edelim, memleketin gerçeklerine-uygun de
netim ve gözetimi koyalım, ama rekabete de açalım. Bugün, zaten, çağın gelişimi karşısında, 
siz ne kadar yasak derseniz deyiniz, içinden nasıl çıkacaksınız? Bakınız, teknolojinin gelişimi 
o kadar büyük hızla gidiyor ki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yasayı değiştirelim. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — İşte, ben de teklif ediyorum size, 

gözüm; ben de onu söylüyorum. O kadar hızlı gidiyor ki -tabiî, Anayasayı değiştirmek Yüce 
Meclisin takdirinde-, şimdi 110-120 santim çanak antenle alabildiğimiz görüntü için, tahmin 
ediyorum ki, iki seneye kalmadan 35-40 santim yetecek. Peki, o zaman nasıl engelleyeceksi
niz? Bırakınız bu Magic-Box*ı filan; nice box'Iar, nice yayınlar Amerika'dan, Avrupa'dan, uy
dular kanalıyla, böyle, yağmur gibi üstümüze yağacak. Şu anda da yağıyor ve alanlar da var, 
Seyredenler de var. Apartmanların üzerine koyuyorlar, belki sizin orada da var, 110-120 san
timlik bir çanak anten; gelsin 20 kanal.. 
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Demek ki, çağın teknolojisini, böyle, dar -hukuk demeyeyim de- yasal kalıplar içerisinde 
boğmanız zaten mümkün olamayacak; çağ onu aşıyor. Nitekim, öyle aştı ki, Avrupa'yı bile 
karman çorman etti, değil mi -orada da aşan teknolojidir- Avrupa'yı birbirine kattı. Bunu gö
rüp, bunu kabul edip, bizim de bu gerçeklere uygun yasal düzenlemelerimizi yapmamız, çağa 
uymamız gerekir kanaatindeyim. 

Bana bu vesileyle bu konuşma fırsatını verdiği için, değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyo
rum, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına 2 arkadaşımız söz istemiş bulunmaktadır, tik olarak, Sayın Kemal Ana-
dol'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; önce, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde ilk kez böyle bir müzakereye yol açan ve Meclisin denetim hakkını 
kullanmasını kanıtlayan, bu yolu açan Kamer Genc'e ve diğer arkadaşlara teşekkür etmeyi bir 
görev sayıyorum. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. 

Ayrıca, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına, TRT Genel Müdürlüğünün 
ibra edilmemesine, ibranın usulsüz olduğuna dair verdikleri başvuru metnindeki, "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışmalarına ekranlarını kapatarak bazı aile ve kişilere özel bir değer kazandır
mak için gayret sarf ettiği, böylece Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan parlamenter 
ve özellikle muhalefet partilerini kamuoyu önünde yetersiz göstermek için elinden geldiğince 
gayret sarf ettiği, her gün yaşanan olaylarla ve verilen haberlerle sabit bulunmaktadır. Bu du
rum, bu kurumun faaliyetlerinin mevzuat kurallarına uygun olarak yürütülmediğine açıkça 
delil teşkil etmektedir" satırlarına da aynen katıldığımı belirtmek istiyorum. 

* • 

Muhasebeyle ilgili, malî durumla ilgili diğer usulsüzlük iddiaları uzun uzun tartışıldı. Ben 
bunlara, vaktinizi almamak ve tekrarlardan kaçınmak için değinmeyeceğim; ama, Sayın Baka
nı da dinledikten sonra, bazı noktalar, güncel tartışma konuları olarak buraya gerçekten geti
rilmelidir ve bu tartışma sürdürülmelidir kanısındayım. 

Sayın Bakan, TRT yasasının 21 inci maddesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları
nın, kamuoyuna, TRT ekranından yansıtılmamasına bir gerekçe olarak gösterdiler ve şu tablo
yu çizdiler: Yani, sanki, Anayasa kuvvetinde değişmez bir TRT yasası var, kendi çoğunlukları 
yok ve bu yasa kötü; ama, ne yapsınlar; bu yasa hükümleri gereğince TRT, ancak bu kadar 
yayın yapabilir, Meclis çalışmalarını yansıtamaz; o nedenle ellerinde bir şey yok, hiçbir şeye 
karışamıyor, Hükümetin hiçbir yetkisi yok; o nedenle biz de şikâyetçiyiz havasında ve öyle bir 
tablo çizdi. 

Arkadaşlar, bakınız, Sayın Bakanın okuduğu TRT Yasası, gerçekten -kendilerinin de söy
lediği gibi- bilim ve teknolojinin bu kadar büyük gelişmeler gösterdiği, dünyayı birbirine kattı
ğı, siyasal gelişmelerin, hukuksal gelişmelerin bilimin önüne geçtiği bir dönemde, bu bir dramdır, 
aslında bu bir komedidir. Millî Güvenlik Konseyinin çıkarmış olduğu TRT Yasasının 21 inci 
maddesi ne diyor: "Meclis çalışmaları radyo ile yansıtılır." Yani, kendisine bir sürü müşavir 
bulmuş, uzman bulmuş Millî Güvenlik Konseyi, TRT yasasını çıkarırken, televizyonu unutu-
vermiş. Peki, "icraatın tçinden"i kanuna koyarken unutmamıştır, "icraatın içinden" progra
mını koymuş, onu unutmamışür; ama, "radyo" demiş. Ne oluyor biliyor musunuz? Bugün, Meclis 
müzakereleri saat 22.00'de radyodan verilecektir; yani, benim bu konuşmam, Sayın Bakanın 
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konuşması, daha önceki arkadaşlarımızın konuşmaları... Arkadaşlar, bunu sadece otobüs yol
cuları dinleyecektir; çünkü, saat 22.00 sularında radyoyu dinleyen, otobüs yolcularıdır, başka
sı yok. 

Peki, Sayın Bakan şikâyetçiler, sürekli olarak çağ atlıyoruz, bunu demin de söylediler; ne
den çoğunluklarını bir kere olsun hayırlı bir biçimde kullanarak, o "radyo" kelimesinin yanı
na bir "televizyon" kelimesi ifadesi koymuyorlar? Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tari
hinde en basit kanun değişikliği olur. Tek kelimeyle "televizyon" diyecekler, "radyo"nun ya
nına virgül "televizyon" diyeceklerdir. Niye bunu yapmıyorlar? Hem yapmıyorlar hem de şi
kâyet ediyorlar. Bu da mazeret değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim bu konuyla ilgili bir teklifimizi reddettiler. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Yine, Sayın Bakan yasanın bir başka maddesini 

-sanırım 22 nci madde- okurken; "Açılış, andiçme gibi birtakım Meclis müzakerelerini verme
ye açık olduğu için bu zorlanıyor ve Meclis müzakereleri de bir ölçüde veriliyor" diyor. 

Şimdi, arkadaşlar, bir toplumun uygar olup olmadığını kanıtlayan -bence- iki kriter var
dır: Bir toplum, örgütlü toplumsal, kurumsallaşmışa, uygardır, bir de çifte standart uygula
mıyorsa... 

Oysa, TRT Yasasının uygulanması, Türkiye'de tekli değil, çoklu standardın en somut ör
neğidir; her akşam gözümüze batarcasına televizyon ekranında oluyor. 

Peki, bu maddeyi böyle uygularsak, sadece açılış, andiçme ve bütçe müzakerelerinin ya
yınlanması lazım, öyle mi?.. Hayır. 

Şimdi, bir sayın milletvekili çıkıyor, gündem dışı bir konuşma yapıyor. Diyelim, gözüme 
çarptı, Sayın Ömer Türkçakal, kâğıt fabrikasındaki grevle ilgili konuşsa, onun sadece ismin
den bahsediyor; Ömer TürkçakaPın yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap veren falanca ba
kan yirmi saat ekranda... Bu milletvekili ne dedi arkadaşlar? Hiçbir şey söyledi mi?.. 

ALÎ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Yok öyle bir şey. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — "Yok öyle bir şey" olur mu arkadaşlar? Yok mu 

öyle bir şey? (ANAP sıralarından, "Yok" sesleri) Yani, biz de televizyonu... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, karşılıklı konuşmayın, Meclise hitap edin lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Tamam efendim. Ben, laf atıldı da ondan söyledim. 
Şimdi, söylediler, teşekkür ederiz: "Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri veriliyor" di

yor. Peki, TRT Yasasında, "Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yayınlanır" diye bir hüküm 
var mı? Hayır. Neden veriliyor?.. Demek ki, istenirse veriliyor. O zaman, haber değeri filan 
da değil, televizyonu yöneten insanların, sadece iktidara yaranmak için, iktidar doğrultusunda 
davranmaları ve TRT yayınını, TRT tekelini bu şekilde kullanmaları, yasaya aykırı düştükleri
nin, yasayı ihlal ettiklerinin, Anayasayı ihlal ettiklerinin en somut örneğidir arkadaşlar. 

Şimdi, bu meclis müzakerelerini verme bakımından diğer ülkelerle bir mukayese edelim. 
"Avrupa'da birinci falan filan..." dediniz Sayın Bakan. 

Çoksesli rejimlere dönüşüyor teksesli rejimler. Perestroika ve glasnost politikalarından sonra, 
büyük bir sarsıntı yaşandı, Berlin Duvarı yıkıldı. Bu durumu, komşularımızla şöyle bir muka
yese edelim. Ben de zaten öyle bir mukayeseyi gözler önüne sermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Trabzon'dan, Rize'den Gürcistan'ın ve Sovyetler Birliğinin merkezî 
cumhuriyetinin yayınlarının hepsi ayrı ayrı izlenebiliyor ve iktidardaki Komünist Partisi aleyhine 
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yapılan mitingler Sovyetler Birliği televizyonundan yayınlanıyor. Bu, eskisine baktığınız vakit 
ve teksesli anlayışa göre büyük bir değişiklik. 

Gelelim Bulgaristan'a. O, çok ilginç. Bulgaristan'da, Komünist Partisi, ismini değiştirdi, 
"Sosyalist Parti" oldu ve seçimleri kazandı; muhalefetin 11 milletvekiline karşı bıçak sırtı ço
ğunluğu sağladı ve hükümetini kurdu. Tabiî, muhalefet, 11 milletvekili ile azınlıkta olduğu için 
hırslı, dolayısıyla sürekli olarak parlamentoda siyasî polemikler oluyor ve Bulgaristan'da eko
nomik sıkıntı sonucunda, ayçiçeğiyağı, fert başına ayda 1 litre, küpşeker 1 kilo veriliyor vesaire 
vesaire... Yani, Bulgaristan'da üretim açığı var ve Türkiye'den talepte bulunuyor. O üretim açı
ğı sırasında, bu açığı kapatmanın yollarından biri de çok çalışmaktır değil mi? Bulgaristan'da, 
televizyon, Meclis saatini baştan sona kadar canlı yayınlıyor değilmi milletvekilleri. Şimdi, ba
kınız, ne oluyormuş orada: Televizyon yayına başladı, anamuhalelefet partisi lideri, başbakanı 
kıyasıya eleştiriyor, bu, üç dört saat sürüyor, dört saat yayın canlı ve fabrikalarda herkes işini 
bırakıp televizyonun karşısına geçiyor, "Çalışalım" diyenleri de dövüyorlar. Orada da, iktidar, 
televizyondaki canlı yayından şikâyet ediyor. 

Gelelim Yunanistan'a: Yunanistan'da önümüzdeki aydan itibaren, siyasî partilerin tama
mının PASOK'un ayrı, Sinas Pismos ayrı, Yeni Demokrasi Partisi'nin ayrı olmak üzere birer 
kanalı olacak arkadaşlar. Orada, her belediyenin radyosu var. Küçük belediyelerin radyoları
nın takati az, büyük belediyelerinki çok güçlü; bu radyoların yönetimi ve denetimi yine beledi
yelerin elinde; televizyon da böyle. 

Şimdi, ben, izmir milletvekiliyim. Benim evimde ve bütün izmirlilerin evinde bir TRT ve 
bir de ERT anteni var. Sayın Bakan benden iyi bilirler, izmir'de Yeni Asırdan Cumhuriyete 
kadar her gazetede "TRT-1, TRT-2, TRT-3" diye programların yanında aynca ERT-1 ve ERT-2'nin 
de programları yayımlanıyor ve biz, oradan biliyoruz arkadaşlar. Bazen canlı yayın oluyor; ama, 
mutlaka her hafta cumartesi günü birbuçuk saat bant yayını oluyor, parlamentodaki görüşme
ler Yunan televizyonunda birbuçuk saat izleniyor. Hele bir de Girit'ten falan geldiyse, Rumca 
biliyorsa Ege'deki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Yunan Parlamentosunda ne olup bittiğini 
izliyorlar; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne olup bittiğini Ege'de oturan Türkiye Cum
huriyeti yurttaşları izleyemiyorlar... Bundan komik, bu mukayeselerden daha somut örnekler 
olmaz. Ne kaldı?... Sovyetler Birliği böyle, sistemleri ayrı; Bulgaristan öyle; Yunanistan öyle; 
hep apayrı sistemler, ingiltere'yi filan bırakın, bizim televizyon Hafız'ın televizyonuna benzi
yor, Saddam'ın televizyonuna benziyor, Humeyni'nin televizyonuna benziyor; benzetilecek yerler 
buralar. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bizim televizyon, yasaları, Anayasayı da hiçe sayıyor, tarafsızlık ilkesini hiçe sayıyor. Ba
kınız arkadaşlar, bir örnek vereyim size; en canlı örneği de bu: Bu Hükümet, Aliağa'da bir 
termik santral kurmaya karar verdi. Danıştay, beş kez, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Da-
mştayın yürütmeyi durdurma kararını bile bile Enerji Bakanı Sayın Kurt televizyona çıktı, Da-
nıştayın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, televizyonda bu termik santralın faziletlerini 
sıraladı. Bu kadar hukuka aykırı -Danıştay kararına rağmen- tek yanlı yayın nerede görülmüş
tür? Davayı açan da benim. Niye Fahrettin Kurt'un karşısına beni çıkarmadı? Neden?.. Hayır, 
milletvekiline ve Parlamentoya kapalı, önerge öyle söylüyor; "Milletvekillerine televizyonu 
kapatıyorsunuz" diyor. Tabiî kapatıyorsunuz... Açıyor musunuz? Hangi hakla, Enerji Baka
nı, Danıştay kararına rağmen, o Japonların kurmak istediği -izin alabilecek mi, alamayacak 
mı belli değil- santralı, böyle dünyanın en temiz santralı gibi televizyon ekranında söyler? 
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Bir başka örnek de şu: Arkadaşlar, Kıbrıs'ta seçim oldu. Burada dile getirdim, önce Cum
hurbaşkanlığı seçimi oldu, sonra genel seçim oldu ve Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu seçim ya
sakları takvimini başlattı ve seçim yasaklarını koydu. Kıbrıs'ta yayın tekeli kimde? BRT'de (Bay
rak Radyo-Televizyon istasyonunda). Bayrak Radyo-Televizyon istasyonu, siyasî yayınlarını dur
durdu, çünkü seçim yasağı başladı. Sen misin durduran; bu sefer, Türkiye'den, TRT yayına 
başladı ve profesörler, şunlar, bunlar, hep, bir partiyi ve bir adayı savundular. Karşı görüşü 
de savunun... Kıbrıs seçimleri ne oldu? Yüzde 45 muhalefet aldı, yüzde 55 iktidar aldı ve o 
yüzde 45, sanki Yunanlıların dostuymuş, sanki vatana ihanet ediyorlarmış gibi tanıtıldı; yani, 
Kıbrıs Türklerinin yüzde 45'i böyle mi arkadaşlar? Haritada yerini bulamadığımız, göstereme
diğimiz küçük bir belde seçimi için -son çıkan yasa değişikliğine kadar- yayın yasağı uygulayan 
TRT, koskoca Kıbrıs'taki, bütün dünyaya, "Burada demokrasinin somut örneği var, demokra
si uygulanıyor" diye gösterdiğimiz Kıbrıs'taki seçimleri şaibeli hale düşürmek için yayın yaptı 
arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyetini bu hale düşürmeye TRT'nin hakkı yok. Bu, Anayasaya ay
kırıdır, yasalara aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiyor efendim, bitiyor. (ANAP sıralarından, "Sü
re geçti" sesleri) süre geçmiş değil, onu Sayın Başkanım takdir eder. Ben, Sayın Başkandan, 
diğer konuşmacılar kadar bana da müsamaha göstermesini istirham ediyorum ve toparlıyo
rum zaten. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa madde 10, "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz" diyor. TRT, aslında, bu maddeyi ihlal etti. Nasıl ihlal etti, somut bir örnek 
vereyim: Türkiye'de binlerce vakıf var. Belki abarttım, hemen düzelteyim; yüzlerce vakıf oldu
ğu bir gerçek. Bu vakıflardan birisi de, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı ve onun başındaki 
değerli şahsiyet de Semra özal Hanımefendi; saygımız var. Şimdi, televizyona çıkıyor ve boyu
na, "Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı... Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı..." Her akşam sey
reder hale geldik, basında eleştiriler başladı ve Sayın Semra ûzal'ın bir demeci çıktı, "Fazla 
eleştiri geldi, söyledim, beni yayınlamasınlar" diye ve yayın kesildi, azaldı. Azalması fecaat 
aslında, yayınlanması değil. 

Şimdi, yayınlanırken bize, kamuoyuna, soranlara diyorlardı ki, "efendim haber değeri var" 
Sanki hiçbir vakıf yokmuş gibi, sadece Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı varmış gibi, onun 
çalışmalarının haber değeri vardı, başka vakıfların yoktu; ama Sayın Semra özal emir verince, 
"yayınlamayın, istemiyorum" diye TRT'nin haberlerine yer verip vermemesi o haberde yer alan 
kişilerin iradesine bağlı bir şey değildir. Gerçekten, Sayın Semra özal'ın istemi üzerine Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfı haberlerinin azalması TRT'nin tarafsız olmadığını, gayri resmî 
kişilerden emir aldığını somut olarak kanıtlayan en iyi örnektir, bundan iyi örnek olmaz arka
daşlar. Haber değeri varsa, yayınlamaya devam etsin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O, gazetenin işi. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Gazetenin mi işi? Peki, peki... 
Şimdi, bizim televizyonda Amerikalı Senatör Byrd'Un Ermeni meselesinde Kongredeki ko

nuşmaları anlatılıyordu... 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 10 dakika doldu. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 10 saat olmuş, -ha, "10 dakika" deyince, bu söyle

yeceklerim de bir cevap olacak size- konuşmuş senatör, artık, konu bulamamış, tavşanı nasıl 
avlamış, onu anlatıyormuş, TRT'de bunu zevkle duyuruyor, buradaki arkadaşlar da 10 daki
kan doldu diyorlar. Sanki maç bitiyor!.. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, televizyonda, sıradan vatandaşlar çıkıyor; ama, hiç inmiyor
lar. Sayın Sakıp Sabancı hammıyla beraber şarkı söyledi. Vallahi, hanımının-sesi çok güzel olan 
yurttaşlar var, arkadaşlar var, ben biliyorum, onlar niye çıkmıyor? Ertesi günü din ahlak saati, 
yine bu çıkıyor. Sayın Sabancı imam değil, Diyanet tşleri Başkanı değil, orada da o var. Allah 
Allah! Haber değeri nedir diye merakla düşünüyorum, sürekli Sabancı, sürekli Sabancı!.. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Şimdi, hem aileye, hem zümreye imtiyaz... Eğer Sayın Bakan, 
"Sabancı, sıfatı dolayısıyla çıkıyor" diyorsa, o zaman, sınıf imtiyazı var. Yani, sermaye sınıfı 
adına çıkıyorsa, eğer bir örgüt adına çıkıyorsa, o zaman, sınıf imtiyazı var. Eğer, kişi olarak 
çıkıyorsa, zümre imtiyazı var, tek başına da çıkarmıyorlar, Sayın Sabancıyı eşiyle beraber çıka
rıyorlar; ama, milletvekiline kapalı bu televizyon. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, herkes kadar siz de zamanı taştınız... Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Anayasanın 133 üncü maddesi, "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle 

kurulur" diyor. Sayın Bakanın Magic-Box'ta ilgili konuşmasını çok dikkatle dinledim. O za
man, bir soru soracağım: Tamam, Anayasayı uygulamakla görevli organların başında devlet 
geliyor. Bu Magic-Box, işte PTT ile falan davalı, onlar da beni ilgilendirmiyor, nasıl stadyum
lara girip canlı olmasa bile, bant yayını bile olsa, nasıl devletin kontrolündeki stadyumlarda 
maçı banda alabiliyor, o kadar büyük aygıtları oraya sokabiliyor, devlet neden buna alet olu
yor, engel olmuyor? 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Avrupa televizyonları da gelse girer oraya. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Giremez efendim. Anayasaya göre, televizyon yayını 

devlet tekelinde. Avrupa'daki televizyon, uluslararası anlaşmalara göre girebilir. 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Avrupa televizyonları da girer. 
BAŞKAN — Sayın Tuzcu, lütfen... 
Sayın Anadol, lütfen bitirin... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayısız nedenlerle kamuoyu

nu çarpıtan, açıkça taraf tutan TRT Kurumunun ibra edilmemesi yolunda oy kullanmanızı di
liyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Son söz, Sayın Hüsnü Okçuoğlu'na ait. 
Buyurun Sayın Okçuoğlu.. 
HÜSNÜ OKÇUOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KtT Komisyo

nunun, TRT'nin 1987 yılıyla ilgili kesinhesaplarına yapılan itiraz nedeniyle konuşuyorum. 
Ben, bu olayın, gerek ilk defa KtT Komisyonununda görüşülmüş olması ve gerekse Yüce 

Mecliste görüşülmesi anlamında çok önemli bir eksikliği gördüğüm için kürsüye çıkmış bulu
nuyorum. 

Sayın Başkanın belirttiği gibi, ilk defa, böyle, bir itiraz üzerine görüşme yapılıyor ve bu 
görüşme KtT Komisyonunda da yapılırken İçtüzük hükümleri bile nazara alınmadan yapıldı. 
Çünkü, teknik anlamda, KtT Komisyonu, belli bir çalışma prosedürü ile yürümektedir ve bu 
komisyonda, teknik anlamda, Hükümet, Hükümetin yanı sıra Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı 
bulunması gerekirken -KİT Komisyonu bir ihtisas komisyonu olduğu için normalde, böyle işliyor-
ne yazık ki, itirazın görüşülmesinde hükümetin ve muhatap TRT'nin dışında hiçbir kurum bu
lunmadı. Gerek itiraz eden sayın milletvekili ve arkadaşları ve gerekse biz komisyon üyeleri, 
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üzülerek belirteyim, yapılan itirazın dilekçesi ve TRT tarafından bize gelen rakamlar üzerinde 
konuşabildik; ama, danışılması gereken uzman kurullardan hiçbir fikir alınmadı ve uzmanla
rın verdiği bilgileri ve bu Vüce Kurula aktarma fırsatını bulamadık. İtiraz sahiplerinin sözleri 
ve TRT'den gelen bilgilerle, bu rapor, Yüce Meclise indi. 

Bana göre, ilk olmasına rağmen, son derece anlamlı bir olaydır. Eğer, gerçekten, şeklî bir 
denetim yapmayacaksak, gerek KÎT Komisyonu denetleyecekse ve gerekse Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bir yasa yetkisiyle bunu denetleyecekse, bence, böyle olmaması gerekir; çünkü, bu 
denetim, aslî bir denetim olmadı, şeklî bir denetim oldu. 

örnek vermek istiyorum: Bununla ilgili olarak bir rakamdan bahsediliyor. 1987 hesapla
rına göre, 1 milyara yakın bir rakam, bugünkü değeri ile söyleyecek olursak 3-4 milyar, ttiraz 
sahibi milletvekili arkadaşın iddiasına karşın gelen cevap -üzülerek belirteyim- böyle bir şeyin 
olmadığı tarzındadır. Olup olmadığı konusunda gerek Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
nın ve Hazinenin herhangi bir görüşü alınmamıştır, dolayısıyla itiraz, şeklî kalmamıştır, dola
yısıyla, denetim, şeklî olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda önemli olan diğer bir olay daha var: Denetimler, genel
likle Türkiye açısından son derece önemli bir olaydır. Türkiye, denetimsiz bir ülkedir diyorum. 
Bu denetimsizliğin en önemli öğesi, denetlerken denetlemektir diye düşünüyorum. Biz denet
ledik; ama, aslında denetieyemedik diye düşünüyorum. Çünkü, en tehlikeli olay, denetledim 
deyip, denetlememektir diye düşünüyorum; öyle olmasa, denetlemedim dersiniz, doğal olarak 
oradaki soru işaretleriniz kalır. Ben, olaya hem denetledik hem de denetlemedik diye bakıyo
rum. 

Bu iktidarın tutumunu az çok biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bir kere bana denetimden 
rahatsız oluyor gibi geliyor. Eğer rahatsız olmasa, gerçekten, bu, denetim ile ilgili bir fırsattı; 
TRT ile ilgili yapılan itirazlar, siyasî boyutuyla, ekonomik boyutuyla, malî boyutuyla, bilanço-
suyla bu denetlenebilirdi ve bize bir usul de getirebilirdi; bundan sonra yapılacak olan itirazlar 
da, bu usul çerçevesinde komisyonda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmüş olurdu. 

Ben, özellikle bunu vesile ederek, bundan sonra gelecek olan herhangi bir itirazı deneti
min, Plan ve Bütçe Komisyonundan nasıl geçeceğini merak ediyorum. Şunun için merak edi
yorum: Normalinde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu gelebiliyor da, neden bir itiraz 
olayında Başbakanlık ve Yüksek Denetleme Kurulunun görüşü de alınamıyor, sorulamıyor? 
O zaman, böyle bir eksikliği görüyorsak, bundan sonra böyle bir ihtisas komisyonunun işlevi 
açısından ve işlevinin getirdiği sorumluluk açısından ve yapılması gereken görevlerin der yerine 
getirilmesi açısından önemli bir ikaz olarak görüyorum ve bunu Yüce Meclisinin değerlendiril
mesi açısından bilgilerine ve takdirlerine sunuyorum. 

Dikkatimi çekiyor; özellikle ekonomik konularda, iki yılda Plan ve Bütçe Komisyonun
dan ve KİT Komisyonundan edindiğim izlenimim şu: Bu Hükümet, gerçekten denetimden ka
çınıyor. Niçin kaçınıyor?.. Fonlardan biliyorum, kaçıyor. Niçin kaçıyor?.. Kararnamelerden bi
liyorum, kaçıyor. Oysaki, bütün bunlara baktığımız zaman, çok rahatlıkla kanun çıkarabile
cek güçte olan bir iktidar partisi, bir bakıyorsunuz, kanunlardan çok kararnamelere sahip. Bir 
bakıyorsunuz, normal bütçe gelirlerinden çok, fon rakamlarına sahip. Neden?... Denetimden 
kaçırmak ve denetimsiz iş yapmak... Daha kolayına geliyor diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gene söylüyorum, bu kurum bir denetim kurumudur, bir yasama 
kurumudur. Bu işlevleri yaptığınız zaman, denetimin mutlak amacına ulaşması gerektiği kanı-
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sındayım. Bu düşüncemi, bu eksikliği sizlere aktarmak için söz aldım. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Okçuoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun, Türkiye Radyo ve Tele

vizyon Kurumunun 1987 yılı bilanço ve kesinhesaplanyla ilgili hazırlamış bulunduğu rapora 
yapılan itiraz üzerine Komisyonun görüşünü bildiren metni görüşmüş bulunuyoruz. 

Şimdi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1987 yılı bilanço netice hesaplarının ibra 
edilmesine dair komisyon raporunun oylanmasına geçiyoruz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bir talebimiz vardı. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, soru sorma, kanun teklif ve tasarılarında söz konusudur; de

netleme sırasında böyle bir usul yoktur. 
Teşekkür ederim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bu da kanun niteliğindedir efendim. 
BAŞKAN — Kanun değil efendim; bu, denetleme mekanizmasıdır. 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, karar yetersayısını göz önünde bulun

durur musunuz? 
BAŞKAN — Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Komisyonun raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime İS dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.01 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.18 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER: Kadir Demir (Konya), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin ikinci oturumunu açı
yorum. 

V. — KİT KOMİSYONU RAPORU (Devam) 

1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Ydı Bilanço ve Netice 
Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) (S. Sayısı: 
480) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1987 yılı bilanço ve netice hesap
larının ibra edilmesine dair komisyon raporunun oylanmasında kalmıştık. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Ka
bul etmeyenler... Karar yetersayısı sağlanamamıştır. 

Karar yetersayısını sağlama olanağı görülemediğinden, gündemdeki kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 21 Kasım 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.21 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Müeltveküi Abdullah Ulutürk'ün, Afyon ilinde kurulmasından vazgeçilen Batı Ana
dolu Vagon Fabrikasının yerine hangi sanayi tesisinin kurulacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bahanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/1611) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı saygılarımla arz ederim. 
19.10.İ990 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 
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Soru: 
1977 yılından beri Afyon'da Batı Anadolu Vagon Fabrikaları kurulacağı hususunda çalış

malar yapıldığı, daha sonra Sayın Başbakan tarafından bu projeden vazgeçildiği açıklandı. 
1. Sayın Başbakan'ın Vagon Fabrikası yerine kurulmasını vaat ettiği tplik ve Dokuma 

Entegre Sanayi tesislerinin kurulması ile ilgili çalışmalar var mıdır? 
2. Varsa hangi aşamadadır? 
3. Yoksa Vagon Fabrikası yapılması planlanan yere hangi sanayi tesisinin kurulması dü

şünülmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.11.1990 

Sayı: 03-7/4316-002 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.11.1990 tarih ve 
07/106-683/05784 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 23.10.1990 tarih ve 7/1611-5946/26862 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, kendileri adı
na tarafımca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesi cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Soru: 
1977 yılından beri Afyon'da Batı Anadolu Vagon Fabrikaları kurulacağı hususunda çalış

malar yapıldığı, daha sonra Sayın Başbakan tarafından bu projeden vazgeçildiği açıklandı. 
1. Sayın Başbakan'ın Vagon Fabrikası yerine kurulmasını vaat ettiği tplik ve Dokuma 

Entegre Sanayi tesislerinin kurulması ile ilgili çalışmalar var mıdır? 
2. Varsa hangi aşamadadır? 
3. Yoksa Vagon Fabrikası yapılması planlanan yere hangi sanayi tesisinin kurulması dü

şünülmektedir? 

Cevap: 
Afyon'da tplik ve Dokuma Entegre Tesisinin kurulması yolunda kamu kesiminde bir ça

lışma bulunmamakta olup, sözkonusu ve diğer sektörlerde kamu kesiminin yeni yatırıma gir
mesi öngörülmemektedir. 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, P.T.T., T.C.D. D., T.H.Y. ve Denizcüik İşlet
meleri hizmetlerinden parasız veya indirimli olarak istifade eden kişi ve kuruluşlara ilişkin sorusu iv 
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygı ile arz ederim. 19.10.1990 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
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Soru: 
Bakanlığın bünyesindeki PTT, Devlet Demir Yollan, Türk Hava Yolları, Denizcilik işlet

meleri hizmetlerinden parasız veya indirimli olarak istifade ettirilen: 
1. Kaç kuruluş (kamu tüzel veya özel) vardır? 
2. Kişi olarak Türkiye'deki mevcudu nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.11.1990 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-103/1069-36191 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 23.10.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1612-5947 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün PTT, TCDD, TDl ve THY hizmetlerinden para

sız veya indirimli istifade eden kişi ve kuruluşlara ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, anılan kuruluşlarda indirimli veya ücretsiz seyahatler, Ekono
mik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 12.3.1985 tarih ve 85/10 Sayılı Kararıyla yürürlüğe 
konulan "Ücretsiz ve Tarife Altı Uygulama Yönetmelikleri" ile bu Yönetmeliğin Kuruluşlara 
verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Kararları ve özel Kanunlarla tesbit edilmiştir. 

Bu uygulamalardan yararlananlar ekli listede gösterilmiştir. 
Ücretsiz ve tarife altı uygulamalarından yararlanma, talep halinde gerçekleştiğinden ili

şikte sunulan cetveldeki her madde için tam ve belirli bir sayı verilememiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

İstifade Edenler Kişi Sayısı 

TCDD a) Devlet Büyükleri 
(Cumhurbaşkanının seyahatlerinde özel tren TBMM Başkanı, Cum
hurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve 
Bakanların talepleri halinde hizmet vagonu tahsisi ile refakat eden
lerin ücretsiz seyahati.) 

b) TBMM Üyeleri 
(TBMM Üyeleri ve beraberinde seyahat eden eşlerine yataklı vagon
larda % 50 indirim.) 

c) TCDD'de çalışan personel, (personel ve aile fertlerine yılda iki 216 032 
defa, emekli ve eşleri yılda bir defa seyahat permisi.) (1989 yılı) 

d) Ulaştırma Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeli ve aile fertlerine (Yılda 
iki defa ücretsiz seyahat permisi, müsteşar, müsteşar yardımcıları, 
bakanlık müşavirine, genel müdür ve yardımcılarına, birinci hukuk 
müşavirine, savunma sekreterine, kurul ve müstakil daire başkanla
rına görev seyahatlerinde kullanılmak üzere servis ve yataklı kartı.) 2 750 

(1989 yılı) 
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İstifade Edenler Kişi Sayısı 

TCDD e) TCDD, Ulaştırma Bakanlığı mensupları, Emniyet Görevlileri, Bele
diye Zabıta memurları, basın kartı mensupları (banliyö trenlerinde 
geçerli kart) 

f) Basın mensupları (Anahat trenlerinde % 50 indirim) 
g) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri (TCDD'nin dene

timi ile görevli bulunan üyelerin görev seyahatinde kullanılmak üzere 
servis kartı) 

h) özel Kanunlar Gereği Yararlananlar (Askerî yolcu, Türk Silahlı Kuv
vetleri vazife malulü, harp malulü % 10, amatör sporcu grubu % S0 
indirim, İstiklal madalyalı Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs sa
vaşlarına fiilen iştirak etmiş Türk vatandaşları, kendilerine refakat 
eden eşleri ücretsiz seyahat) 

i) Yönetim Kurulu Kararı ile Yararlananlar (öğrenciler 1 Haziran-
30 Eylül % 10, 1 Ekim-31 Mayıs arası % 30 indirim, gidiş-dönüş 
bileti alanlar % 20 indirim, 24 kişilik gruplar Vo 30 indirim, aile, 
öğretmen ve sakatlar % 30 indirim, Haftanın belli günleri mavi tren
lerde seyahat % 30 indirim.) 

PTT a) Cumhurbaşkanı (Telefon görüşmeleri ve yurtiçinde gönderilecek 
posta maddelerinden ücret alınmaz) (Türkiye'de 

PTT indi
rimli hiz
metlerin

den toplam 
4 517 kişi 
yararlan

maktadır.) 
b) TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Ge

nelkurmay Başkanı, Bakanlar (Telefon konuşmaları ücretsiz) 
c) TBMM Üyeleri (Telefon konuşmaları % 50 indirim) 
d) PTT Mensupları (Telefon tesisine % 30 indirim, telefon görüşmesi 

% 50 indirim) 
e) Ulaştırma Bakanlığı Mensupları (Telefon tesisine % 30 indirim, 

telefon görüşmesi % 50 indirim) 
0 Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 

(7 adet telefon ücretsiz) 
g) tçişleri Bakanlığı (Sirenlere ait hususatların kira ücretlerinden 

% 25 indirim) 
h) Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü (15 adet telefon için % 50 indirim) 
ı) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Meteor telgraflarına % 50 indirim) 
i) Basın Mensupları (Telefon görüşmesi % 50 indirim) 
j) Haber-tş Sendikası (Şube başkanlıklarının telefon görüşmesi % 50 

indirim) 
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istifade Edenler Kişi Sayısı 

PTT k) PTT Dernek ve Vakıfları (Telefon konuşma ücretleri % 50 indirim) 
ı) Tabii afetlerin vukuunun ihbarı, kurtarma ve acil yardım hizmetleri 

için çekilecek telgraflar ve yapılacak telefon konuşmaları (Ücretsiz) 
m) 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 44 üncü madde

sine göre, TRT Kurumunun haber radyo ve televizyon hizmetlerin
den kullandığı telefonlar (9b 50 indirim) 

n) TRT Kurumunun PTT'den kiraladığı radyo ve televizyon program
larının nakledildiği resim ve ses kanallarının hizmet gereği geçici ve 
sürekli olarak kiraladığı telefon ve teleks devrelerinin milli sınırlar 
dahilinde kalan kısımlarına (% 60 indirim). 

TDÎ a) Cumhurbaşkanı (özel gemi veya kamara) 
b) TBMM Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Bakanlar (Ka

botaj, şehir körfez ve göl hatlarında ücretsiz) 
c) TBMM Üyeleri ve beraberindeki eşleri (Şehir ve körfez hatlarında 

ücretsiz, kabotaj hatlarında °7o 50, dış hatlarda % 30 indirim) 88 (1990 
yılı) 

d) TDÎ'nin denetimiyle ilgili Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Üyeleri (Şehir, körfez ve göl hatlarındaki seyahatları ile kabotaj hat
larındaki görev seyahatleri ücretsiz.) 

e) Faaliyet gösterilen il ve ilçelerin Vali, Kaymakam ve Belediye Baş
kanları ile Zabıta Müdürleri, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Bölge Mü
dürleri ve Liman Başkanlığı ilgilileri (Şehir, körfez ve göl hatların
da ücretiz seyahat) 

0 Emniyet mensupları görevlileri, Belediye Zabıta memurları, Deniz
cilik Yüksekokulu öğrencileri, Basın kartı sahipleri (Şehir, körfez ve 
göl hatlarında ücretsiz seyahat) 

g) TDİ Personeli (Şehir, körfez ve göl hatlarında Ücretsiz seyahat) 
h) TDt, TÜDEK, Denizcilik Bankası T.A.O. Gemi Sanayi A.Ş.'den 

en az 10 yıl çalışıp emekli olanlar (Şehir, körfez ve göl hatlarında 
devamlı seyahat permisi, kabotaj hatlarında kendisi ve eşine yılda 
bir defa ücretsiz seyahat permisi) 

ı) İstiklal madalyalı Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs savaşlanna fi
ilen iştirak etmiş Türk vatandaşları, kendilerine refakat eden eşleri 
(tç hat gemilerinde ücretsiz seyahat) 

i) Yönetim Kurulu Kararı ile Yararlananlar (Kuruluşun idarî ve ticarî 
ilişkileri yönünden ücretsiz veya indirimli seyahatler Yönetim Ku
rulu Kararı ile belirlenmektedir. Bu meyanda, şehir hatlarında indi
rimli aylık halk, öğrenci ve subay kartı uygulaması yapılmaktadır. 
öğrenciler °7o 10, Basın mensupları iç hatlarda % 50, dış hatlarda 
% 30, çocuklar 5-6 yaşına kadar % 20, 20-40 kişilik gruplara °/o 
10,40 kişiden yukarı gruplara °/o 20, sporcu gruplarına % 50, aile
lere iç hatlarda % 10, 
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istifade Edenler Kişi Sayısı 

TDÎ Bandırma-Mudanya hattında er ve öğrenciler % 50, 
Taşucu-Girne hattında Kıbrıs Barış Gücünde görevli subay ve erler 
ile beraberindeki eşlerine % 50, Basın ve öğrencilere % 50, 5-12 yaş 
arası çocuklara % 50, 
Mersin-Kıbrıs hattında Kıbrıs Barış Gücünde görevli subaylara % 
50, erlere % 75, 
Adriyatik, tzmir-Venedik, tzmir-Pire hatlarında tüm yolculara gidiş-
dönüş seyahatlerine, yatak kapsamlarına, gruplara ve sezon duru
muna göre % 15 ile % 50 arasında değişen indirim.) 

THY 
A.O. a) TBMM Üyeleri ve Beraberindeki Eşleri (% 50 indirim) 

b) THY Personeli (Hizmet durumuna göre yılda 1 veya 2 defa ücretsiz 
seyahat, bir yıldan fazla hizmeti olan personel ve aile fertlerine yıl
da iki defa °lo 50 indirim, hizmeti 10 yıldan fazla emekli personel 
ve eşine yılda bir defa ücretsiz seyahat 

c) THY Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üye
leri, Genel Müdür Yardımcıları ile aile fertleri (% 50 indirim) 

d) Ulaştırma Bakanlığı Personeli (Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardım
cıları, Sivil Havacılık Genel Müdürü ile aile fertlerine yılda 2 defa, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline asgari 3 yıl hizmet et
miş olmak kaydı ile yılda bir defa ücretsiz seyahat) 

e) Basın Mensupları (tç hatlardaki seyahatlerde % 50 indirim) 
0 Sporcu Grup Seyahatleri (En az 10 kişilik gruplara % 30-50 oranın

da değişen indirim) 
g) Yönetim Kurulu Kararı ile Yararlananlar (Kuruluşun gelişmesine kat

kıda bulunan, idarî, ticarî, turizm ve sosyal ilişkiler ile ilgili ücretsiz 
ve indirimli seyahat edecek kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile belir- 2275 
[erimektedir. (1990 yılı) 
Ayrıca, içhatlarda, 12-24 yaş arası 150.000 TL. gençlik indirimi, 60 
yaş üzeri 150 000 TL. indirim, % 10 aile indirimi, 5 kişilik sporcu 
gruplarına % 50 indirim uygulanmaktadır. 
Dış hatlarda ise, diplomatlar % 50, öğrenciler % 60, sporcu grubu 
% 50, Silahlı Kuvvetler mensuplarına % 10, aileye % 10, bebeklere 
% 90, çocuklara % 50, denizcilere % 25-40 indirim yapılmaktadır.) 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Savunma Sek
reterliğince Devlet Dairelerine gönderilen 27.9.1990 tarihli yazıyla istenildiği iddia edilen bilgilere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1619) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını saygılarımla rica ederim. 22 Ekim 1990 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

(1) Soru cevabına ekli dosya, hacimli olması nedeniyle yayıırdanamamış olup, (7/1619) esas numaralı 
dosyasındadır. 
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1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Savunma Sekreterliğinin 27 Eylül 1990 günlü devlet dai
relerine gönderilen yazısıyla tesis, araç, gereç, malzeme ve dokümanların sabotaj ihtimaline 
karşı gerekli önlemleri planlama çerçevesinde, memurların sicil numaraları, görevleri, parmak 
izleri ve el yazıları örnekleri istenmiştir. Bu bilgiler ilgili birimlerin personel dairelerinde yok 
mudur? 

2. Bu kadar özveriyle görev yapan memurların peşinen suçlu gösterilmesinin mantığı 
nedir? 

3. Maaşlarına yapılan yüzde lS'lik komik artışla ekonomik sıkıntılarına çözüm getiril
meyen memurlara yönelik bu uygulama "fişleme" anlamına gelmekte midir? 

4. Söz konusu fişleme üst düzey bürokratlar için de geçerli midir? Bu kişilerin de par
mak izleri ile el yazılarından örnekler alınmakta mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.11.1990 

Savunma Sekreterliği 
Ankara 

Sayı: Kor. Güv. 46-A/6177 

Konu: Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 1953 tarihli 4/685 sayılı Kararı ile yürürlüğe kon

muş olan "Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları önleme Hakkında Talimat". 

b) Bakanlar Kurulunun 16.10.1988 tarihli 88/13543 sayılı Kararı ile yürürlüğe konmuş olan 
"Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği". 

c) 3.10.1990 tarihli 3669 No.lu "Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun". 

d) Başbakanlığın 9 Şubat 1989 tarihli 19-905-04790-88 sayılı genelgesi. 

e) 30.10.1990 tarihli ve 7/1619-5980/26992 sayılı yazınız. 

1. Sabotajlara Karşı Koruma Planları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında; 
barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde; içerden ve dı
şardan yapılabilecek her türlü sabotajlara karşı korunma konusunda alınması gereken tedbir
leri ve bu tedbirlerin uygulama şekillerini gösterir (gizli) gizlilik dereceli planlardır. ' 

Bu planların yapımını düzenleyen talimat; 1953 yılında, 4/685 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla yürürlüğe konmuş ve uygulanmıştır, (tlgi: a) 

Ancak; Koruma planlarının yapımı ve uygulamasında zamanla görülen aksaklık ve nok
sanlıkların düzeltilmesi ve onay makamlarının, bugünkü Devlet hiyerarşisine uygun olarak be
lirlenmesi amacıyla, konu içişleri Bakanlığınca ele alınarak yeniden düzenlenmiş ve 88/13543 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 15 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe konmuştur, (tlgi: b) 

Gerek 1953 tarihli Talimatın 26 ncı maddesi ve gerekse 1988 tarihli Yönetmeliğin "Koru
ma planının ihtiva edeceği hususlar" bölümünün 6 ncı maddesinin b fıkrası: "...bütün perso
nelin; fotoğraf, parmak izi, el yazılan ve imza örneklerinin, personel birimlerinde muhafaza 
edilmesi" hükmünü vazetmiştir. 
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Benzer uygulama olarak; 3.10.1990 tarihli 3669 No.lu Kanunun 58 nci maddesinde "Nü
fus ve aile cüzdanlarım kaybedenlere yeniden nüfus ve aile cüzdanı verilebilmesi için; içişleri 
Bakanlığınca bastırılan ve ilgililerin imzasını, parmak izini, fotoğrafını, adresini ihtiva eden 
ve oturulan yer mahalle veya köy muhtarlığına ya da görevli olunan kurum ve kuruluş amirine 
tasdik ettirilmiş bulunan standart bir belgenin nüfus idaresine ibrazı zorunludur." hükmü yü
rürlüktedir. (tlgi: c) 

Yukarıda belirtilen yasal mevzuatın her üçü de İçişleri Bakanlığınca hazırlanmıştır ve Ba
kanlar Kurulunca yürütülmektedir. 

Sabotajlara karşı koruma planlarının can ve mal güvenliğine yönelik önemi nedeniyle, ko
nunun, yeni yönetmelik esaslarına göre ele alınarak yeniden düzenlenmesi ve sonucundan Baş
bakanlığa bilgi verilmesi, 9 Şubat 1989 tarihli Başbakanlık genelgesiyle, Bakanlıklardan isten
miştir. (tlgi: d) 

Bu doğrultuda konuyu ele alan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgililerince de, "Sabotajlara 
Karşı Koruma Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılmasına başlanılan "Sabotajlara 
Karşı Koruma Planı"nın Altıncı Bölümündeki "Personelle ilgili Olarak Alınacak Tedbirler" 
kısmına gelindiğinde; personelin fotoğraf, parmak izi, el yazıları ve imza örneklerinin; en kısa 
sürede tamamlanarak her birimin kendi personel biriminde muhafaza edilmesi ve sonucun, 
Sabotajlara Karşı Koruma Planına dahil edilmek üzere, Bakanlık Savunma Sekreterliğine bil
dirilmesi istenmiştir. 

Bu bilgiler, personel birimlerinde tam olarak bulunmamakta idi. Fakat, bu konudaki Ba
kanlık Genelgesini müteakip,'bütün birimlerce tamamlanmış bulunmaktadır. 

2. Bu uygulama, kamu ve özel sektörde çalışan bütün personel için geçerlidir. Bu neden
le de, memurların suçlu gösterilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. > 

3. Bilindiği üzere devlet memurlarının aylıkları 1983 yılından bu yana ekonomimizin ge
lişme seyri, genel geçim şartları ve bütçe imkânları dikkate alınarak belirlenen katsayılarla, 
yılda iki kez artırılmaktadır. 

Yine 1983 yılı baz alındığında, en düşük derecedeki devlet memurunun çıplak aylığında 
1990 yılı sonu itibariyle 25,5 kat artış sağlandığı görülecektir ki, aynı dönemde tüketici fiyatla
rı 19,3 kat artmıştır. Bu rakamlar da personel politikasında memurun yanında olunduğunu 
göstermektedir. 

öte yandan, 1991 yılı için tüm kamu çalışanlarına % 15 oranında bir artış yapılmamıştır. 
Belirlenen katsayılar sonucunda memur maaşlarındaki artışlar % 15 ile % 35 arasında değiş
mektedir. 

Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere ekonomik gelişmelerin yakından takip edilerek yılın ikinci 
yarısında yeniden artışlar sağlanacağı ve memurun durumunda iyileştirmeler yapılmaya de
vam edileceği tabiidir. 

4. Söz konusu "personel bilgi formu" uygulaması, bütün üst düzey bürokratlar için de 
geçerlidir. Nitekim, Maliye ve Gümrük Bakanlığında başta Sayın Müsteşar olmak üzere bütün 
üst düzey bürokratlar, yönetmelik hükümleri doğrultusunda fotoğraf, parmak izi, imza ve el 
yazısı örneklerini vermişler ve bu bilgiler özlük dosyalarında muhafaza altına alınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm Suriye'nin Türkiye plakalı araçlara taşıma müsaadesi verme
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yaztlt cevabı (7/1630) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından ya

nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 

1. Türkiye'nin Suriye plakalı araçlara taşıma izni verdiği, ama Suriye'nin Türkiye plaka
lı araçlara bu müsaadeyi vermediği, Suriye'den boş gönderdiği doğru mudur? 

2. Bu iddialar doğru ise, Türkiye plakalı araçların zararını kim telafi edecektir? 
3. Türkiye plakalı araçlar, yük için aylarca boş beklerken, Suriye plakalı araçlara yük 

taşıma müsaadesi verilmesi, akıl ve mantıkla bağdaşır mı? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.11.1990 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-104/1070-36194 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 1.11.1990 tarih ve Kan.Kar. Md. 7/1630-6033/27184 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Suriye'nin Türkiye plakalı araçlara taşıma müsaadesi ver

mediği iddiasına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1,2. Türkiye'nin Suriye plakalı araçlara taşıma izni verdiği, ama Suriye'nin Türki
ye plakalı araçlara bu müsaadeyi vermediği, Suriye'den boş gönderdiği doğru mudur? 

Bu iddialar doğru ise, Türkiye plakalı araçların zararını kim telafi edecektir? 
Cevap 1,2. Türkiye ile Suriye arasındaki taşımalar 23.3.1982 tarihli Karayolu Taşıma An

laşmasına göre yürütülmektedir. 
Mezkur Anlaşmanın 13 üncü maddesi, her iki ülke taşıtlarının dönüşlerinde özel izin bel

gesi almak kaydıyla, dönüş yükü alabilmesini öngörmektedir. 
Bu madde çerçevesinde, Türkiye'ye yüklü veya boş gelen Suriye taşıtlarına 1987 yılında 

20, 1988 yılında 47 adet taşıma özel izin belgesi verilmiştir. Müteakip 1989 yılında ise belge 
düzenlenmemiştir. 

1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Körfez Krizi nedeniyle, Irak üzerinden or-
tadoğuya yönelik taşıt geçişleri durmuş, başgösteren petrol fiyatlarındaki artışlar taşıma ücret
lerini artırmış, ayrıca diğer ülkelerdeki vize sorunlarının da eklenmesiyle, Türk taşıtlarının Or
tadoğu ülkelerine gidişlerini olumsuz yönde etkilemiş, dolayısıyle, Türk yaş sebze ve meyvele
rinin bu ülkelere ihracında darboğazla karşılaşılmıştır. 

Bu durum muvacehesinde, Türk ürünlerinin ihracının bir an önce sağlanması amacıyla 
% 50 oranında Türk, % 50 oranında Suriye ve Ürdün plakalı olmak kaydıyla Frigorifik taşıt-
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larla taşıma yapılması kararlaştırılmış ve 22.10.1990-26.10.1990 tarihleri arasında 62 adet taşıta 
özel izin belgesi verilmiştir. 

Suriye makamlarınca da, 1990 yılında amonyak taşıması için 47 Türk taşıtına Suriye'den 
Türkiye'ye dönüş yükü almasına müsaade edilmiştir. 

Soru 3. Türkiye plakalı araçlar, yük için aylarca boş beklerken, Suriye plakalı araçlara 
yük taşıma müsaadesi verilmesi, akıl ve mantıkla bağdaşır mı? 

Cevap 3. Yukarıda 1 inci ve 2 nci sorunun cevabında açıklanan nedenlerle yaş meyve, 
sebzenin bir an önce ve uygun taşıtlarla Ortadoğu ülkeleri (Irak ve Kuveyt hariç) pazarına ulaş
tırılabilmesi için Suriye plakalı taşıtlara kısıtlı olarak izin verilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

5. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, 30,10.1990 tarihinde Sosyalist Parti Nusaybin life 
binasına zorla giren güvenlik görevlilerinin partiyöneticilerini dövdükleri iddiasına ilişkin sorusu ve içişle
ri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 6.11.1990 
Tevfik Koçak 

Ankara 

1. 30 Ekim 1990 salı günü saat 15.00 sıralarında Sosyalist Parti Nusaybin ilçe binasına 
güvenlik görevlilerinin zorla (hiçbir savcılık ve mahkeme kararı olmadan) girdikleri doğru mu
dur? Üniformalı ve sivil güvenlik güçlerinin parti yöneticilerini dipçik ve namlularla dövdük
leri iddialarını bugüne dek yanıtlamadınız. Bunun nedeni nedir? 

2. Saldırıya uğrayan Sosyalist Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Bilge Kuruca ve Baş
kanlık Kurulu üyesi Yusuf Cacım'ın vücutlarındaki darp izleri raporlarla belirlenmiştir. Emni
yet güçlerinin böylesine çirkin bir saldırıyı gerçekleştirdikleri kanıtlandığı halde Bakanlığınız
ca bir soruşturma açılmaması, olayı desteklemek anlamına gelmiyor mu? 

3. Parti binasına yapılan saldırı Anayasa'da demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları diye belirtilen siyasi partileri hedef almıyor mu? Güvenlik güçleri bu tür saldırı hakkını 
hangi yasadan almaktadır? 

4. Saldırganların bu tür eylemlerine son vermek, güvenlik güçlerinin demokratik hak 
ve özgürlüklerine saygılı olmalarım sağlamak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 20.11.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: Şube: Top.01.(E)/305132 

Konu: Ankara Milletvekili Tevfik Köçak'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8 Kasım 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1648-6117/27441 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
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hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
1. 28 Ekim 1990 günü yüzleri maskeli 20-25 kişilik bir kadın grubu, Sosyalis Parti ilçe 

binasında açlık grevi yapanları desteklemek gayesi ile ilçe parti merkezine doğru yürüyüşe geç
meleri üzerine güvenlik görevlileri, gruba yürüyüşlerinin kanunsuz olduğunu dağılmalarını söy
lemiş ve yürüyüş yapan grubun dağıldığını parti binasından takip eden Sosyalist Parti tlçe Baş
kanı Süleyman Balan, parti binasından caddeye inerek görevli polisi tartaklayıp hakarette bu
lunmuş, memura mukavemet eden adı geçen hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile adliyeye 
sevk edilerek 29.10.1990 günü mahkemece tutuklanıp 1 Kasım 1990 günü tahliye olmuştur. 

2. 30 Ekim 1990 günü ilçe Cumhuriyet caddesinde 25-30 kişilik bir grup, bölücü slogan
lar söyleyerek kanunsuz yürüyüş yapmak istemişler, görevliler yürüyüşçü grubun hareketleri
nin kanunsuz olduğunu ve dağılmalarını ikaz etmiş aynı gruptan, güvenlik görevlilerine taşlı 
saldırıda bulunan 8 kişi yakalanmış, tahkikat evrakları ile adliyeye sevk edilen şahıslardan Meh
met Yağız, Turan Demirtaş, M. Sait Gümüş, Ali Bilmen, Ziver Oysal ve Metin Karataş mahke
mece tutuklanmış, Mecit Akgün ile ortaokul öğrencisi Abdülbaki Kızmaz serbest bırakılmış
tır. 

3. 4. önergede belirtildiği gibi güvenlik görevlilerince Sosyalist Parti binasına girilmedi
ği gibi, Genel Başkan Yardımcısı Osman Bilge Kuruca ve Başkanlık Kurulu üyesi Yusuf Cacım 
da karakola götürülmemiştir. Konunun gerçekle ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

35 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bi
lanço ve Netice Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca 
Hazırlanan, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan 
İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) (S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 13.11.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

4. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 
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5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

7. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

8a — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

9. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

10. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

11. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

13. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz- davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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14. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut Özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili (iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

16. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger-
çekleştiğinii tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişıkin önergesi (10/104) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 v,e 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5i 1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

19. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

20. — İstanbul Mületvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

21. —> Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 
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22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğ?zdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,-İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız "üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi); sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

25. — Zonguldak Milletvekilli' Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu İl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

26. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde 'bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni poltlikalıarı tespit etoelk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

27. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇtTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu1 ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

30. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 



— 5 — 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

31. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyafınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

34. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etimeSk amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

36. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes: 

pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

38. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.Î. Orta Anadolu Linyit İşletmesinde karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

5. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

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

7. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

9. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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11. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, tspir - Kundura, Tortum - Şayak, 

Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlan-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

14. — Zonguldak Milletvekili Şjnasi Altmer'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

16. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapüıp yapılmadığma 
ilişkin Dışişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/188) 

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

19. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

22. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
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23. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde

yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

25. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

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

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

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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32. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

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

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

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

36. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara İlişkin Enerji ve Tabiî Kay-
nâklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

39. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

41. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun iza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

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

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatdı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 
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45. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

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

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

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

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

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

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

52. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

53. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

55. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 
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58. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (I) 

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

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

61. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

62. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

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

65.: — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, tstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

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

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

70. — Zonguldak Milletvekili Şjnasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 
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71. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir

köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

73. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

74. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

75. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar 4ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

76. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

77. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

78. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

79. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (J) 

80. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

81. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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

84. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

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

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

87. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

88. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

89. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabiimesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

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

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

93. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur II merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 
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94. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Eknıen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

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

96. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

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

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

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

102. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

105. —f İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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106. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

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

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

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

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

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

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

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

115. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

116. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından »özlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çlftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 
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118. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

119. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

122. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

124. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi Önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

125. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sa'nayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

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

128. — Tunceli Milletvekili'Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

129. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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131. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

132. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

133. _ Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

134. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Giirseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

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

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

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

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

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

140< — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

141. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

142. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

143. — istanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

(35 inci Birleşim) 
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144. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

145. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

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

147* — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

148. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

149. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

150. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alman vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

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

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

153. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

155. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

156. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 
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157. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

158. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırü'nın, Muhammed Shakarcni ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

159. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

160. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

161. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

162. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

163. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

165. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuFun, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

166. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

168. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

169. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

170. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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171. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

173. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

174. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

175. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

176̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (t) 

177. — htanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

179. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'm, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

181. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt ili Şırnak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 



- 21 — 

184. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

185. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaştmız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

186. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

187. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

188. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

189. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

190. — İstanbul Milletveküi Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

191. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

192. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

193. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

194. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

195.- — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakü esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

196. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 
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197. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

198. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKÎM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

199. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Bank Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

200. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

201. — îçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

202. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

203. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

204. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

205. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

206. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

2C& — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

208. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

209. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 
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210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafmdan satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

211. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

212. - - îçel Milletvekili M .tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

213. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

214. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasınm özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

215. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Mine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

216. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticari plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

217. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

218. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alam tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

219. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

220. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

221. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

222. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 
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223. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

224. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

225. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

226. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

227. -- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

228. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

229. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/505) 

230. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

231. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

232. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

233. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1.) 

234. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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235. — izmir Milletvekili Ahmel F.rsin'iıı, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

236. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, kendir ürüC'i taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/011) (1) 

237. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (l) 

238. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

239. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

240. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (î) 

241. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

242. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Uzarın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) "' ' . 

243. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

245. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

246. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

247. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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248. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemelinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

249. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

250. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakr 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

251.: — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

252. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

253. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

255. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/634) (1) 

256. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

257. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

258. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayali 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

259. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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260. — îzmır Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 

sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

261. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü .soru öner
gesi (6/632) (1) 

262. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

263. — Balıkesir Milletvekili I, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

264. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

265. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

266. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

267. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

268. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

269. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki §rove 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

270. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irakla anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

271. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
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herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

272. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

273. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

274. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

275. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

276. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (l) 

277. — Ankara Millet/et ili ibrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki; Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

278. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya 
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

279. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

280. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

281. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som öner
gesi (6/664) (1) 

283. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 
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284. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

285. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (l) 

286. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanmamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

287. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

288. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi VG-
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

289. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

290. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

291. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü som önergesi (6/607) 

292. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

293. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

294. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

295. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

296. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin îçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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297. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde istanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanaraamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

298. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

299. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/677) (1) 

300. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, .Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

301. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında-ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

302. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

303. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

304. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

305. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

306. — içel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

307. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında, yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet-» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

308. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

309. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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3io. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK. tçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

313. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö- e 

yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

315. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

316. •— Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

317. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

318. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişlkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

319. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1> 

320. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/692) (1) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

322. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 
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323. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişıkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

324. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

325. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

' (6/698) (1) 

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

327. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

328. — Tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

329. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

' 330. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

331. — Çorum Milletvekili Rıza Jiıman'tn, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

332. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/708) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

334. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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335. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına İİİŞKİO Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

336. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

337. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

338. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

339. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

340. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

34J. _ Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

342. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

343. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

344< — istanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ünal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

345. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

346. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

(35 inci Birleşim) 
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348. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

349. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

350. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

351. ._ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

352. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

353. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

354. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

355. —, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

s 

356. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

357. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

358. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

359. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 
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360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

361. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

363,, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - §ırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

364. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

365. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule* 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

366. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın^ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

368. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

369. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri tlı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

370. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

371i, — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

372. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 
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373. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

374. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

375. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

376. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

377. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

378. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

379. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına "alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

380. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

381 < — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Dinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

382. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

383. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

384. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

385. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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386. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

387. _ Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis* 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
f6/807) (1) 

389. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Pülümür ilçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

390. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Alaşehir ilçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

391. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

392. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

394. — Hatay Milletvekili Ah* Uyar'ın, Diyanet işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

395. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

397. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu Di İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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398. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

399. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

400̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

401. — izmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içimde ülkemize iltica eden 
Trak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

402. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

404. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

405. - - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Enez ilçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

406. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

407« — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu U Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

410. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 
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411. - istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 

milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

412. — Hatay Milletvekili öner Miski'nîn, istanbul, İzmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

414. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

415. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

416̂  _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
spzlü soru önergesi (6/845) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

418. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇIMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

419. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan îli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsallara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

420. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

421. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

422. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor llçesıindjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Mili! Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
japıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

426. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü Ecesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

428. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

429. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

430. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

431. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

432. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanm
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

433. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/775) 

434. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz: ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/776) 

435^ — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/777) 

436. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 
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437. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

438. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

439. ._ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

440. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

442. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

443. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde vSosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

444. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

445. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

446. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

447. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

448. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

449. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taş
ocağı ye Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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450. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

451. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

452. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

453. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

455. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, ülkemize sığınan Iran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

457. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

458. — Hakkârıi Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı siiıinen öğrencilere 
Mişikin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/885) (1) 

459. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözîlü soru önergesi (6/886) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

461. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

462. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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463. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

464. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

465. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

466. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

467. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) > 

468. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

469. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

471. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1). 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

473< — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

474. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin tçişlieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

475. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarmca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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476. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

477. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdıal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendir ilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

478. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

479. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

480. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

482. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

483. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

484. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

485. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

486. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

487 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

488. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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489. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

490. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

491. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

4924 — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

493. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

494. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

495. — İçel Milletvekili M. îstemihân Talay'ın, T.C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

496. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başba'kan'dan sözlü soru Önergesi (6/926) (1) 

497. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin iBaşbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

498. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İh Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

499. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

500. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç Ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

501L — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 
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502. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamaı? kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

503. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

504. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

505. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

506. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

507. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

509. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

510. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

511.; — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

512. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

513. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

514. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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515. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında-bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

516. _ izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

517. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve tkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

518. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

519. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silk>pi İlçesi Derefoaşı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

520. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

521. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

522. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

523. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

524. - - Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

525. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

526. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 
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527. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

528. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

529. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Sarıgöl ilçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

5.30. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

531. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

532. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/956) (1) 

533. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
tkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

534. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

535. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

536. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat alımlarıyla ilgili ödeme koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/960) (1) 

537. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

538. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

539. — İçel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 
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540. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat îşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

541. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

542. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

543. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

544. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

546.1 — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

547. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Romanya'dan ülkemize gelen tu
ristlere ve beraberlerinde getirdikleri eşyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/979) (1) 

548. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

549. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Bayındır İlçesi Sarıyurt Kö
yü çevresinde meydana gelen orman yangını nedeniyle bölgedeki köylülere Orman 
Genel Müdürlüğünce işçilik verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (1) 

550. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

551. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

552. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne-

(35 inci Birleşim) 
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ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

553. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

554. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

555. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

556. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, kalkınmada öncelikli yörelere ve
rilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

557. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, günlük bir gazetenin 21.8.1990 
tarihli nüshasında yeralan bir makaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/999) (1) 

558. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

559. — Kocaeli Milletvekili Alaettin' Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

560. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul - Adapazarı ve izmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

561. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

562. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

563. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

564. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlindeki ulaşım sorununa ve bu 
İl'de Karayolları ve Köy Hizmetleri bölge müdürlükleri kurulup kurulmayacağına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 
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565. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyü; 

Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

566. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ ilçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

567. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ İlçesine bağlı bazı kasaba ve 
köylere otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/901) 

568. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarh Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

569. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, üniversitelerdeki doçent ve pro
fesörlerin çalışma statülerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1007) (1) 

570. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

571. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

572. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

573. — Mardin Milletveküi Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

574. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

575. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

576. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

577. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya1 ilindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

578. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 
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579. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

580. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin 'Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

581. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

582. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

583. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

584. —• Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

585. —• Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

586. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

587. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

588. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hanigi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

589. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

590. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olaraik muayene ve tedavi edilmelerinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

591. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Türk Hava Yollarının Lefkoşe se
ferlerine ilişlkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/984) 
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592. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

593. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

594. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman 11 Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/987) 

595. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

596. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

597. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

598. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

599. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

600. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'm neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4,1990) 

2. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
/Vteşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletveküi Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
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Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

3. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

5. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

6. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

8. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve ,Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

9. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

10. — 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

11. — 1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayıh Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 
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12. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihî : 10J5.1990) 

13. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 14. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 15. —- Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

16. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

18. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29s5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırüması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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22. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazhğımn Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 30. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 
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X 32. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

34. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

35. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

36. — izmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış.Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının İadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

37. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Poliis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S, Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

42. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
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Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 43. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'nm Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 44. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarma ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

45. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 46. — — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumumun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

47. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/6011) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi i 8.11.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
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ıX 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 53. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkmda 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
(35 inci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 480) 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 
1987 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı 
Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan 

İtiraz i]e Komisyonun Görüşü (3/744) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 28.2.1990 

Komisyonu 
Sayı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince, Komisyonumuzun denetimine ta
bi Türkiye Radyo-Televezyon Kurumunun 1987 yılı bilanço ve netice hesapları 20.12.1989 tarih
li toplantımızda incelenmiş ve hazırlanan rapor ilişikte sunulmuştur. 

l&vuz Kaymen 
Giresun Milletvekili 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu Başkanı 

I. — TOPLU BAKIŞ 

1. Kuruluş Kanunu: 

Kurum, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 8 inci maddesiyle teşkil edil
miş tarafsız kamu tüzelkişiliğine sahip, bir Anayasa kuruluşudur. Anayasanın 133 üncü mad
desi gereği çıkarılan 2954 sayılı Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında ka
lan konularda, Kurum hakkında, kamu iktisadî kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uy
gulanmaktadır. 

Hesap ve işlemlerinin denetimi, anılan Kanunun 57 nci maddesi gereğince, "Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu" tarafından yapılmaktadır. Radyo ve televizyon yayın hizmetleri 
ise, aynı Kanunun 31 inci maddesine göre, yayından önce, Kurum Genel Müdürü adına "Yayın 
Denetleme Kurulu Başkanlığı" ve 4 ve 7 nci maddelerine göre de, yayından sonra "Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu" tarafından denetlenmektedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, hesap ve işlemlerine ilişkin olarak 2954 sayılı 
Kanunun 57 nci maddesi gereği, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü
zenlenen yıllık denetim raporları, Kurumun; idarî, malî ve teknik konularını ihtiva etmekte 
ve "Yasama Organı" tarafından, 3346 sayılı Kanun uyarınca incelenip karara bağlanmaktadır. 
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Kanun, Kurumun Hükümet ile ilişkilerini, "Başbakan" aracılığıyla yürütmesini ve idarî, 
malt ve teknik işlerle ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki gerektiği takdirde, bunun, 
"Başbakan"ın tensibiyle, "Maliye Teftiş Kurulu" tarafından yapılmasını, öngörmüştür. 

2. Kuruluşun Amacı: 
Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi, yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, 

Anayasa uyarınca Devletin tekelindedir. Bu tekel, halen, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
tarafından kullanılmaktadır. 

Gerek Anayasa gerekse kuruluşunu düzenleyen kanunla, Kuruma; radyo ve televizyonla 
yapılacak yurt için yayınlarında; haber hizmetlerinin görülmesi ve eğitici, öğretici, kültür ve 
eğitime yardımcı olunması görevleri verilmiştir. Yurt dışı radyo yayınlarında ise; Türk Devleti
nin her alanda tanıtılmasına, yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti 
ile ilişkilerinin sürdürülmesine, Türkiye'ye yönelik menfî propagandaların etkisinin azaltılma
sını sağlayıcı faaliyetlerde bulunulmasına ve yurt savunmasına yardımcı olunması gibi, çok önem
li yükümlülükler altında bulunmaktadır. 

II. — İDARÎ BÜNYE: 
1. Kuruluşun Yapısı: 
a) Merkez Kuruluşu: 
Kurumun merkez teşkilatım; genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bunlara bağlı 

ana ve yardımcı hizmet birimleri teşkil etmektedir. 
b) Taşra kuruluşu: 
Kurumun taşra teşkilatı; genel müdürlüğe doğrudan bağlı bölge müdürlükleri ile, Ankara 

Radyosu Müdürlüğü ve bunlara bağlı müdürlükler ve şefliklerden kuruludur. 

2. Yönetim Organı: 
Kurumun, en yüksek karar ve yönetim organı, "Yönetim Kurulu'dur. Kurul biri genel müdür 

olmak üzere, 7 kişiden müteşekkildir. Başkanı, Kurum genel müdürüdür. 
Genel Müdür; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edii«~n 3 aday arasın

dan, Bakanlar Kurulu Kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri; aynı Kurulca öneriLv r„ aday ara
sından, yine Bakanlar Kurulu Kararıyla atanmaktadır. 

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin görev süresi 4 yıldır. 
III. — MALÎ BÜNYE: 
Kurumun, 1987 yılı sonu itibariyle mevcut 227 875,3 milyon liralık varlığının; 155 830,6 

milyon lirası özkaynaklardan, 72 044,7 milyon lirası yabancı kaynaklardan sağlanmıştır. 
227 875,3 milyon lira tutarındaki varlıkların; 112 965,7 milyon lirasını duran değerler, 114 909,6 
milyon lirasını da dönen değerler teşkil etmektedir. 

Kurumun 1987 yılı faaliyet dönemi 76 074,8 milyon lira kârla kapanmıştır. 

IV. — İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1. Tesisler: 
a) Radyo İstasyonları: 
1987 yılı sonunda, radyo istasyonlarının toplam gücü; uzun ve orta dalga 18 istasyonda 

7 376,00 çok kısa dalga 99 istasyonda, 399,00, kısa dalga 5 istasyonda 1 750,00 olmak üzere, 
toplam 122 istasyonda 9 525,00 kilovata ulaşmıştır. 
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K b) Televizyon istasyonları: 
1987 yılı sonu itibariyle, birinci program televizyon istasyonlarının toplam gücü, 36 adedi 

ana, 571 adedi yardımcı olmak üzere toplam 607 vericide 2 258,345 kilovata; ikinci program 
televizyon istasyonlarının toplam gücü ise, 7 adedi ana, 29 adedi yardımcı olmak üzere, top
lam 36 vericide 3 215,685 kilovata ulaşmıştır. 

2954 sayılı Kanuna göre Kurum tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan radyo ve tele
vizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri uydu ve yer istasyonları (TVRO'lâr), 
12.1.1989 tarih ve 3517 sayılı Kanunla PTT işletmesi Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

2. Yayınlar: 
a) Radyo Yayınları: 
1987 yılında, 2 475 789 dakikalık yurt için yayın gerçekleştirilmiştir. Bu sürenin; 362 396 

dakikası (TRT-1) ortak yayını, 394 705 dakikası (TRT-II) ortak yayının, 394 157 dakikası (TRT-
III) ortak yayını, 73 564 dakikası (Gece) yayını, 640 767 dakikası (bölgesel) yayınlar ve 610 
200 dakikası da (ti radyoları) yayınlarıdır. 

Aynı yıl içinde, yurt dışına yayın yapan ve (Türkiye'nin Sesi Radyosu) adı altında çalışan 
postalar aracılığı ile, 963 973 dakikalık yurt dışı yayını gerçekleştirilmiştir. Bu yayının; 613 573 
dakikalık bölümü Türkçe 350 400 dakikalık bölümü ise, yabancı dillerden yapılmıştır. 

b) Televizyon Yayınları: 
1987 yılında, 250 568 dakikası birinci kanaldan, 99 878 dakikası ikinci kanaldan olmak 

üzere toplam 350 446 dakika televizyon yayını gerçekleştirilmiştir. 
Televizyonun birinci programından gerçekleştirilen 250 568 dakikalık yayının; 177 621 da

kikalık bölümünü yerli yapımlar, 72 947 dakikalık bölümünü dış kaynaklı yapımlar, televizyo
nun ikinci programından gerçekleştirilen 99 878 dakikalık yayının; 56 626 dakikalık bölümü
nü yerli yapımlar, 43 252 dakikalık bölümünü dış kaynaklı yapımlar teşkil etmektedir. 

3. Yatırımlar: 
Kurumun 1987 yılı yatırım programında, önceki yıllardan devreden ve yıl içinde ele alınan 

24 proje için 55 000 milyon lira ödenek öngörülmüştür. 
1987 yılı sonu itibariyle 41 722 milyon lira nakdî, 38 635 milyon lira fizikî yatırım gerçek

leştirilmiştir. Yatırım programı ödeneğine göre % 75,8 nispetinde nakdî, % 70 nispetinde fizikî 
gerçekleşme meydana gelmiştir. 

Projelerin tümünde ise, % 41,6 nispetinde nakdî, % 38,7 nispetinde fizikî gerçekleşme 
kaydedilmiştir. 

Radyo ve televizyon hizmetlerinin hacim itibariyle genişlemesi ve program-kanal sayısın
daki artışa paralel olarak Kurumun yatırım faaliyetlerinde son yıllarda önemli gelişmeler mey
dana gelmiştir. 

V. — TEMENNİLER: 
1. Kurumunun ödenmemiş sermayesinin ödenmesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış

mayı Teşvik Kanununun 4/g maddesi gereğince, reklam gelirlerinden tefrik olunan % 30 ora
nındaki fon payı oranının azaltılması hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

VI. — SONUÇ: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 1987 yılı bilançosu ve 76 074 769 224 lira dönem 

kârı ile kapanan kâr ve zarar hesabı, tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Radyo-Telcvizyon Kurumu 
1987 Yılı Şilançosu 

AKTİF 
1. Dönen varlıklar : 

a) Kasa ve bankalar 
b) Hisse senetleri, gelir ortaklığı senetle

ri, tahviller, hazine bonoları 
— Değer düşüklüğü karşılıkları 

c) Alacaklar 
— Şüpheli alacaklar karşılıkları 

d) Verilen avanslar 
e) Stoklar 

— Stok değer düşüklüğü karşılığı 
f) Diğer dönen varlıklar 

— Diğer dönen varlıklar karşılıkları 
Toplam (1) 

2. Duran varlıklar : 
a) Hazine bonosu, yedek 

için alınan tahviller 
b) Alacaklar 
c) Verilen avanslar 
d) Müessese ve iştirak, sermaye paylan 

— Sermaye yükümlülüklerinden borçlar 
e) Maddi duran varlıklar 

— Birikmiş amortismanlar 
0 Maddi olmayan duran varlıklar 

— Birikmiş amortismanlar 
g) özel tükenmeye tabi varlıklar 

— Birikmiş amortismanlar 
h) Diğer duran varlıklar 

— Stok değer düşüklüğü karşılığı 
İşletmeler bağlantı hesapları 

Toplam (2) 

GENEL TOPLAM 
Nazım hesaplar 

Ayrıntısı 
TL. 

87 261 175 361,— 
34 809 248, 

5 877 604 656,— 
— 

5 769 272 647, 

— 
— 

143 238 191 853,— 
42 447 095 639,— 

7 269 790, 
4 584 625,— 

— 
— 

3 038 802 158,— 

Tümü 
TL. 

6 251 688 354,— 

87 226 316 113,— 

18 489 196 4 9 2 -
5 877 604 656,— 

5 769 272 647,— 

123 614 078 262,— 

— 
416 686 428,— 

12 016 950, 
— 

100 791 096 214,— 

2 685 165,— 

— 
3 038 802 158 — 

— 
— 

104 261286 015,— 

227 875 365 177,— 
5 656 097 461,— 

PASİF 
1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar t 

a) Alman krediler, kredi ve 
tahvillerin taksitleri 

b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Vergi, resim, harç ve kesintiler 
e) Gider tahakkukları 
0 Diğer yabana kaynaklar 

Toplam (1) 
2. Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

• a) Alman krediler 
b) Borçlar 
c) Alınan avanslar 
d) Diğer yabancı kaynaklar 

İşletmeler bağlantı hesaplan 
Toplam (2) 
Toplam (1 -1-2) 

3. ö z kaynaklar : 
a) ödenmiş sermaye 
— Esas sermaye 
— ödenmemiş sermaye 
b) Yeniden değerleme artışı 
c) Yedekler 
d) özel karşılıklar 
e) Kârlar: 

ea) Geçmiş yıl kârları 
eb) Safi dönem kân 

— Dönem kân 76 074 769 
— Kanuni yüküm. 38 058 44 

ec) Geçmiş yıl zararları 
ed) Dönem zaran 

Toplam (3) 

GENEL TOPLAM 
Nazım hesaplar 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
1987 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 1987 TL. 

10. 
11. 

b) 
c) 
d) 
c) 

Çalışmayan kısım giderleri 
Karşılık giderleri 
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 
diğer gider ve zararlar 

Dönem kârı (7-8-9) 
Vergiler, kanunî yükümlülük payları ve ikramiyeler 
a) 
b) 
c) 

Vergiler 
Kanunî yükümlülük payları 
ikramiyeler 

1. Gayri safi satış hâsılatı 
a) Mal ve hizmet satışları 166 982 278 989 
b) Sübvansiyonlar — 
c) Vergi iadeleri — 

Toplam (1) 166 982 278 989 
2. Hâsılattan indirimler 

a) Satış vergileri — 
b) İadeler 311 737 787 
c) Kasa ıskontosu — 
d) Diğer indirimler 23 901 844 336 

Toplam (2) 24 213 582 123 
3. Safi satış hâsılatı (1-2) 142 768 696 866 
4. Mal ve hizmet satışları maliyeti 83 180 670 030 
5. Gayri safi satış kârı veya zararı 59 588 026 836 
6. Dönem giderleri 

a) Araştırma ve geliştirme giderleri — 
b) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri — 
c) Genel idare giderleri — 

Toplam (6) — 
7. İşletme faaliyeti kârı veya zaran 59 588 026 836 
8. Faaliyet dışı hâsılat ve kârlar 

a) Faiz ve komisyon gelirleri 18 965 317 400 
b) Müesseselerden devir alınan kârlar — 
c) Bağlı ortaklardan devir olunun kârlar f — 
d) İştiraklerden alınan kâr payları — 
e) Karşılıklardan kullanılmayan kısım 64 976 
f) Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 5 274 728 850 
g) Diğer hâsılat ve kârlar 395 388 461 

Toplam (8) 24 635 499 687 
9. Faaliyet dışı gider ve zararlar 

a) Faiz ve komisyon giderleri 2 098 694 957 

23 941 865 
2 566 548 267 
3 459 572 210 

Toplam (9) 8 148 757 299 
76 074 769 224 

33 392 286 940 
4 666 154 138 

Toplam (11) 38 058 441 078 
12. Safi dönem kârı (10-11) 38 016 328 146 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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TBMM KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

TRT Kurumunun 1987 faaliyetlerinin Komisyonunuzda yapılan müzakeresi sonucunda ibra 
edildiği ve ibraya ilişkin Komisyon Raporunuzun da 4.9.1990 günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine dağıtıldığı bilinmektedir. 

Oysa, TRT Kurumunun faaliyet raporunun Komisyonunuzda tartışılması sırasında Ko
misyonunuz çalışmalarına dışarıdan katılan Milletvekili Kamer Genç, aşağıdaki soruları TRT 
yönetimine sormasına ve TRT Genel Müdürlüğünce de bütün sorularına yazılı cevap verilece
ğinin bildirilmesine rağmen, bugüne kadar bu sorularının hiçbirisine yanıt verilmemiş, dolayı
sıyla Kurum faaliyet raporunun gerçeklik derecesi kanıtlanamamıştır. 

Sorular özet olarak aşağıda sıralanmıştır: 

1. 1980 yılı içinde 32 personel hakkında açılan soruşturmanın mahiyeti nedir? Kimler 
hakkında ve hangi nedenlerle soruşturma açılmış ve ne gibi sonuçlara varılmıştır? 

2. Yıl içinde alınan 485 milyon liralık mefruşat ve 391 milyon liralık kırtasiye ile ilgili 
olarak alımlarda ve sarflarda mevzuat kurallarına uyulmuş mudur? Bunlar hangi usulle ve kim
lerden satın alınmıştır? 

3. Kurum bünyesinde bulunan lokal, konut, kreş ve dinlenme kamplarının sağlıklı bir 
biçimde yönetilmediği, yönetimlerinin sağlıklı kurallar uyarınca yürütülmediği; özellikle kreş 
ve kamplardan Kurum üst düzey yöneticileri ile bunların yakınlarının yararlandığı, Kurumda 
çalışanların ihtiyaçlarına rağmen tam kapasitenin kullanılmadığı, Kuruma ait dinlenme kamp
larının beş yıldızlı otellerden daha lüks olduğu, bu yönetimin Kuruma ekonomik yönden bü
yük darbe vurduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu tür davranışların izahı istenildiği halde yönetimce 
cevapsız bırakılmıştır. 

4. Cari yılda 988 milyon lira çeşitli lüks otellere ödeme yapılmıştır. Halbuki kuruma ait 
ve yeterli konfora haiz özel misafirhaneler var iken, yapılan bu ödemelerin 6245 sayılı Harcı
rah Kanununa aykırı olduğu belirtilmiş, bugüne kadar bu aykırılığın nasıl giderildiği cevap
landırılmamıştır. 

5. Bilançoda görülen 34 milyon lira şüpheli alacağın ne suretle şüpheli hale düştüğü ve 
kurumun bu alacağının kimlerden olduğu ve neden tahsil edilemediği sorulmasına rağmen ce
vap alınamamıştır. 

Yukarıda belirtilen soruların yanıtlanmaması karşısında kurum bilançosunda önemli de
recede kanuna aykırılıklar olduğu, düzenlenen bilançonun gerçeği ifade etmediği, kurum yö
neticilerinin bazı gerçekleri açıklamaktan ciddî biçimde sakındıkları sonucu ortaya çıkmakta
dır. Ayrıca diğer milletvekillerinin konuyla ilgili olarak sorduğu birçok soru yanıtsız kalmıştır. 

Diğer taraftan Anayasanın 133 üncü maddesine göre tarafsız olması gereken kurumun yö
netiminin gerek Anayasayı ve gerekse 2954 sayılı TRT Kanununun genel yayın ilkeleri ile ilgili 
olarak belirttiği ilkeler doğrultusunda yayın yapmadığı, sağlıklı bir kamuoyu oluşturulmasına 
katkıda bulunmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ekranlarını kapatarak bazı 
aile ve kişilere özel bir değer kazandırmak için gayret sarf ettiği, böylece Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapan Parlamenter ve özellikle muhalefet partilerini kamuoyu önünde yeter
siz göstermek için elinden geldiğince gayret sarf ettiği, her gün yaşanan olaylarla ve verilen 
haberlerle sabit bulunmaktadır. Bu durum bu kurumun faaliyetlerinin mevzuat kurallarına uygun 
olarak yürütmediğine açıkça delil teşkil etmektedir. Belirtilen bu hususları araştırmadan Ko-
misyonunuzca Kurumun aklanması yolunda verilen kararın yerinde olmadığı kuşkusuzdur. 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle 3346 sayılı Yasanın 8 inci maddesi uyarınca itirazlarımızın 
kabulü ile yönetim kurullarının ibra edilmemesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

18.9.1990 

Kamer Genç 
Tunceli 

Wi Aksoy 
tzmir 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Güneş Gürsekr 
Tekirdağ 

Türkân Akyel 
tzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

A. Sedat Doğan 
Adana 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Neccar Turhan 

tzmir 
Turhan Hvfanoğlu 

Hatay 
Rtza Utman 

Çorum 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hasan Zengin 
Manisa 

ibrahim Tiz 
Ankara 

Mehmet Moğultay 
Bitlis 

Kâztm Ulusoy 
Amasya 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Udat Altun 
Kars 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 17.10.1990 

Esas No. : 1427 
Karar No. : 35 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun, Komisyonumuzca ibra edilen 1987 yılına ait bilanço ve netice hesaplarına; 

1. 1980 yılı içinde 32 personel hakkında açılan soruşturmanın mahiyeti nedir? Kimler 
hakkında ve hangi nedenlerle soruşturma açıldığı ve ne gibi sonuçlara varıldığı, 

2. Yıl içinde alınan 48S milyon liralık mefruşat ve 391 milyon liralık kırtasiye ile ilgili 
olarak alımlarda ve sarflarda mevzuat kurallarına uyulmuş mudur? Mefruşat ve kırtasiyenin 
hangi usulle ve kimlerden satın alındığı, 

3. Kurum bünyesinde bulunan lokal, konut, kreş ve dinlenme kamplarının sağlıklı bir 
biçimde yönetilmediği, yönetimlerinin sağlıklı kurallar uyarınca yürütülmediği, özellikle kreş 
ve kamplardan kurum üst düzey yöneticileri ile bunların yakınlarının yararlandığı, Kurumda 
çalışanların ihtiyaçlarına rağmen tam kapasitenin kullanılmadığı, Kuruma ait dinlenme kamp
larının beş yıldızlı otellerden daha lüks olduğu, bu yönetimin Kuruma ekonomik yönden bü
yük darbe vurduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu tür davranışların izahı istenildiği halde yönetimce 
cevapsız bırakıldığı, 

4. Cari yılda 988 milyon lira çeşitli lüks otellere ödeme yapılmıştır. Halbuki kuruma ait 
ve yeterli konfora haiz özel misafirhaneler var iken, yapılan bu ödemelerin 624S sayılı Harcı
rah Kanununa aykırı olduğu belirtildiği, bugüne kadar bu aykırılığın nasıl giderildiği cevap
landırılmadığı, 

5. Bilançoda görülen 34 milyon lira şüpheli alacağın ne suretle şüpheli hale düştüğü ve 
kurumun bu alacağının kimlerden olduğu ve neden tahsil edilemediği sorulmasına rağmen ce
vap alınamadığı, 

Yukarıda belirtilen soruların TRT Genel Müdürlüğünce yazılı cevap verileceğinin bildiril
mesine rağmen, bugüne kadar bu soruların hiç birisine yanıt verilmemiş olması, kurum bilan
çosunda önemli derecede kanunî aykırılıkların olduğu, düzenlenen bilançonun gerçeği ifade 
etmediği, kurum yöneticilerinin bazı gerçekleri açıklamaktan ciddî biçimde sakındıkları sonu
cu ortaya çıktığı, 

Diğer taraftan Anayasanın 133 üncü maddesine göre tarafsız olması gereken kurumun yö
netiminin gerek Anayasayı ve gerekse 2954 sayılı TRT Kanununun genel yayın ilkeleri ile ilgili 
olarak belirttiği ilkeler doğrultusunda yayın yapmadığı, sağlıklı bir kamuoyu oluşturulmasına 
katkıda bulunmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ekranlarını kapatarak bazı 
aile ve kişilere özel bir değer kazandırmak için gayret sarf ettiği, böylece Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapan parlamenter ve özellikle muhalefet partilerini kamuoyu önünde yeter
siz göstermek için elinden geldiğince gayret sarf ettiği, her gün yaşanan olaylara ve verilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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haberlerle sabit bulunmaktadır. Bu durum ve kurumun faaliyetlerinin mevzuat kurallarına uy
gun olarak yürütmediğine açıkça delil teşkil etmektedir. Belirtilen bu hususları araştırmadan 
Komisyonumuzca Kurumun aklanması yolunda verilen kararın yerinde olmadığı, belirtilerek, 
İbnceli Milletvekili Kamer Genç ve 2i arkadaşı tarafından yapılan itiraz, Komisyonumuzun 
16.10.1990 tarihli 1 inci Birleşiminde görüşülmüştür. 

Görüşmeler sonucunda, itiraz önergesinde ileri sürülen iddialar hakkında, gerek Komis
yon üyelerinin görüşleri, gerekse Kurum yetkililerinin yaptığı açıklamalar tatmin edici bulun
muş ve yapılan itiraz Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Raporumuz, 3346 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Yavuz Kaymen 

Giresun 

Sözcü 
Hayrettin Kurbeüi 

Trabzon 
Üye 

Mehmet Perçin. 
Adana 

Üye 
Beşer Baydar 

Ankara 
tmzada bulunamadı. 

Üye 
Hasan Ekinci 

Artvin 

Üye 
Nevzat Durukan 

Bolu 
tmzada bulunamadı.. 

Üye 
Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Rüştü Kurt 

Giresun 
Üye 

Attan Kavak 
İstanbul 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
İsmet Oktay 

Eskişehir 
tmzada bulunamadı 

Katip 
Ziya Ercan 

Konya 
Üye 

Metin Baltbey 
Afyon 

Üye 
\aşar Yılmaz 

Ankara 
tmzada bulunamadı. 

Üye 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Muhalifim. 

Üye 
Ünal \aşar 
Gaziantep 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 

Temel Gündoğdu 
istanbul 

Üye 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
tmzada bulunamadı. 
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Üye 
Mustafa Hümi Öztn 

İstanbul 
Üye 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Raporu muhalifim. 
Üye-

Sûkymm .Çdtki 
Mardin 

Üye 
bkbi Papraz 

Ordu 
Üye 

Şadm Tîıuu 
Rize 

Üye 
Ati Eser 
Samsun 

tmzada bulunamadı. 
Üye 

Ktnam Süztr 
Tbkat 

Kavaf» mufealifim. 

Üye 
Ömer Faruk Macun 

Zonguldak 

Üye 
Mdat Altun 

Kars 
Üye 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Üye 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Üye 

Mustafa Parlak 
Rize 
Üye 

Ersin Taranoftlu 
Sakarya 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 

Ibrahvn Çtbt 
Trabzon 

Toplantıda; bulunamadı. 
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