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A) Gündem Dışı Ko

nuşmalar 93 
1. — Antalya Milletvekili İb

rahim Demir* in, yazılı basın ve 
hükümet ilişkilerine dair gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'ın cevabı 93:100 

B) Tezkereler ve Önergeler 100 
1. — İtalya'ya gidecek olan 

Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın 
Vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/756) 100 

2. — İtalya'ya gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'-
nin dönüşüne kadar İçişleri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan'ın vekillik etme-

Sayfa 
sinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/757) 100 

3. — Mısır Arap Cumhuri
yeti'ne gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/758) 100 

4. — Pakistan, Malezya ve 
Hindistan'a gidecek olan Dışişle
ri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'
in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/759) 100:101 

5. — Fas'a gidecek olan Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'-
ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/760) 101 
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6. — Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğine gidecek olan 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in dö
nüşüne kadar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/761) 

7. — Bazı milletvekillerine, 
belirtilen sebep ve sürelerle izin 
verilmesine ilişkin Başkanlık Tez
keresi (3/762) 

8. — Vaki resmî davet üze
rine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının, refakatinde bir 
heyetle Mısır'ı ziyaret etmesinin 
Başkanlık Divanınca uygun gö
rüldüğüne ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/763) 

V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörü şmeler 
1. — Zonguldak Milletvekili 

Koksal loptan ve 21 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryollarınca Güney Afrika'nın 
Iscor Limited Firmasından satın 
alman rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve 
bu olayın sorumlularını tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

2. — Zonguldak Milletveki
li Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşı
nın, ülkemizdeki hayalî ihracat id
dialarının boyutlarını, sonuçları
nı ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/29) 

Sayfa 

101 

101:102 

102 

102 
102 

102:121 

3. — Ankara Milletvekili Ya
şar Yılmaz ve 20 arkadaşının, 
Türkiye'yi ithal edilen hormonlu 
et, hayvan ve ilaçların ihsan sağ
lığı üzerindeki etkilerini ve bu ko
nuda bugüne kadar alınan önlem
leri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

4. — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 20 arkadaşının, İSDE-
MİR Müessesesi ile buna benzer 
başka iş alanlarındaki çalışma ko
şullarını tespit etmek ve bu konu
ya kalıcı bir çözüm getirmek ama
cıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

A) 
vapları 

Yazılı Sorular ve Ce-

121 
— 88 

1. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Libya'da çalışan 
Türk işçilerinden kesilen primle
rin Sosyal Sigortalar Kurumuna 
aktarılmadığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı İmren Aykut'un yazılı 
cevabı (7/423) 

2. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli 
Uludere İlçesi Taşdelen Köyünde 
ikamet eden ve köy koruculuğu 
görevini kabul etmeyen bir vatan
daşın öldürülmesi olayına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli' nin yazılı cevabı 
(7/462) 

3. —, İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'ün, Erzincan İli 
İliç İlçesi Kuruçay Bucağı İslam 
Köyü Sağlık Ocağının ebe - hem
şire sorununa ilişkin sorusu ve 

Sayfa 

121:122 

122:126 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 126 

126 

126:127 

127:129 
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Sayfa Sayfa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nihat Kitapçı'nm yazılı cevabı 
(7/466) 

4. — Konya Milletvekili Ve
fa Tanır'm, 1988 yılında sigaraya 
yapılan zamlara ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/471) 

5. — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar'ın, Hatay İli İskenderun İl
çesi Nardüzü Köyü Muhtarınca 
düzenlenen seçmen kütüğüne iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli' nin yazılı cevabı 
(7/473) 

6. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in ozon tabaka

sının korunması için ne gibi ted
birler alınacağına Miskin Başba-

129:130 kandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı 
(7/474) 132:134 

7. — İzmir Milletvekili Ha
lil Çulhaoğlu'nun, Selçuk İlçesi 
Zeytinköy'deki üreticilere kirala-

130:131 n a n Hazine arazilerine ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'
in yazılı cevabı (7/476) 134:136 

8. — Aydın Milletvekili Hil
mi Ziya Postacı'nın, TARİŞ Pa
muk Birliğinin Söke'deki depo-

131*132 sunc*a Ç'kan yangına ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı 
(7/478) 136:137 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Manisa Milletvekili M. Erdoğan Ye-
tenç'in, Ege tütün piyasası hakkında gün
dem dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 
Samsunspor Kulübünün maruz kaldığı 
trafik kazasıyla ilgili gündem dışı konuş
masına Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Hasan Celâl Güzel; 

Cevap verdiler. 

Kayseri Milletvekili Recep Orhan Er-
gun da, İstiklal Harbi kahramanlarından 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Baş
kanlarından Kâzım Karabekir'in ölümü
nün 41 inci yıldönümü nedeniyle gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt' 
un, (6/314) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; sözlü sorunun geri ve
rildiği bildirildi. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
mahallî seçimler dolayısıyla siyasî partile
rin 12 Şubat 1989 tarihindeki önseçimler 
için hazırlık faaliyetlerine imkân sağlamak 
amacıyla TBMM Genel Kurul çalışma
larına 7 Şubat 1989 Salı gününden itiba
ren 3 gün ara verilmesine ilişkin ANAP 
Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden 
sonra kabul edildi. 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymeti
ni Koruma Hakkında' Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısının (1/493) (S. Sayısı : 
118) görüşülmesine devam olunarak 2 nci 

— 89 — 
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maddesi kabul edildi, geçici maddesi üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anla

şıldığından alınan karar gereğince 14 Şu
bat 1989 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 17.57'de son 
verildi. 

Kâtip Uye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbüen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 2 . 1989 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişki
lerimize, Türk kadınlarına askerlik eğiti
mi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sa
nayii Fonuna ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/340) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.1.1989) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'-
in, İzmir Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri 
Emniyet Amirine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1989) 

2. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'm Tunceli İli Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile 
bir polis memuru haklanndaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.2.1989) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, E - 5 karayolunun Kocaeli İlin
deki bazı noktalarına yaya geçidi yapılıp 
yapılmayacağın ve Dilovası ve Eşme bö
lümlerinin ne zaman çift şeritli hale geti
rileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba-

— 90 

kanından yazılı soru önergesi (7/524) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.2.1989) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi4 iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.2.1989) 

5. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu İn
gilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Or
taokulunda çalıştırıldığı ididiasma ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.2.1989) 

6. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
in, telefon tahsisi için müracaat ederek 
tahsis ücreti yatıran abonelerin telefonla
rının ne kadar sürede bağlandığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1989) 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu ne
denle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1989) 
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8. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Köy Kooperatifleri Merkez Birli
ği kurulması için yapılan girişimlerin en
gellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.2.1989) 

9. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazık soru 
önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.2.1989) 

10.' — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, tarım kesiminde çalışan Bağ -
Kur sigortalılarının sağlık kurumlarından 
yararlandırılıp yararlandınlmayacaklanna 

Tasan 

1. — 765 Sayüı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1/535) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1989) 

Tekltfkr 

1. — Balıkesir Milletvekili Necat 
liınçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı 
ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/157) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.2.1989) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, 9.6.1930 İkrih ve 1700 Sayılı 
Dahiliye Memurları Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/158) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.2.1989) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan- ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdiliha
va Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşla-

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından yazılı soru önergesi (7/531) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.2.1989) 

11. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'm, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.2;i989) 

12. — Adana Milletvekili M. Selahat-
tin Kılıç'ın 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 sa
yılı kararnameden istifade eden firmala
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.2.1989) 

nn Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi (2/159) (Mülî Savunma Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'
in 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/160) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.2.1989) 

Raporlar 

1. — Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
si, 308 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Geçici Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/530, 1/533) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 10.2.1989) 

10 . 2 . 1989 Cuma 
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2. — 852 Sayılı Başbakanlık Basıme
vi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397) 
(S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 10.2.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-

nak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.2.1989) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Banka
sı Genel Müdürünün İsviçre gezisine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.1989) 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ûn, 2182 sayılı Kanundan yarar
lanamamış olanlara da bir üst derece ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlâk 
Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/540) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.2.1989) 

2. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, bedelli askerlikten yarar-

yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.2.1989) 

4. — Adana Milletvekili M. Selahat-
tin Kıhç'ın, 30.3.1984- 1.2.1989 tarihleri 
arasında haklarında suç duyurusu yapı
lan, görevinden alman ve mahkemeye sevk 
edilen belediye başkanlanna ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.1989) 

5. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çi' nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden olduk
ları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tari
hi: 9.2.1989) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kre
di Bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait 
kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.1989) 

lanan vatandaşlarımızın illere göre dağı-
ımına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 13.2.1989) 

3. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Türkiye'nin NATO içe
risindeki nükleer yükümlülüklerine ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.2.1989) 

14 . 2 . 1989 Sah 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkok (Sakarya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

— — — — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. vardır. 

(Yoklama Yapıldı) Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir' 
in, yazûı bastn ve hükümet ilişkilerine dair gün
dem dtft konuşması ve Devlet Bahanı Mehmet Ya-
zar'vh. cevabı. 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İb
rahim Demir, ' 'Yazılı basın ve Hükümet 
ilişkileri'' üzerinde gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum, 
buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Sözlerime başlamadan önce hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, Türk basını, özellikle 
yazılı basınımız bugün çok yönlü, ağır ve 
karmaşık problemlerle karşı karşıyadır. 
Takdir edersiniz ki, beş dakikayla sınırla
nan bir konuşma süresi içerisinde bu ko
nuyu bütün yönleriyle burada irdelemek 
mümkün değildir. Ancak, şu kadarını ifa
de edeyim ki, Türk basınının bugün kar
şı karşıya bulunduğu problemler, acil ve 
hayatî derecede önemlidir. 

Bugün yazılı basınımız tiraj kaybet
mektedir, okuyucusu azalmaktadır. Gaze
te organizasyonları zarar etmekte, kapan
makta veya el değiştirmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, Türk basınının 
karşı karşıya bulunduğu bu meselelere el 
atması gerektiği görüşündeyiz. Türk top
lumunun meselelerinin sahibi ve çözüm 
yeri olan Yüce Meclisin, bu konuda du
yarlık göstereceğinden eminiz. 

Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak 
Yüce Meclisin, Türk basınının meselele
rine el atmasını sağlayacak bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergemizi şu an
da imzaya açtık, bu imzalar tamamlandı
ğında -muhtemelen yarın sabah- bu ko
nudaki talebimizi Yüce Başkanlığa iletmiş 
olacağız ve bu sayede inşaallah bu genel 
görüşme önergesini Yüce Meclis öncelik
le görüşecek ve basının sorunlarına bu ka
nalla el atmış olacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; millî, hür ve bağımsız bir basın, ge
lişmenin, çağdaş ve demokrat bir toplum 
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olmanın ön şartıdır. Bunun bilincinde 
olan Cumhuriyet Hükümetleri, her za
man, basınımızı desteklemiş, teşvik etmiş
tir; gazetelere ve gazetecilere birtakım ay
rıcalıklar, imtiyazlar ve görevlerini gerek
tiği gibi yerine getirebilmelerini sağlaya
cak kolaylıklar sağlamıştır. Bu sayede, 
Türk basını bugüne kadar, daha doğru
su, son yıllara kadar sürekli bir gelişme 
kaydetmiş, özellikle 1950'den sonraki De
mokrat Parti ve Adalet Partisi hükümet
leri dönemlerinde basma sağlanan uygun 
atmosfer içerisinde hızla gelişmiştir. Ba
sınımız, bu sayede toplumda prestij kazan
mış; tirajını, okuyucusunu artırmış ve mü
esseseleşmiştir. Ancak, 12 Eylülle gelen ara 
rejim, maalesef, ülkede basınımızın aley
hinde birtakım gelişmelere sebep olmuş
tur. İhtilal yönetimi, Türk basını üzerin
de hak etmediği usullerle ağır baskılar 
kurmuş, sansür uygulamış ve sık sık ga
zetecileri kötüleyerek gazeteleri kapatarak 
Türk basınını yıpratmıştır. 

Bu dönemin doğal bir uzantısı görü
nümündeki ANAP İktidarları basına karşı 
olumsuz bir tavır takınmış ve bunun so
nucunda Türk basını, bugün karşı karşı
ya bulunduğu problemlere ulaşmıştır. 

Bugünkü Hükümet, basını dolaylı 
yollardan baskı altına alma, ilan verme
me, yazılı basının girdilerine olağanüstü 
ölçüde zam yapmak suretiyle Türk bası
nını devre dışı bırakma ve etkisiz hale ge
tirme gayreti içindedir. 

Öte yandan basını, kamuoyunun 
gözünden düşürmek için sürekli olarak 
haksız birtakım sloganlar gündemde tu
tulmuştur. Mesela, "Sol amigolar, muzır 
yayın, yalan haber, Basın Ceza Yasası" gi
bi birtakım konuları, sürekli, toplumun 
gündeminde tutarak, basını yıpratma gay
reti içinde olmuş ve bunda da maalesef ba
şarılı olmuştur. Gerçekten, bu sloganlar
la Türk basınının yalancı ve zararlı oldu
ğu, cezalandırılması gerektiği imajı sürekli 

olarak topluma pompalanmıştır. 

Hükümetin, yazılı basını, daha doğ
rusu basının kendine muhalif olanlarını 
güdümlü ve etkisiz hale getirme gayretle
rini anlamak güç değildir. Gerçekten, an
tidemokratik zihniyeti ile tuttuğunu ihya, 
tutmadığını imha etme politikaları ile 
ANAP İktidarları,. toplumun, gerçekleri 
öğrenme ve haber alma hakkını kısıtla
mak, haber alma açısından kendi deneti
mindeki TRT'ye bağımlı ve mecbur kıl
ma gayreti söz konusudur. 

Bütün bunlann sonunda, bugün, 
maalesef, Türk basını, konuşmanın başın
da da ifade ettiğim gibi, okuyucu, tiraj ve 
prestij kaybederek, ağır birtakım bunalım
lı şartlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Doğru Yol Partisi olarak amacımız, 
şimdiye kadar devletimizin, toplumumu
zun, göstermiş olduğu fedakârlıkların boşa 
gitmemesi; hür, demokrat ve çağdaş bir 
toplumun icabı olan yazılı basının geliş
me çizgisinin duraklamaması için bu ko
nuya Yüce Meclisin el atmasını, konunun 
Meclis platformunda enine boyuna araş
tırılıp, tartışılıp çözüm yollarının bulun
masını talep etmekten ibarettir. 

Bu duygu ve bu temennilerle, Yüce 
Meclisi tekrar en derin saygılarımla selam
lıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, şimdi salona girdiniz. Ne
rede dinlediniz? 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Dışarıda dinledim 
efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Antalya Milletvekili Sayın 
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Demir* in yazılı basınla ilgili konuşması
na istinaden, Hükümetimizin bu konuda
ki görüşlerini, aynı zamanda Sayın De
mir'in üzerinde durduğu bazı konulara da 
değinerek cevap arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphe yok 
ki, hür demokratik rejimde tümüyle ba
sın ve özellikle yazılı basın, vatandaşın ha
beri doğru almak suretiyle, doğru bilgi sa
hibi olmak suretiyle, gerçekleri doğru ve 
tam olarak öğrenmek suretiyle, isabetli ka
rar vermesi açısından ve dolayısıyla millî 
iradenin sağlıklı ve mükemmel tecellisi ba
kımından vazgeçilmez kamu görevi yapan 
kuruluşlardır. Bir açıdan basını, bu göre
vinden dolayı demokrasinin vazgeçilmez 
müesseselerinden biri olarak kabul ediyo
ruz. Yine bu sebepledir ki, basın özgür
lüğü sadece basın mensuplarının şahsî ve
ya müessese özgürlüğü değil, basın özgür
lüğü aynı zamanda vatandaşın, demokra
side iradesini en iyi şekilde ortaya koyması 
bakımından, vatandaşın aynı zamanda 
haber alma özgürlüğü olarak tartışmasız 
bütün demokrasilerde kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka açı
dan basın veya basın müesseseleri bu hiz
meti yaparken, normal ekonomik kural
lar içinde işletmecilik yapan müesseseler 
olarak da ele alınabilir. Esasen, özellikle 
yazılı basın, eğer uygulanan ekonomik 
model içinde iyi yönetim ve isabetli işlet
mecilik yapmak suretiyle varlığını koru-
yamazsa, o biraz evvel tarif ettiğimiz, de
mokraside vazgeçilmez olan görevini de 
yerine getiremez. Bu bakımdan, basını bu 
iki ayrı yönüyle ele almak ve değerlendir
mek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
son zamanlarda yazılı basınla ilgili deği
şik tartışmalar, değişik görüşler gündeme 
gelmektedir; ama burada bir hususu açık
lıkla ifade etmek gerekir. Bugün uygula
nan, rekabete dayalı serbest piyasa ekono

misi içinde basın müesseselerinin şu veya 
bu şekilde, hükümetler tarafından, genel 
olmayan, genel teşvik kapsamına girme
yen, özel desteklerle desteklenmesi, biza
tihi basın özgürlüğünün aleyhine olan bir 
iştir. O yüzden basın özgürlüğüne saygılı 
olan hepimiz, basının ekonomik yollardan 
baskı altına alınmasına da aynı şiddetle 
karşı olmamız gerekir. Bu ekonomik etkin
lik, sadece demokrasilerde herhangi bir 
müessese veya herhangi bir siyasî kurul ta
rafından gelmeyebilir, ama bizatihi bası
nın kendi içinde de, bu yönden bazı öz
gürlükleri kısıtlayıcı ekonomik baskılar 
olabilir. Bütün mesele, ister ekonomik ol
sun, ister siyasî olsun, basın, hür demok
ratik rejimde hükümetlerle özel ilişkisi ol
mayan, hükümetlerle esasen ilişkisinden 
bahsetmenin doğru olmadığı, tamamen 
kendi kuralları içinde çalışan bağımsız bir 
müessesedir. Bu açıdan, acaba basına hü
kümetler destek versin mi; bu konunun 
burada açıklıkla tartışmasını yapmak is
tiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ba
sına, yaptığı kamu görevi icabı, o görevin 
bu sistem içinde sağlıklı yürümesinin ge
reği olarak, genel sistem içinde ve bir ay
rıcalık taşımadan teşvik yapılabilir; ama 
bizatihi, basma ayrı bir hükümet desteği, 
ayrı bir destek, endirekt olarak basın öz
gürlüğüne zarar verir. Biz, bu. açıdan ba
sının bu konudaki yarışını, bu konudaki 
rekabetini bu sistem içinde doğru ve isa
betli buluyoruz. 

Şu anda basında tartışılan bir başka 
konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bi
liyorsunuz -geçmişte de olmuştur- bugün 
de yazılı basında bazı müesseseler el de
ğiştirmektedir. Muhterem arkadaşlarım, 
serbest rekabet sistemi içinde basın mü
esseseleri de bir işletme olarak -bu siste
min gereği- kendi aralarındaki rekabetin 
veya işletmedeki isabetin sonucu olarak, 
zaman zaman el değiştirebilirler, bunu, 
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normal ve tabiî görmemiz gerekir; bu, geç
mişte de olmuştur. Bugün, şu anda Tür
kiye çapında genel olarak ifade ettiğimiz 
ulusal basının sahibi olarak 7 müessese 
görmekteyiz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yanlış, söylediğin yanlış. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Şu anda bütün 
Türkiye çapında çıkan gazetelerin (12-13 
gazetedir) sahiplerini sınıfladığımız zaman 
bunlar 7 ayrı kişidir, 7 ayrı müessesedir. 
Bu bakımdan, şu anda bu sahada gerçek
ten ciddi bir rekabet vardır. Aslında bu re
kabeti -takip ediyorsanız- televizyonlar ve 
promosyonlarda görüyoruz. Şu halde ya
zılı basındaki bu rekabet bir açıdan, ba
sının giderleri ve masrafları açısından ba
zen altından kalkamayacak yüklere katlan
dıklarını göstermektedir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) r-
Sen, her söylediğini doğru mu sanıyorsun? 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — 1988 yılı içinde ya
zılı basının televizyona verdiği reklamla
rın tutarı 11 milyar 166 milyondur. Tabiî, 
bu reklamların sonunda günlük tiraj 2 
milyondan, şu anda 2 milyon 676 bine çık
mıştır. Şunu ifade etmek istiyorum, bu 
zorlu rekabete rağmen, basınımızın maddî 
ağır külfetlere katlanmasına rağmen, tiraj 
konusunda, geçen yılbaşına göre 676 bin 
artış sağlayabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında Tür
kiye'de basının tirajı konusunda da bir de
ğerlendirmeye ihtiyaç olduğu kanaatinde
yim. Bugün Türkiye'de genel olarak her 
bin kişiye 104 gazete düşmektedir. Bu ra
kam, Anadolu'ya gittiğimiz zaman 23'e 
kadar inmektedir. Batı ülkelerinde, Ortak 
Pazar ülkelerinde, Avrupa Topluluğu ül
kelerinde her bin kişiye 250-300 gazete 
düşmektedir. Buradan gelmek istediğim 

sonuç şudur : Şu anda Türkiye'de basının 
tirajının Avrupa ülkelerine göre 2,5 veya 
3 defa az olması, aslında Türkiye şartla
rında genel olarak değerlendirildiği ve Av
rupa'nın diğer göstergeleriyle kıyaslandı
ğı zaman çok da kötümser bir manzara 
göstermemektedir. Yani, basınımızın tira
jının, Avrupa basınından 2 veya 3 defa da
ha az olması, Batının diğer göstergeleriy
le kıyaslandığında aşırı bir kötümserlik 
göstermemektedir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Neslimiz de çok genç Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Diğer taraftan, bu
gün bu yoğun rekabet sonunda öyle tah
min ve ümit ediyorum ki, yazılı basınımız 
bu hizmet yarışında dünden daha iyi se
viyeye gelecektir. Nitekim, burada huzur
larınızda açıkça ifade edeyim, basınımız-
daki kalite değişimi, basınımızda habere 
önem ve haber ağırlıklı gazete anlayışı her 
geçen gün daha da güçlenmektedir. Za
man zaman şikâyetler olabilir; ben aslın
da genel olarak "lehte-aleyhte şöyle yaz
dı, böyle yazdı" diye hiçbir zaman basın
dan şikâyetçi olmadım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sen kimsin? 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Ancak, basınımı
zın da şu gerçeği bildiğine inanıyorum; 
onlar da biliyorlar ki, gazetecilik demek 
haber demektir. Daha doğrusu, bir başka 
tabirle, gazete habere özdeştir diyebiliriz. 
Haber deyince de, doğru haber, gazeteci
liğin özüdür; hatta, rahmetli İpekçi' nin ta
biriyle namusudur. 

Biliyorsunuz, Abdi İpekçi'nin getir
diği gazetecilik anlayışında birkaç önemli 
nokta var -bugün kendisini rahmetle anı
yoruz ve hakikaten Türkiye'de gazetecilik
te açtığı çığır itibariyle takdirle karşı-
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lıyoruz- rahmetli Abdi İpekçi'nin gazete
cilikte getirdiği en önemli konu, gazeteci
likte doğru haber, gerçek haber meselesiy-
di ve bunun için çifte kontrolü getirmişti. 
Hatta, Abdi İpekçi şöyle kaideler koymuş
tu : Bir haber doğru değilse yazılmaz. Ha
berin içinde olmayan konu, başlığa çık
maz. Başlıkta yorum yapılmaz. Gazeteci 
arkadaşlarım benden daha iyi bilirler, 
bunlar İpekçi'nin getirdiği kurallardır ve 
onun tabiriyle ifade ediyorum; "Doğru 
haber, gazetecinin namusudur." Bu ba
kımdan, basınımızda bu anlayış her geçen 
gün hızla ilerlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ba
sının, yazılı basının içinde bulunduğu sı
kıntıları değerlendirirken, konuyu her yö
nüyle ortaya koyabilmek açısından mese
leye -izninize sığınarak- başka bir pence
reden yaklaşmak istiyorum. Genel olarak 
söylenen ifade şudur : Tirajlarda düşük
lük vardır, çünkü gazete fiyatları artmak
tadır ve dolayısıyla vatandaşın gazete alım 
gücü düştüğü için gazete tirajları düşmek
tedir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bravo, hiç değilse bu doğru. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Bu yaklaşım, belli 
bir ölçüde doğrudur değerli arkadaşım; 
çünkü mtfseje sadece bundan ibaret değil
dir. Bunun belli bir rolü vardır, bunu ka
bul ediyorum; ama hemen bir şeyi daha 
ifade edeyim; gazete fiyatlarındaki geliş
melerle, burada sık sık konuşulan ve eleş
tirilen kâğıt fiyatları arasındaki gelişme 25 
Ocak 1980'den bugüne kıyaslandığı za
man kâğıt fiyatları -SEKA'nm fiyatları- 34 
kat artmıştır, gazete fiyatları da 36 kat art
mıştır. Dolayısıyla, fiyat kıyaslamasında 
herhangi bir anormallik yoktur; ancak va
tandaşın gazete alırken biraz daha ekono
mik davrandığı doğrudur; fakat ben, iz
ninize sığınarak, Türkiye'de vatandaşın 

gazete okuma anlayışıyla ilgili bir önemli 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : 

Türkiye'deki tirajı okuyucu açısından 
değerlendirirken, 2 milyon 676 bin raka
mını minimum 3 veya 4'le çarpmak lazım. 
Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de aile yapı
mız itibariyle, 2 kişilik aile pek yoktur; 4 
kişilik, 10 kişilik aileler vardır ve genelde 
5 kişiyi bir aile olarak düşünürsek ve Ana
dolu'da bir esnafın almış olduğu gazeteyi 
5 veya 10 kişinin okuduğunu kabul eder
sek, bu tirajı 4'le çarptığımız zaman, aşağı 
yukarı 10 milyona yakın okuyucu var de
mektir. 10 milyona varan okuyucu ise, ya
zılı basın için etkin bir güçtür. 

Burada bir hususa açıklık getirmek 
lazım; elbette, çağımızda televizyon anın
da ve yaygın etkisiyle güçlü bir araçtır: an
cak yazılı basın, kalıcı etkisi ve gözle sü
rekli algılama kabiliyeti ve elde saklama 
gücü itibariyle çoğu zaman görsel yayın
dan da etkili olabilmektedir. O yüzden 
ben, Türkiye'de yazılı basınımızın, bugün 
demokrasimizin sağlıklı işlemesinde, va
tandaşımızın doğru haber alma bakımın
dan yürümesinde fevkalade etkili ve 
önemli bir görev yaptığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşım, tiraj konusu
na devam etmek istiyorum :. Basınımızın 
tirajının zoıianmasmdaki bir başka faktör, 
-ekonomik faktörü biraz evvel ifade ettim-
şüphesiz televizyonun rekabetidir; ama 
Batı da bu sıkıntıyı yaşamıştır. Fransız ya
zılı basını yeni yeni bu barajı aşmaya ça
lışmaktadır; ancak orada biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, yazılı basın televizyon kar
şısında, habere daha çok ağırlık vererek 
ve doğru haberi esas alarak, televizyon 
karşısındaki rekabetinde dayanabilme gü
cüne erişebilmiştir. Türkiye'de de gelişi
min bu yönde olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, tirajı etkileyen 
önemli bir sebep de, vatandaşın yazılı ba
sından beklentileridir. Burada değerli ba-
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sın mensubu arkadaşlarım da takip edi
yorlar, sayın milletvekilleri, vatandaşımız 
genelde basma inanır, güvenir. Çünkü ben 
hatırların^ sizler de hatırlarsınız, Aanado-
lu'da bir haberi gazete yazmışsa, onu se
net gibi kabul ederlerdi; ama bu söyledi
ğim bizim çocukluğumuzda idi. İyi hatır
lıyorum -biliyorsunuz küçük şehirlerde ha
berler, dedikodular çabuk yayılır-1 bir 
adam sözünü teyit etmek istiyorsa, "Ga
zete yazdı" derdi, o zaman mesele biter
di; fakat bugün, maalesef, zaman zaman, 
gazete yazmışsa, "Acaba?.." şeklinde te
reddütleri vardır. O yüzden ben diyorum 
ki, yazılı basınımızın bu güvenini güçlen
dirmek lazım. Bunda en önemli rol, elbet-
teki basınımızın kendisine düşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet-
bastn ilişkileri açısından, acaba bu olay 
.karşısında demokratik ülkelerde yapılan 
nedir1 ve Türkiye'de neler yapılmalıdır, ne
ler yapılmıştır, bunları da arz etmek isti
yorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sizde zaman mefhumu yok mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Kamer 
Bey bir şey söyleyecek galiba... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Zama
nı unuttunuz diyorum. 

BAŞKAN — Siz kendinizi unuttunuz 
o zaman. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 20 da
kikadır konuşuyor efendim. 

BAŞKAN — Bakan 20 dakika konu
şur efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, gündem dışı konuşmalarda 20 
dakika verilmez. 

BAŞKAN — O zaman, İçtüzüğü 
açın, okuyun, tartışalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Türkiye'de, Anayasamızdan ge
len ve genel mahiyetteki hükümler dışın
da, -yani Anayasamızın 14 üncü madde
si, biliyorsunuz, teokratik devlet,' faşist 
devlet ve komünist devlet kurma ve pro
pagandasını yasaklamıştır- ayrıca bununla 
ilgili olarak Ceza Kanunumuzda 141, 142 
ve 163 üncü maddeler vardır. 

Diğer taraftan, basınla ilgili 28 inci 
madde ve bilhassa 26 ve 27 nci maddede 
getirilen hükümler, Türk Devletinin ve ül
kesinin bütünlüğü açısından genel hü
kümlerdir ve getirilen kısıtlamalar genel 
kısıtlamalardır. \ani, basın için özel bir kı
sıtlama mahiyetinde değildir. Herhangi 
bir sade vatandaş da, Anayasanın bu hük
mü karşısında aynı derecede sorumludur. 
Anayasamızdaki bu genel hükümleri bir 
tarafa bırakırsak, bizim yaptığımız^ bir 
araştırmaya göre -bu araştırmanın bir kıs
mını bazı arkadaşlara gönderdim, basın 
mensuplarına dağıttım yakında kitap ola
rak basılacaktır- Türkiye'deki basın mev
zuatı -Amerika dahil- 6 Ortak Pazar ül
kesinin gerisinde değildir. Burada huzur
larınızda açıkça söylemek istiyorum. Bu 
bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmış
tır. Ben kitabı bütün basın mensuplarına 
dağıttım ve kendilerinden şunu rica ettim 
: Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu tar
tışalım. Biz bir araştırma yaptık; araştır
mamızda belki eksiklikler olabilir, ama 
doğrular üzerinde tartışalım. Çünkü ge
nel bir kanaat var, "Türkiye'de basın öz
gürlüğü kısıtlı, vesaine..." Böyle bir şey 
yok arkadaşlarım. Getirilen kısıtlamalar, 
genel olarak, bütün vatandaşlara şamil 
olan ve demokratik hukuk devletinin ge
nel kısıtlamalarıdır ve hiç kimse bundan 
ar! olamaz. Tabiî, Anayasanın 14 üncü 
maddesine göre, herhangi bir sade vatan
daş bir suç işlediğinde nasıl ceza görürse, 
elbette bir gazeteci de bir suç işlediği za-
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man ceza görecektir, ama o gazeteci ol
duğu için değil, o da genel hükümlere ta
bi olduğu için ceza görecektir, lekrar edi
yorum, bunun dışında Türkiye'deki basın 
mevzuatı, 6 Ortak Pazar ülkesinden -
İngiltere, Almanya, Fransa dahil- hiçbi
rinin gerisinde değildir, hatta bazı konu
larda ilerisindedir, huzurlarınızda bunu 
açıkça ifade ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparla
manızı rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Birkaç kelime ile 
toparlayacağım Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraf
tan, Türkiye'de basma tanınan kolaylık
ların, Avrupa Topluluğu ile kıyaslaması
nı »yaptık. Bu da bir kitap haline getiril
miştir. Bunu, şunun için yaptık; biliyor
sunuz, Avrupa Ortak Pazar Topluluğuna 
tam üyelik aşamasında uyum bakımın
dan; basınımızın da uyumu bakımından 
önce mevzuatı, Avrupa Topluluğu mevzu
atı ile köklü bir kıyaslamaya tabi tuttuk. 

Yine huzurlarınızda açıkça söylüyo
rum ki, Türkiye'de sarı basın kartı dahil 
ve onun müesseseleri ve gazetecilere ge
tirdiği kolaylıklar dahil, hiçbir Batı ülke
sinde bu derece kolaylık yoktur. Bunu da 
gururla söylüyorum, iftiharla söylüyorum 
ve Türk Milletinin demokrasiye ve onun 
müesseselerine olan güzel örneği için söy
lüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraf
tan, Hükümetimiz zamanında, özellikle 
basın mensuplarımızın eğitimi açısından 
yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalış
ma genel bir çalışmadır ve herhangi bir 
gazeteye özel değildir. Bu, Türkiye'de bir 
ölçüde devletin eğitim hizmetleri yaptığı 
açısından da genel bir çalışmadır. 

Şimdi, 1988 yılında yapılan hazırlık

lar ve ön kurslardan sonra, bu sene 96 ba
sın mensubu arkadaşımız, Amerika'da İn
gilizce eğitimine gönderilecektir. Şu anda 
43 tanesi gitmiştir ve Amerika'nın muh
telif illerinde en üst seviyede temasta bu
lunmaktadırlar, yoğun bir dil eğitimi gör
mektedirler. Bu arkadaşlarımız Türkiye'de 
de 4 ay ayrıca eğitime tabi tutulmuşlar
dır. 

Diğer taraftan, basın-yayın yükseko
kullarından başlayarak, basınımızdaki ele
man ve kalifiye muhabir konusunu köklü 
çözüme bağlamak için ciddî bir hazırlık 
içindeyiz. Bunlardan da birkaç kelime ile 
bahsetmek istiyorum. Basın yayın okulla
rında muhtemelen bir yıl için lisan eğiti
mi programı getirelecektir. Bu okullardan 
başarıyla mezun olanlar yurt dışına ihti
sasa gönderileceklerdir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gündem 
dışı söz isteyen arkadaşlar; "Biz 5 dakika 
ile kısıtlıyız; ama cevaplar için İçtüzük 20 
dakika diyor. Sayın Bakan bu dakikayı 
aşarsa haksızlık oluyor" diyorlar, hatırla
tıyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Devamla) — Aşmıyorum, topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, basınımı
zın kadro konusu, eleman konusu, eğitim 
konusu hepimizin sorunudur. Topyekûn 
basınımızın, basın sektörünün, Hüküme
tin ve hepimizin sorunudur; çünkü basın 
daha kalifiye insanlarla, daha kalifiye ye
tişmiş elemanlarla takviye edildiği zaman, 
bu basınımız yarın Avrupa Topluluğunda
ki arkadaşlarıyla yarışma gücüne sahip 
olacaklardır. Biz Avrupa Topluluğu ile ga
zeteci, muhabir mübadelesi programını da 
başlatmış bulunuyoruz. Mart ayından iti
baren Almanya'dan başlamak üzere, ga
zetecilerimiz arasında sürekli mübadele 
yapmak suretiyle de arkadaşlarımızın ye
tişmesine büyük çaba harcamaktayız. 
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Ayrıca, basınla ilgili diğer konuların 
hepsini vaktim dolduğu için arz edemiyo
rum. Bir başka konuşmamda sizlere arz 
etmek üzere, hepinize sevgiler, saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet 
Gazioğlu buradalar mı efendim?.. Yok. 

Gündeme geçiyoruz 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakam 
Ali Bozer'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilimcin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/756) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, ayrı ayn okutup bilgilerinize suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 
Şubat 1989 tarihinde İtalya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. —İtalya'ya gidecek olan İçişleri Bakam 
Mustafa Kalemli'mn dönüsüne kadar İçişleri Ba
kanlığına, Mitti Savunma Bakanı Ercan Wral-
han'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şu
bat 1989 tarihinde İtalya'ya gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli*nin dö
nüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gidecek 
olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yûmaz'm dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam 
Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/758) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye - Mısır Ortak Komisyonu'-
nun ilk toplantısına katılmak üzere, 7 Şu
bat 1989 tarihinde Mısır Arap Cumhuri
yeti'ne gidecek olan Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Bo
zer'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Pakistan, Malezya ve Hindistan'a gi
decek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yûmaz'm 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanhğt tezkeresi (3/759) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

— 100 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 
Şubat 1989 tarihinde Pakistan, Malezya ve 
Hindistan'a gidecek olan Dışişleri Baka
nı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Fas'a gidecek olan Devlet Bakam Yu
suf Bozkurt Ozal'tn dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne üifkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/760) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 
Şubat 1989 tarihinde Fas'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liğine gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakam Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in dönüsüne kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/761) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 
Şubat 1989 tarihinde Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeder Birliği'ne gidecek olan 
Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgierinize sunulur. 

7. — Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep 
ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/762) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerin
den bazılarına izin verilmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayn oyla
rınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletve
killerinin, hizalarında gösterilen süre ve 
nedenlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 2.2.1989 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Ilyas Aktaş 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkanı Vekili 

Yozgat Milletvekili Ahmet Dalkıran, 
32 gün hastalığı nedeniyle, 14.10.1988 ta
rihinden geçerli olmak üzere; 

İstanbul Milletvekili Avni Akyol, 24 
gün hastalığı nedeniyle, 18.10.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere; 
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İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Tü
rel, 15 gûn hastalığı nedeniyle, 2.12.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere; 

İstanbul Milletvekili Temel Gündoğ-
du, 17 gün mazereti nedeniyle, 31.1.1989 
tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayn okutup ona
yınıza sunacağım : 

Yozgat Milletvekili Ahmet Dalkıran, 
32 gün hastalığı nedeniyle, 14.10.1988 ta
rihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Milletvekili Avni Akyol, 24 
gün hastalığı nedeniyle, 18.10.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstabul Milletvekili Sudi Neş'e Türel, 
15 gün hastalığı nedeniyle, 2.12.1988 tari
hinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Milletvekili Temel Gündoğ-
du, 17 gün mazereti nedeniyle, 31.1.1989 
tarihinden geçerli olmak üzere. 

V. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve 21 arkadasmm, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Dernvyoüarınca Güney Afrika'nın Iscor Limited 
Firmasından satın alman rayların, kusurlu olma
sına rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu olayın so
rumlularım tespit, etmek amacıyla Medis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — \faki resmi davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Medisi Baskanaun, refakatinde bir he
yete Mısır't ziyaret etmesinin Başkanlık Divanınca 
uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/763) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın refaka
tinde bir heyetle Mısır'a yapacağı ziyare
te icabet edilmesi Başkanlık Divanımızın 
uygun görüşleri ile Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

İlyas Aktaş 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngorüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

BAŞKAN — Gündemimizde, "Zon
guldak Milletvekili Koksal Toptan ve 21 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollannca Güney Afrika'nın Iscor 
Limited Firmasından satın alınan rayla
rın, kusurlu olmasına rağmen kullanıldı
ğı iddiasını ve bu olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç-

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi" vardır; görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
Önergeyi tekrar okutup, sırasıyla söz 

vereceğim. 

Buyurun, önergeyi okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarının ihtiyacı olduğu gerekçesi ile sa
tın alınmasına karar verilen 50 bin ton ray 
TCDD Yönetim Kurulu'nun 17.4.1987 
gün ve 9/98 sayılı karan ile Güney Afri
ka'da İSCOR Limited Firmasına ihale 
edilmiştir. 

Anılan firmadan satın alınan rayla
rın ne gibi vasıflara sahip olması gerekti
ği, taraflar arasında imzalanan sözleşme 
ve şartnamelerde açık açık ifade edilmiş
tir. 

Buna rağmen, anılan firmanın Tür
kiye'ye göndermeye başladığı ve Mersin 
Limanı'na yığılan rayların gözle görüle
bilir şekilde kusurlu olduğu görülmüş ve 
durum ilgililere intikal ettirilmiştir. Bunun 
üzerine, TCDD tarafından ve anılan ku
rum yetkililerinden oluşan bir heyet tara
fından mahallinde yapılan 29.10.1987 ta
rihli incelemede, raylann gözle görülür 
kusurlar taşıdığı ifade olunmuştur. Yöne
tim bu raporu anlaşılmaz bir nedenle ye
terli görmemiş ve yine kendi yetkilileri ta
rafından 21.12.1987 tarihini taşıyan ikinci 
bir rapor alınması ihtiyacını duymuştur. 
Bu raporda da, raylann kusurlu olduğu 
açıkça ifade olunmuştur. 

Bu arada, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinden de ayrı bir rapor alınmasına ih
tiyaç görülmüş ve Doç. Dr. Erdoğan Te
kin imzalı ayn bir rapor istihsal edilmiş
tir. Nedeni bir türlü anlaşılamayan şekil

de, bu rapora dayanak olmak üzere, çok 
az sayıda örnek verilmesine rağmen, anı
lan öğretim üyesi tarafından tanzim edi
len 18.12.1987 tarihli rapor içeriği de ray
lann büyükçe bir bölümünün kusurlu ol
duğunu ortaya koymuştur. 

Dosyasındaki yazılardan 2 527 ton ol
duğu tespit olunan ilk iki parti raydaki ku
surlu raylann kullanılmasının giderilme
si mümkün olmayan büyük aksaklıklara 
ve kazalara neden olabileceği düşünülme
den, bu raylar, maalesef anılan işletme ta
rafından kullanılmıştır. Şu anda trenleri
mizin bir bölümü bu kusurlu raylar üze
rinde çalışmaktadır. 

Böylesine hayatî önem taşıyan bir du
rumun mutlaka araştınlması, bu ağır ku
suru işleyenlerin tespit edilmesi gerekmek
tedir. Bu nedenlerle, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 102 nci maddeleri uyannca Mec
lis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu 
önerge vesilesiyle söz aldım; sözlerime baş
larken hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, 1987 ve 1988 yıl-
lannda yapılacak 1 069 kilometre yol ye
nilemesi için ihtiyaç duyulan St. 90A ka
litesindeki 50 000 ton, 49,05 kilog
ram/metrelik rayın yüzde 100 kredili ola
rak yurt dışından satın alınması hususun
daki TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün talebi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının 20 Ocak 1986 tarih 
ve 4443 sayılı Yazılarıyla uygun görülmüş, 
TCDD Yönetim Kurulu, 23.5.1986 tarih 
ve 19/170 sayılı Karanyla; söz konusu 
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50 000 ton rayın, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının 20 Ocak 1986 tarih ve 
4443 sayılı Yazısında belirtilen koşullar da
hilinde, yurt dışından, kapalı zarf yönte
mi ve eksiltme ilanı suretiyle TCDD Ge
nel Müdürlüğüne satın alma yetkisi veril
miştir. 

Bu yetkiye istinaden, 50 000 ton ray, 
teklifleri 29 Ağustos 1986 tarihinde alın
mak üzere, TCDD Merkez Alım, Satım 
ve İhale Komisyonu Başkanlığı vasıtasıy
la yurt dışından eksiltmeye çıkarılmış ve 
en uygun teklifin, Güney Afrika'daki IS-
COR Limitet Firması tarafından verildi
ği anlaşılarak, ihalenin anılan firmaya ya
pılması, Merkez Alım, Satım ve İhale Ko
misyonunca karara bağlanmış ve bu ka
rar TCDD Yönetim Kurulunun 16 Nisan 
1987 tarih ve 9/98 sayılı kararıyla tasdik 
edilerek, TCDD İşletmesi Genel Müdür
lüğü ile ISCOR Limitet Firması arasın
da, 12 Haziran 1987 tarihinde 93115-520 
sayılı sözleşme imzalanmıştır. 

93115-520 sayılı sözleşmenin eki, si
pariş listesi özel şartlar bölümü 3 üncü 
maddesinde ve UIC - 860 - 0 nolu teknik 
şartnamenin 3.1. maddesinde raylar, üze
rinde yazılı imalat tarihinden itibaren 5 
yıl garantili olup, hatalı rayların bu süre 
zarfında yenileriyle değiştirileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Rayların teknik muayene ve kabulü
nün imalatçı fabrika tarafından veya 
TCDD elemanaları tarafından imalatçının 
fabrikasında yapılacağı hususu sözleşme 
eki sipariş listesi genel koşullar bölümü 
(iii) maddesinde; şevki yapılan rayların 
boşaltma limanında miktar bakımından 
kontrol edileceği ise sözleşmenin 5.2. mad
desinde belirtilmiştir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdülüğü-
nün öteden beri yurt dışı ihalesinde be
nimsediği gibi, bu ihalede de sevkiyatın 
imalatçı fabrika taraından müspet mua

yene raporuna istinaden yapılmasına ve 
Mersin limanına gelecek rayların TCDD 
elemanları tarafından teşekkül eden heyet
çe, göz ve master muayenesi ile miktar 
kontroluna tabi tutulmasına karar veril
miştir. 

9 Ekim 1987 tarih ve 1450-150/14250 
sayılı Genel Müdürlük emri gereğince ku
rulan TCDD Ray Tesellüm Heyeti, 20-29 
Ekim 1987 tarihleri arasında, Mersin li
manına gelen 1 inci parti 9069,107 ton 
49,050 kg/mt'lik rayların, göz ve master 
muayenelerini yapmış, raylann orta kısım
larında aşırı oksitlenme gördüğünden, tek
nik şartnamede belirtilen bütün testlerin 
yeniden yapılmasının faydalı olacağını be
lirtmiştir. 

29 Ekim 1987 tarihinde verilen bu ra
por üzerine 2.11.1987 tarihinde genel mü
dür yardımcılarının, yol ve malzeme dai
resi başkanlarının iştirakiyle konu görü
şülmüş, teknik şartnamede belirtilen test
lerin bir kısmının Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde ve bir kısmının da Türkiye'
de düşen ağırlık testinin yapılabileceği tali 
kuruluş olan Karabük Demir Çelik'de 
yaptırılması uygun görülmüş ve ikinci bir 
emre kadar Mersin'de bölge başmüdür
lüklerine gönderilen rayların sevkiyatının 
durdurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu karar üzerine 3 Kasım 1987 ta
rihli tel emriyle ray sevkiyatı durdurulmuş 
4 Kasım 1987 tarihinde Karabük Demir 
Çelik Fabrikası Müessese Müdürlüğüne 
müracaat edilmiştir. 9 Kasım 1987 tarihin
de de Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle 
protokol yapılmıştır. 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
Müessese Müdürlüğü 1 inci raporunu 13 
Kasım 1987 tarih ve 25291 sayılı yazısı 
ekinde vermiş, fizikî test raporu ve kim
yasal test raporu müspet çıkmıştır. Bu ra
por üzerine, Genel Müdürlükçe, rayların 
döşenmesinde gözle görülebilen arızaları 
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olan rayların ayrılması kaydıyla, Mersin'
de liman sahasını işgal eden ve liman ze
mininde çökme tehlikesi yaratan rayların 
şevkine izin verilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1 
inci ara raporu ise, 16 Kasım 1987 tari
hinde verilmiş; bu rapora göre, "Spektro-
metrik analiz sonuçlarına göre, UIC 860-0 
standardının 2.5.3 alt bölümünde öngörü
len Grade 90 A türünde çeliğin kimyasal 
bileşimine uyduğu, 7759 numaralı dökü
mün manganının standartta öngörülen 
yüzde 1,30 değerinin üzerine çıkmış olma
sına karşın, bunun sakıncalı bir durum 
doğurmayacağı" belirlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 30 
Kasım 1987 tarihinde ikinci ara rapor ve
rilmiş, buna göre, 20 Kasım 1987 tarihin
de UIC 860-0 standardına uygun olarak 
alınmış ray numunelerinin Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Metalürji Bölümüne 
teslim edildiği, bunların on ayrı döküm
den, beş dökümün numumelerinin kafa 
(A) raylardan, diğer 5 dökümün numu
nelerinin dip (Z) raylardan alındığı, sonuç 
olarak; spektrometrik analiz sonuçlarına 
göre, UIC standardının 2.5.3 alt bölü
münde öngörülen Grade 90A türü çeliğin 
kimyasal bileşimine uyduğu, 09909 sayılı 
dökümün parça analizinde yüzde 1,335 
mangan değeri çıkmakta ise de, bu man
gan değerlerinin bir sakınca yaratmadığı, 
çekme deneyleri sonucunda iki döküme ait 
olanların standartlara tam uygunluk sağ
ladığı, iki döküme ait olanların kısmen ka
bul edilebilir olduğu, bir döküme ait olan
ların ise uygun olmadığı; ancak, numu
nelerin kısıtlı olmasından kontrol deneyi 
yapılamadığı, UIC 860-0 standardının 2.8 
alt bölümünde öngörülen kabayapı (Mak-
roskobik) incelemelerde, döküm çek
me/gaz boşluktan ve benzeri hatalara rast
lanmadığı, belirtilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ni

haî raporu ise, 18 Aralık 1987 tarihinde ve
rilmiş olup, sonuç olarak : 

Spektrometrik analiz sonuçlarına gö
re, iki dökümün mangan yüzdesi değer
leri dışında numune rayların bölümünün 
UIC 860-0 standardında grade 90A türü 
çelik için verilen kimyasal bileşim değer
lerine uyduğu, standart yüzde mangan de
ğerinin üzerinde olan iki analiz sonucu
nun ise, bir olumsuzluk yaratmayacağı; 

Çekme deneyi sonuçlarına göre, ba
zı dökümler için kopma dayananın 880 
nevvton/milimetrekare değerinin altında, 
birkaçının ise, 860 nevvton/milimetrekare 
değerinin de altında olduğu, benzer şekil
de kopma uzamasının da bazı dökümler 
için yüzde 10 değerinin altında kaldığı; an
cak, deneyler yinelenemediği için incele
me yapılamadığı; 

Baumann kükürt baskılarına göre, 
bazı rayların mantar altındaki gövdelerin
de merkez boyunca kalıntı birikimlerinin 
bulunduğu; ancak, UIC 860-0 standardı
nın ekinde verilen örnek kükürt baskı al
bümü içinde verilen sınıflar dışında bir gö
rüntüye rastlanmadığı, incelenen ray ke-
siderinde gaz boşluğu, gözenek ya da çek
me boşluğunun gözlemlenmediği, belirtil
miştir. 

Değerli milletvekilleri, görüleceği 
üzere, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ni
haî raporuna göre, rayların spektormetrik 
analizlerinde, kimyasal bileşimlerinde bir 
kusur bulunmadığı, kükürt boşluklarına 
göre, baskı albümleri içinde verilen sınıf
lar dışında bir görüntüye rastlanmadığı, 
yine incelenen ray kesitlerinde, gaz boş
luğu, gözenek ya da çekme boşluğunun 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Sadece çekme değeri sonucundaki 
kopma değerleri sonuçlarına göre : 7 718, 
7 801, 7 044, 7 759, 7 624, 9 750 ve 9 751 
numaralı dökümlerin raylarından çikarı-
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lan çekme çubuklarının kopma mukave
metlerinin UIC 860-0 standardında öngö
rülen kabul edilebilir en düşük değer olan 
880 newton/milimetrekare değerinden da
ha düşük olduğu, bunlardan 7 801, 7 044, 
7 624 ve 9 751 numaralı dökümlerin ray
larının kopma mukavemetlerinin 860 new-
ton/milimetrekare değerinin de altında ol
ması nedeniyle ret sebebi oluşturduğu; 

Kopma uzama değerlerinin incelen
mesinde ise, 9 645, 9 750 ve 9 751 numa
ralı dökümlerin raylarına ait kopma uza
malarının yüzde 10 değerinin altında ol
duğu, özellikle 9 750 ve 9 751 numaralı 
dökümlere ait değerlerin kabul edilebilir 
son değer yüzde 8*in altında kaldığı, vur
gulanmıştır. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün UIC 860-0 standardını dikkate ala
rak hazırladığı teknik şartnamesine göre, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi raporunun 
tetkikinden de anlaşılacağı üzere, kopma 
dayancı ve kopma uzaması değerleri yö
nünden, 7 801, 7 044, 7 624, 9 750 ve 
9 751 numaralı dökümlerde tereddüt hâ
sıl olduğu; yine Ortadoğu Teknik Üniver
sitesi raporuna göre, bu durumun ret se
bebi oluşturduğu dile getirilmektedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar 
muvacehesinde, 1 ve 2 nci parti raylarda 
tereddüt hâsıl olması üzerine, TCDD yet
kililerince ray sevkiyatı durdurulmuş; an
cak, Türkiye'de ray imalatı ve kontrollar-
da söz sahibi olan Karabük Demir Çelik 
Fabrikası Müessese Müdürlüğünce yapı
lan test sonuçlarının müspet çıkması ne
ticesi, sevkiyata yeniden izin verilmiş; bu 
arada (Üç gün sonra) Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi birinci ara raporu alınmış, 
bundaki neticelerin de müspet çıkması so
nucunda rayların döşenmesine başlanmış
tır. 

ikinci ara raporda yer alan çizelge 
2'nin tetkikinden de görüleceği üzere, ni

haî raporda' sakıncalı olduğu belirtilen, 
7 801, 7 004, 7 624 numaralı dökümler, 

çekme dayancı yönünden, şartname alt sı
nın olan 860 nevvton/milimetrekarenin 
üzerinde bulunduğundan müspet kabul 
edilmiştir. 

30.11.1987 tarihli Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinin ikinci ara raporunda bu 
seriler yer almamaktadır. Ancak, nihaî ra
porda, çekme deneyi sonuçlarında, çizel
ge 2'de özetlendiği gibi, bazı dökümler 
için kopma dayananın 880 newton/mili-
metrekare değerinin altında, birkaçının ise 
860 nevvton/müimetrekare değerinin de al
tında olduğunun görüldüğü; benzer bi
çimde, kopma uzamasında bazı döküm
ler için yüzde 10 değerinin altında kaldı
ğı; deneylerin yinelenememesi sebebiyle 
irdeleme yapılamadığı, ifade edilmiştir. 

Ancak, Karabük Demir Çelik Fabri
kası Müessese Müdürlüğü raporlarının 
tetkikinden de anlaşılacağı üzere, tetkik
ler, UIC 860-0 teknik şartnamesine uygun 
olarak, çekme mukavemeti üzerinden ya
pılıp değerlendirilmektedir. 

Nitekim, Ortadoğu Teknik Üniversi
tesinin birinci ve ikinci ara raporlarında 
aynı şekilde değerlendirme yapılmıştır. 
Her nedense, nihaî raporda, çekme deneyi 
sonuç tablosunun yanına kopma mukave
met tablosu ilave edilerek, sonuca bu tab
lo değerleri üzerinden gidilmiştir. UIC 
860-0 teknik şartnamesinde böyle bir sü
tun ve değer araştırması yer almamakta
dır. 

Dolayısıyla, gerek Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi, gerekse Av
rupa'da ray üreten firmalar ile bu firma
lardan ray satın alan demiryolu idareleri
nin kabulleri doğrultusunda ve UIC 860-0 
teknik şartnamesine göre, raylarda, kabul 
edilebilir değerlerinin altında bir bulgu
ya rastlanamamıştır. 

Bununla birlikte, TCDD İşletmesi 
yetkilileri tarafından, 7 801, 7 044, 7 624 
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numaralı dökümler haricinde yer alan 
9 750 ve 9 751 numaralı dökümler, şart
namede öngörülen kopma uzamasının 
yüzde 8'in altında değer vermesi nedeniy
le, yeniden alman numuneler, Karabük 
Demir Çelik Fabrikası Müessese Müdür
lüğü ile TCDD Haydarpaşa Laboratuvar 
Müdürlüğünde tetkike aldırılmış, netice
ler müspet çıkmıştır. 

Netice itibariyle, kimyasal analiz, 
çekme deneyi, düşen ağırlık testi, makrog-
rafık (Kükürt dağılım) testler neticesinde 
raylar müspet çıkmış; ray kesit inceleme
lerinde de, gaz boşluğu, gözenek ya da 
çekme boşluğu tespit edilememiştir. 

Bu durum karşısında, yapılan mas-
ter ve göz kontrolünde, şartnameye uygun 
olmadığı tespit edilen 412 adet (599 ton) 
ray, şartnameye uygun olanlarıyla değiş
tirilmek veya firmaya iade edilip, paranın 
iadesini temin etmek üzere Mersin Lima
nında bekletilmektedir. En son firma ile 
yapılan temasta, rayların geri alınarak be
dellerinin aide edilmesi konusunda muta
bakat sağlanmıştır. 

Teslim alınan raylar beş yıl garantili 
olup, bir yıldır, herhangi bir problem ya
ratmadan hatlarımızda kullanılmaktadır. 

Böyle olmakla beraber, gerek hatta 
döşenen, gerekse döşenmek üzere bekle
yen rayların hepsinde istenilen testlerin ya
pılması her zaman için mümkündür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görü
leceği üzere; imalatçı fabrika muayene ra
porları müspet olan bu rayların alınma
sında TCDD işin başından sonuna kadar 
olayı ciddiyetle takip etmiş ve bir aksaklı
ğa meydan vermemek için gerekli çabayı 
sarfetmiştir. Dolayısıyla, iddia varit olma
yıp, raylann tesellümü, teknik ve idarî 
şartnameye göre yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri; TCDD'nin, ta 
kurulduğu günden bugüne kadar yapmış 

olduğu ihaleler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirilmekte ve burada irdele
mesi yapılmaktadır. Bu durum, yani araş
tırma önergeleri, idareleri fevkalade tedir
gin etmektedir; bazı ihaleler üç dört sene 
sürmektedir, ihaleleri böyle üç dört sene 
süren teşekküllerin ise ne yıllık program
larım gerçekleştirmesi ve ne de plan he
deflerine ulaşmaları beklenilemez. 

Benim kanaatim odur ki, eğer ihale
ler zamanında yapılsa idi ve eğer her iha
lenin altında bir şey aranılıp da Meclis
lerde bunlar konuşulmasa idi, öyle tahmin 
ediyorum ki, bugünkü durumunun çok 
daha ötesinde olurdu. Kötü bir alışkanlık 
eseri, yapılan ihaleler buraya getiriliyor ve 
müzakere ediliyor... Elbette ki ihaleler bu
raya getirilebilir; ama neden hep demir
yolları?.. Böyle yapıldığı ve dört senede bir 
ihale bittiği müddetçe, biz demiryolların
dan modernleşmeyi nasıl bekleyebiliriz, 
biz onlardan hizmetin kalitesinin yüksel
mesini hasıl bekleyebiliriz? Çünkü, bu 
araştırma önergesinin altında demiryolla
rındaki yönetim kadrosu suçlanmaktadır. 
Eğer biz uluorta, birisinin verdiği eğri 
büğrü bir bilgiyle bu müesseseyi böyle yıp
ratmaya devam edersek, yann öbür gün 
"Demiryolları niye geri kalmış?" diye bir 
önerge verebiliriz. Nitekim, bundan ön
ce verilen önerge de o mahiyetteydi; yani 
"Demiryollanmız neden geri kalmıştır?" 
şeklindeydi. Geri kalır; çünkü, birçok de
fa meseleler buraya getirilmiş ve yönetici
ler tedirgin edilmiştir. 

Ben, demiryolları yöneticilerine, 
"Eğer bir demiryolu ihalesini üç dört yıl 
sürdürürseniz, ben sizi görevden alırım" 
dedim. Bu ihalelerin süresi olsa olsa üç ay
dır, iki aydır, bir aydır ya da 15 günlük
tür. Dört yıl niye sürüyor? Şimdi anlıyo
rum niye dört yıl sürdüğünü; bir bakıyo
rum ki, her dönemde Meclis araştırması 
istenmiş. Ben de eski bir bürokrat olarak 
onlara hak veriyorum yani. Onlar da, 
aman bir yerde açık olmasın diye kılı kırk 
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yarıyorlar; yarın soru sorarlar, şunu da ya
palım, bunu da yapalım, derken, tabi! o 
zaman ihale dört sene sürüyor. 

Değerli milletvekilleri, bu ihaleyi dört 
dörtlük inceledim ve biliyorsunuz ben de 
mukavemet hocasıyım; mukavemetle ilgili 
alman bu raporlarda herhangi bir farklı
lık da yoktur. İstenilen şeyle biraz farklı 
olan bir şeyi mukayese etmişlerdir. Biraz
cık elma ile armudu karıştırmışlardır. Yan
lış bir bilgi verilince, muhalefetteki sayın 
arkadaşlarımız böyle bir önerge vermişler
dir. Bu önerge dolayısıyla bir Meclis araş
tırması açılmasını ben uygun görmüyo
rum ve Yüce Heyetinizden bu önergenin 
reddini talep ediyorum efendim. 

Saygılar sunanm. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Ali Eser; buyurun efen
dim (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla se
lamlıyorum. Konuşmam, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına, 8 Haziran 1988 tarihin
de Başkanlığa verdiğimiz Meclis araştır
ması önergesi üzerinde olacaktır. Bu yö
nüyle, grubumun saygılarını da arz edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 8 Haziran 
1988'de verilen bir araştırma önergesinin, 
neredeyse, 7,5 - 8 ay sonra Meclis kürsü
sünde görüşülebilme imkânını bulması, 
Sayın Bakanın biraz önce ifade ettiği gi
bi, acaba ihalelerin Mecliste görüşme ih
tiyacı olmadan yapılmasına yeterli bir ge
rekçe midir? Sayın Bakanın, "Eğri büğ
rü bilgiler alınarak hazırlanmış'' dediği; 
ama bütün konuşması boyunca yine bu 
bilgileri içeren raporlara dayanarak bilgi
ler sunduğu dikkate alınırsa, Meclis araş
tırmasının açılıp açılmaması konusunu 

yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İkti
darının Meclisi sürekli şekilde murakabe
den (denetimden) uzak tutma eğilimi, bi
ze göre, maalesef parlamenter demokra
simizin kötü bir örneğini oluşturmak, kötü 
bir teamül yerleştirmek üzeredir. En azın
dan bu kötü teamülü, bu kötü eğilimi yer
leştirmemek için, Meclisin bazı konuları 
konuşması gerekir. Örneğin; şu anda ko
nuşmakta olduğumuz raporların verdiği 
neticeler, bize göre, can emniyetine de cid
dî bir şekilde tesir edebilecek konuları içer
mektedir. Bu gibi konuları burada konuş
mak, herhalde Meclisi işgal etmek veya
hut ihaleleri geciktirmek sebebi sayılma
malıdır. 

Şimdi ben, Sayın Bakanın açıklama
larından sonra, konunun ihale safhasının 
detayına fazla girmeden, birkaç noktayı 
ifade ederek geçeceğim. Bilindiği gibi, bu 
ray konusu, 1987-1988 yıllarındaki yol ye
nileme ihtiyacı nedeniyle gündeme gelmiş
tir. Alınacak ray ilk ağızda 50 bin ton de
ğil, 70 bin tonluk bir partiyi içermektey
di. Ancak, Dünya Bankası kredisiyle de 
aşağı yukarı 81 500 tonluk ray alınması 
mevzubahis olduğu için, bilahara bu mik
tar, 50 bin tona düşürülmüştür. 

Burada ben, bu rayların ihtiyaç plan
lamasının da çok ciddî yapılmadığı kana
atimi belirtmek istiyorum. Zira, Ulaştır
ma Bakanlığımızın muhtelif açıklamala
rından öğrendiğimiz gibi, planlanan yıl
lık ray yenileme uzunlukları aşağı yukarı 
500 kilometre civarındadır. Hatta 1987 yı
lında yine böyle 400 küsur kilometrelik ye
nileme planlanmış; fakat, ancak 99 kilo
metrelik bir ray yenilemesi yapılabilmiş
tir. Şimdi bu ihtiyaç, Dünya Bankasından 
alınacak 81 500 tonluk -ki, takriben 1 200 
kilometre falan da o yapmaktadır- rayla 
birlikte toplam 2 200 kilometredir. Biz se
nede 500 kilometre ray yeniliyoruz. Evve-
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la, burada bir ciddiyetin olup olmadığını 
sormak gerekiyor. 

Rayların kusurlu, özürlü olduğunun 
gündeme gelmesi hususuna gelince : Bu 
konuyu ben de tekrar etmek istiyorum; 
ancak, evvela Sayın Bakan yine ifadelerin
de, raporların gayri ciddî bilgiler muva
cehesinde hazırlandığını söylemesine rağ
men, bu raporların bizatihi bakanlığın 
emirleri, daha doğrusu Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğünün emirleri ile teşkil edilen heyetler 
tarafından hazırlandığını da arz etmek is
tiyorum; yani bilgiler eğri büğrü değildir. 
Nitekim, ilk parti olarak Carola Smith ge
misiyle gelen 9 bin ton civarındaki raylar
dan 1 600 tonunun özürlü olduğu anla
şılmış; fakat rayların gerek istif, gerekse 
boylarının kategorileri itibariyle sıhhatli 
bir incelemesinin yapılamadığı yine bu ra
porda dere edilmiştir. Bakınız, raporun so
nunda şöyle deniyor : "Gözle görülen ray 
buyona ve enine çizikler, çapaklar, metal 
oyuklar ise, teknik şartnamenin 1.4 üncü 
maddesine göre, iyi kaliteli rayda olmama
sı gereken kusurlardır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden do
layı gözle tespit edilenlere ilaveten teknik 
şartnamede belirtilen bütün testlerin ye
niden yapılmasının faydalı olacağı kana
atindeyiz." Bu rapor, başkan ve üst görev
lerde bulunan yetkili beş kişi tarafından 
da imzalanıyor. 

Şimdi, bu rapora rağmen ve sözleş
meye göre de Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları Genel Müdürlüğünün sa
lahiyeti dahilinde olmasına rağmen, ray
ların kalan partilerinin sevkıyatı durdurul
muyor ve 9 bin tonluk ilk partinin dışın
da, aşağı yukarı bir ay sonra ikinci parti 
olarak 5 500 ton civarında bir ray daha ge
liyor. Bu raylar için de birinci heyetin tes
pit ettiği kusurlar zikredildikten sonra, ila
ve olarak; "Ayrıca, yine genel müdürlü

ğün gayet güzel hazırlamış olduğu 
UIC-860-0 ve muhtelif revizyonları olan 
şartnameye göre, onun, 1.3.1.1 maddesi
ne aykırı durumların da mevcudiyeti te
spit edilmiştir" deniyor. Bana göre, bu 
1.3.1.1 maddesi, biraz mekanik veya me
talürji bilgisine sahip kimselere ciddî ba
zı sorunlar ifade etmesi lazım. 

Sayın Bakanın bu konunun kompe
tanı olduklarını ben de teslim ediyorum. 
Şimdi 1.3.1.1 maddesinde, ingotların nu
maralanmasına dair bir düzenlemeden de 
bahsediliyor ve orada, rayın başında ne 
olacak, ucunda ne olacak vesaire gibi ba
zı harfler de zikrediliyor; bunların deta
yına girmek istemiyorum. Bakın sayın 
milletvekilleri, bazı ingotlarda birer defa 
olması lazım gelen bu harflerin dörder de
fa, hatta onar defa yazıldığı, yine Sayın 
Bakanın üzerinde konuştuğu raporda ve 
teşkil edilen heyetlerin tespit ettikleri ku
sur maddelerinin içindedir. İkinci parti
de 2 038 tane ray muayene ediliyor, bu
nun 630 tanesinin bu şekilde kusurlu ol
duğu söyleniyor; yani yüzde 30'un üzerin
de bir miktar. 

Şimdi, genel olarak herhangi bir ima
latta veyahut herhangi bir teslimatta böy
le yüzde 25'ler, yüzde 30'lar mesabesin
de kusur tespit edilen bir teslimatın, her
halde hepimizin zihninde bazı sualleri 
oluşturması gerekir. İşte zaten bunun için 
biz, bu sualleri ifna etmek için, zihnimiz
den kaldırmak için bu araştırma önerge
mizi verdik. Zira, sözlerimizin başında da 
söylediğim gibi, bu malzemenin kullanı
lacağı yerler, her gün binlerce insanımı
zın binip geçtiği trenlerin altında bulunu
yor. 

Sayın Bakanın yine bahsettiği ve Or
ta Doğu Teknik Üniversitesinin metalürji 
bölümünde hazırlatılan raporda öyle iba
reler vardır ki, sayın milletvekilleri; sadece 
kimyasal analizle uygunluk yahut mangan 
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miktarının yüksek olmasının mahzurlu ol
mayacağı, gibi meselelerin dışında deni
yor ki, "Bu rayların öyle kısımları vardır 
ki, o kısımlara gelebilecek herhangi bir 
darbede raylar kırılabilir." 

Sayın Bakan konuşmasında, sürekli, 
kimyasal analizlerden ve biraz da çekme 
testlerinden bahsettiler. Muhakkak ki, bir 
malzemenin asıl mukavemet göstergesi, 
çekme deneyine göre mukayese edilir. An
cak, bazı kritik değerler de vardır. Bun
lar, mesela o malzemenin içindeki boşluk
lar, o malzemenin içindeki kalıntılar, o 
malzemenin molekül yapısı vesaire... İşte 
raporun pek çok yerinde, bu kalıntı ve mo
lekül yapılarının çok bozuk olduğu defa
larca vurgulanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, raylar, muhak
kak ki, her malzemede, her ithalatta ve
yahut yurtiçinde yapılan anlaşmalarda ol
duğu gibi, bir garantiye tabidir. Bir oto
mobil aldığımızda en azından şu kadar ki
lometre veya şu kadar ay garanti verilmek
tedir. Buna mümasil pek çok eşyanın ga
rantisi vardır. Ancak böyle, ilanihaye bi
zim garantimiz var, bozuk olursa değişti
recekler, şekliyle yüzde 25'lere, yüzde 
30'lara varan hatalı malzemenin hâlâ alı
mına, bilemiyorum, ne kadar rahatlıkla 
devam edilebilir? 

Bu arada tabiî, bilgi alamadığımız 
için, konuşulan iki partinin dışındaki; yani 
9 000 tonluk ve 5 500 tonluk, olmak üze
re toplam 14 500 ton civarındaki iki par
tiden sonraki gelişmelerin; yani 50 bin to
na iblağ olacak ihalenin nasıl bir teslimatla 
yürüdüğünü de maalesef bilemiyoruz. 
Kaldı ki, hakikaten Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları, en eski ve oturmuş 
bir kuruluşumuz olarak, gerek teknik 
standartları, şartnameleri ve gerekse satın 
alma ihale şartnamelerini vesaireyi hazır
lamada çok yetkili ve tecrübelidir. Bunu 
hepimiz takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu 

sözleşmenin bazı maddelerinin kendileri
ne bahşettiği bazı tetkik ve incelemeleri 
yapmamalarını da bir eksiklik olarak ifa
de etemek istiyorum. 

Sözleşmenin, zannederim, 5 inci 
maddesi, bu teslimatın tümünün imalat
çı yerinde incelenmesini tetkikini ve ku
surlu olanlannın reddini veyahut sevkiyata 
sokulmamasını Devlet Demiryolları İda
resine hak olarak tanımaktadır. O bakım
dan Sayın Bakının, idarenin işlerine sek
te vurulması, şeklinde ifade ettiği gecik
melerin, yalnızca araştırma önergeleri ve
yahut ihaleleri soruşturma şekliyle izahı, 
bize göre mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ben, raporlar
dan pasajlar okuyarak vaktinizi almak is
temiyorum. Sayın Bakanın, maalesef, 
üzülerek ifade ediyorum, "Eğri büğrü bil
giler alınarak hazırlanmış bir araştırma 
dosyası" dediği dosya, Demiryolları İda
remizin genel müdürleri, genel müdür 
yardımcıları, muhtelif bölge başmüdürleri 
vesaire tarafından hazırlanmıştır. Teknik 
rapor ise, herhalde ülkemizin iftihar duy
duğu bilim müesseselerinden biri olan ve 
Sayın Bakanın da zannederin kısa bir sü
re öğretim üyeliği yaptığı Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Bir hususu da dikkatlerinize sunmak 
istiyorum : Sayın Bakan ifadelerinde, ya
pılan testlerde şartnameye uygun olmayan 
değerlerin bulunduğunu belirttiler; ancak, 
testlerin yinelenmesi imkânının bulnma-
dığını da söylediler. Bu testlerin yinelen
mesinin nedeni, herhalde testleri yapan 
müesseseler değil idi. Çünkü müesseseler, 
bilhassa Orta Doğu Teknik Üniversitesi
nin Metal Tetkik Bilimleri Bölümü, test 
şartnamelerine göre bir netice alabilmek 
için, muhtelif defalar, teste uygun yirmi-
beş adet örnek verilmesini talep ediyor; 
ama maalesef, bu önrekler on taneden faz
la verilemiyor. Bu on tanenin de standar-
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da uygun olanlannın sayısı yalnız beş 
adettir. Dolayısıyla çıkan hata ve kusur
lar, beş adedinde tespit edilen kusurlardır. 
Düşününüz ki, toplam 14 500 tonluk iki 
teslimat var ve beşte bir oranında örnek
te test yapıyorsanız ve bu testlerde de mu
kavemet yönünden, çekme yönünden ret 
sınırına gelen raylar çıkıyor; yani asgari 
880 nevvton/milimetrekare olması lazım 
gelen çekme değeri, 860 nevvton/milimet-
rekarenin altında çıkıyor ve mikroskopla 
incelenmesi gereken bazı kesit muayene
lerinde ise, biraz da mizahî olarak rapor
da, mikroskoba dahi gerek kalmayacak de
recede yapılara rastlandığı belirtiliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu izahatımızın 
neticesinde her halde biz, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ve 
gerekse ülkemizin diğer resmî müessese-
lerininin ihalelerini biteviye araştırma 
mevzuu yapmak niyetinde değiliz; Sayın 
Bakan buna hiçbir örnek de göstermez. 
Çünkü en azından, demiryollanmızm yıl
da kaç tane ihale yaptığını ve yine, diğer 
müesseselerimizin hangi ihaleleri yaptığını 
sayı olarak dikkate alırlarsa, Doğru Yol 
Partisinin ihalelerle uğraşmayıp, gerçek
leri ve insanımızın can, mal emniyetini il
gilendiren konuları bu Meclis kürsüsüne 
getirdiğini her halde insafla teslim edecek
lerdir. 

Şimdi biz, elimizdeki bu raporları, 
bu bulguları ve bu tetkik neticelerini göz 
ardı edip, bu konuyu buraya getirmeye
ceğiz de, nereye getireceğiz? Gayet tabiî 
ki, sorumlu varsa aranacaktır; ama, "iha
le gecikiyor, ihaleler geç bağlanıyor" mü
lahazasıyla da, hiçbir şeyi incelememek gi
bi bir kanaate varmak, her halde müm
kün değildir. Muhakkakki bürokratlarımı
zın her zaman masun tutulması, onların 
korunması, bizlerin de en halisane dilek
leridir ve bu yönde her türlü yardımı yap
maya hazırız. Ancak, araştırılması gere
ken konularda da Meclisin fonksiyonunu 
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gereği gibi yerine getirmesini her zaman 
isteyeceğiz. Bu bizim gerek parti ve gerek
se taşıdığımız milletvekilliği sıfatımızın bir 
gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, özede şunu söy
lemek istiyoruz : İthal edilen bu rayların 
büyük oranlarda -altını çizerek 
söylüyorum- büyük oranlarda kusurlu çık
ması nedeniyle, bu ithalatta yapılan ih
mallerin incelenmesi, araştırılması gere
ği vardır, diyoruz ve bu araştırmayı yap
mak için hepinizin kıymetli desteklerini 
bekliyoruz. 

Bu vesileyle grubum ve şahsım adı
na hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

Başkaca söz isteyen?.. 

ÖMER TÜRKÇ AKAL (Kocaeli) — 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türk- . 
çakal. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÖMER 
TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Koksal Toptan ve 21 arka
daşının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti De-
miryollarınca Güney Afrika'nın Iscor Li
mited Firmasından satın alınan rayların 
kusurlu bulunduğu, bu ray lan n kullanıl
dığı, ülke insanının can güvenliğinin dev
letçe tehlikeye atıldığı iddialarını araştır
mak ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. Sözlerime başlarken şahsım 
ve grubum adına Yüce Meclisi saygılarım
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde 
birtakım kurumlar vardır. Demokrasi so
yut bir kavram değildir. Demokrasinin so
mut biçimde algılanması, toplum içerisin-
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de kök salması bu kurumlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilir. Bu kurumların başında ise 
parlamento yer alır. Halkımızın gözü ku
lağı, demokrasimizin güvencesi olması ge
reken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
bu işlevlerini yerine getirdiğini iddia 
edemeyiz. 

Meclis gündeminde 36 Meclis araş
tırması, 314 sözlü soru önergesi, 21 yasa 
tasansı vardır. İktidar, genel oy içerisin
deki yüzde 35'lik azınlığını, Meclisteki 
yüzde 65'lik oy üstünlüğüne dayandırarak 
Meclisin çalışmasını engellememelidir. 
Hükümetler, iktidarlarını kötüye kullan
mamalıdırlar. ANAP İktidarı bu alışkan
lığından vazgeçmelidir. 

Sayın Bakanın biraz önce ifade ettik
leri gibi, bu tür Meclis araştırması öner
geleri hizmetlerin aksamasını değil, hiz
metlerin faydalı biçimde kamuya yaygın
laştırılmasını ve olumlu sonuçlar doğur"-
masını gerektirir. 

Demokrasi, çoğunluğun azınlığa ta
hakkümü de değildir. Hele hele yüzde 
35'lik azınlığın, yüzde 65'lik çoğunluğa 
tahakkümü hiç değildir. 

Demokrasilerde, parlamentonun dı
şında halkla parlamento arasında iletişi
mi sağlayarak ülkenin çıkarları, halkın 
mutluluğu doğrultusunda olumlu karar
ların alınmasına katkıda bulunmayı amaç
layan basın, özerk üniversite, sendika, 
meslek odaları, demokratik kitle örgütle
ri gibi demokrasilerin vazgeçilmez öğele
rini yadsıyamayız. 

ANAP İktidarı, tüm bunları yok sa
yan davranış biçimini sürdürmekte, mu
halefetin iyi niyetli uyarılarına iltifat etme
mekte, denetim yollarını maalesef tıka
maktadır. Hatta bu iktidar, oligarşik bir 
yapılanma ile ülke sorunlarını çözeceğini 
sanmakta, artık kararlar Başbakanlık ko
nutunda eş, kardeş, yeğen ve çocuklardan 

oluşan aile meclislerinde alınmakta, yine 
bunlar tarafından uygulanmaya konul
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, "Bunun verilen 
önerge ile ne ilişkisi var?" diyebilirsiniz; 
ama bu genel tanımlamaları söylemeden 
önerge üzerinde durmanın bir anlamı ol
muyor iktidar grubunca. Onun için bun
ları tekrarlamakta yarar görüyorum. 

Bu oligarşik yapılanmaya maalesef 
para da egemen kılınmıştır, ANAP İkti
darı döneminde. Paranın da egemen ol
duğu oligarşik bir yapı, böylesi bir model
de yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, top
lumsal bozukluğun önünü almanız ola
naklı değildir. 

Çalışmadan, emek sarf etmeden pa
ra kazanma hırsı toplumu sardığında bu 
anlayış biçimi kuşkusuz bürokrasiyi de 
olumsuz yönde etkileyecektir. Toplumda 
parayı egemen kıldığınızda tüm değer yar
gıları altüst olur. İşte olan budur; satın al
dığınız raylar bile arızalı çıkar. Hatta ray 
diye tahta parçası bile satarlar size; aynen 
sizin hayalî ihracatınız gibi; makine par
çası diye demir hurdası ihraç ettiğiniz gibi; 
ya da fındık diye nohut sattığınız gibi; 
Horzum'larınızın, Turan Çeviklerinizin 
başkalarını kazıklamaya kalktıkları gibi 
onların İscor'ları sizi kazıklar. Hatta sağ
lam rayları demiryollarımızdan sökülüp it
hal edilen çürük raylar takılıverir. Raylar
daki kusurlar gözle görülür bile olsa sağ
lamdır raporunu da almak kolaydır böy
lesi bir devlet yapılanmasında. 

Siyasal iktidar, sorumlular çok sıkış
tığında esas suçlular bile savunulur, hat
ta mükâfatlandırılırken, hayalî suçlular bi
le bulunur, hemen yargı önüne çıkarılır
lar. Beraat ettiklerinde de yargı erkinin gö
revini yapmadığı iddiaları ile siyasal ikti
darın bu yolsuzluklarla ilişkisinin üzerine 
şal örtmeye çalışılır. Olup bitenleri örtbas 
etme olanağı giderek azaldığında da, "Siz 
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hilafeti bile getirebilirsiniz" dercesine baş
bakanlar ümmetçiliğe sarılıverirler, tıpkı 
bugün olduğu gibi. Ulusal bütünlüğü sağ
lama gibi toplumsal bir isteğe çok sakat 
bir gerçekçe bulmaktan kaçınamazsmız 
başbakan bile olsanız. Böylesi bir ekono
mik yapılanma sürecinde "çağ atlıyoruz" 
slogancılığı, toplumsal deformasyonu ört
meye de yetmez. Hatta devlet vurguncu
ları, dolandırıcılar itibar şovuna bile çıkar
lar, şeref tribünündeki yerini alt verirler. İş
birliği içerisinde olan belediye başkanla
rınız da şehir girişinde onlara karşılama 
töreni bile düzenlemekten çekinmezler. 
"Horzum'a İtibar Şovu, 

Dolandırıcılık sanığı sonunda şeref 
tribününe çıkıverdi..." 

BAŞKAN — Sayın Türkçakal, 10 da
kika oldu, daha İstanbul'un taşına basma
dınız. Lütfen konuya girin efendim. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Sayın Başkanım, önemli bir konu. 

BAŞKAN — Konuya girin efendim; 
rica ediyorum. Horzum'la bu işin hiç ala
kası yok. Konuya girin, rica ediyorum. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Var Sayın Başkanım, var... 

Böylesi bir ekonomik yapılanma sü
recine "çağ atlıyoruz" dersiniz; ama ge
riye gittiğinizin bile farkına varamadınız. 
Süreç işlemeye devam eder, bir de bakar
sınız, başbakanlık danışmanlığına, Çan
kaya Köşküne tırmanıverirler bunlar. 

ISCOR Firmasından satın alınan 
rayların şartnamedeki vasıfları taşımadı
ğı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları tarafından 29.10.1987 tarihli raporla 
belirlendiği halde, yönetim bu rapora iti
bar etmemiş, 21.12.1987 tarihli rapor istih
sal olunmuştur. Bu raporda da rayların 
kusurlu olduğu açıkça ifade olunmaktadır. 

Yapılması gereken şey, devlet soygun
cularını derhal bağımsız yargı organları 

önüne çıkarmak iken, çürük raylar için 
sağlam raporu almanın yolları araştırıl
mış, namuslu dürüst bürokratlar üzerin
de baskı kurma yolu maalesef tercih edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, böylesi bir ya
pılanmanın getirdiği olumsuzlukları aş
manın yolu denetim yollarının önünü tı
kamak değildir. Yüce Meclis her türlü id
diayı Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak araştırmalıdır. Devletin saygın
lığı ancak böyle korunur; köşe dönücüle
rin yolu ancak böyle kesilir; siyasal ikti
darın gücü ancak böyle kanıtlanır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclis 15 Ocak 1989 günkü toplan
tısında yine bir ulaşım sorunu olan İstan
bul raylı sistem projesiyle ilgili Meclis 
araştırması önergesini görüşmüştü. 
31 Ocak 1989 günü ise demiryollarımızm 
ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel ge
lişmesinde daha etken bir duruma getiril
mesi, ulaşım sistemimizin birbiriyle 
uyumlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşturul
ması amacıyla verilen bir Meclis araştır
ması önergesini görüşmüş; şimdi ise yine 
ulaşım sistemimiz içerisinde .mütalaa edil
mesi gereken bir başka M ediş araştırma
sını görüşmektedir. Ulaştırma sistemi ile 
ilgili önergelerin peşpeşe Meclis gündemi
ni işgal etmesi tesadüf olmasa gerektir; sa
nıyoruz, bu bir zaruretin ifadesidir. Ülke
mizin ulaşım sistemini ilgilendiren konu
lar bir saatlik tartışma sonucu oylanarak 
geçiştirilemez. Yüce Meclis mutlaka bu 
konulan araştırmalı, sağlıklı çözüm yol
ları bulmalıdır. 

Meclis araştırma önergelerinin ikti
dar tarafından reddedilmesi, iktidarların 
güçlülüğünün değil, zaafının ve ülkenin 
temel sorunlarına hangi ölçüde yaklaştı
ğının göstergesidir. Güçlü iseniz geliniz 
önergenin lehinde oy kullanınız, konu tar
tışılsın. Ülke çıkarlarının iktidarınız tara
fından korunduğu kanıtlansın; ama bunu 
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yapamazsınız. Yapmaya kalktığınızda al-
tmızdaki koltuğu çekiverir onlar. İşte bun
dan korkulmaktadır. 

Sayın üyeler, bundan önceki Meclis 
araştırması önergemizde karayolu ve de
miryolu ulaşım sistemimizdeki aksaklık
ları irdelemeye çalışmıştık. Bugün ise de
miryolu ulaşım sistemizi ilgilendiren bir 
yolsuzluk iddiasını görüşmeye devam edi
yoruz. 17-19 Mart 1987 tarihleri arasında 
düzenlenen 8 inci Ulaştırma Şûrasında za
manın Sayın Ulaştırma Bakanı aynen şun
ları söylüyor : "Ulaştırma kesiminin sağ
lıklı bir yapıya kavuşturulması, verimlili- -
ğin artırılması, mevcut kapasitelerin en et
kili biçimde kullanılması ve hizmet sevi
yesinin yükseltilmesi, altyapı hizmetleri
nin eksiksiz olarak yerine getirilebilecek 
şekilde geliştirilmesi konularına büyük 
önem verilmektedir..." 

"Eğer bir ülkede ulaştırma yeterli de
ğilse, o ülkenin gelişmiş ülke olarak vasıf-
landırılması mümkün değildir. Memleke
timizde zaman zaman, karayolu-
demiryolu tercihi gündeme gelmektedir. 
Bugün gerçekçi bir şekilde değerlendirme 
yaparsak, ne demiryollarımız, ne de ka-
rayollarımız yeterlidir. Toplu taşımacılık
ta haklı bir yeri olan demiryolu taşımacı
lığını bir kenara bırakamayız. Demiryol-
larımızın bir bolümü kullanılamayacak 
durumdadır. Dünyada hızlı bir gelişme 
gösteren demiryolu teknolojisi ve işletme
ciliği karşısında, ülkemizde sağlanan ge
lişmeler yetersizdir" denmekte. Sayın Ba
kan bir başka konuşmasında da, "Cum
huriyetin ilk yıllarından itibaren, yurdu
muzun gelişmesinde önemli görevler yük
lenmiş olan demiryollarımız, imkânlar da
hilinde başarılı hizmetler vermiştir. Bugün 
altyapı modernizasyon ve sinyalizasyon 
yatırımlarının, toplam kamu yatırımları 
içindeki gerekli olan payı alamaması ne
deniyle, hızla gelişen dünya standartları
nın gerisinde kalmıştır. Hedefimiz, demir-
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yolu ulaştırmasının geliştirilmesi ve çağ
daş ulaşım teknolojisine kavuşturul
masıdır" derken, tam bir ay sonra Türk
iye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yö
netim Kurulunun 17.14.1987 gün ve 9/98 
sayılı kararıyla, İSCOR Firması ile'çürük 
rayların ithali için sözleşme imzalaması 
nasıl izah olunabilir? 

Kullanılamayacak hale geldiği kabul 
edilen demiryollanmızın yenileme çalış1 

malarında, kalitesiz raylann kullanılması 
sonucu değiştirilmeye yetecek midir? Yok
sa, daha büyük olumsuzlukların meyda
na gelmesine katkıda mı bulunacaktır? 

Sayın üyeler, demiryolu taşımacılığı
mız, gerçekten ciddî sorunlarla karşı kar
şıyadır. Gelişmiş ülkeler, akaryakıt tüke
timinden tasarruf sağlamak ve çevre so
runlarını gidermek amacıyla, çok hızlı bir 
biçimde demiryolu taşımacılığı içerisinde 
elektrikli lokomotif kullanımını yaygı rllaş-
tırırken; ülkemizdeki elektrikli lokomotif 
sayısında 1983'ten bu yana bir tek artış bi
le olmamıştır. 1983'teki 18 adet elektrikli 
lokomotif, bugün de hâlâ 18 adettir. 

Yük vagonu sayımız, 1983'te 20 931 
iken, bu sayı 1987'de 20 727'ye düşmüş
tür. Son 5 yılda, yolcu vagonu sayısında
ki artış ise, sadece 66'dır. Yine 1983 yılın
da, 700 yük vagonu imalatı gerçekleştiril
miş iken, üretim hızla düşmüş; koskoca 
Türkiye, 1986 yılında sadece 218 adet yük 
vagonu yapabilmiştir. 

Sayın üyeler, 1983-1993 yılları Ulaş
tırma Ana Planının Uygulanmasına Da
ir 20 Ağustos 1982 tarih ve 8/5277 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında, demiryolu 
taşımacılığının, mümkün olan en üst dü
zeyde gerçekleştirilmesini; kara taşımala
rında öncelikle mevcut veya programlan
mış demiryolu altyapı kapasitelerini sonu
na kadar kullanacak cer gücünün sağlan
masına önem verilmesini; demiryolu işlet
mesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 
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gerekli tüm tedbirlerin tespit edilmesini ve 
uygulanacak demiryolu elektrifikasyonu, 
gerekli hat kesimlerinde hızla yaygınlaştı
rılmasını ve modern emniyet tesislerin ku
rulmasını öngörmektedir. Değer yargıla
rının tahrip edildiği, paranın egemen ol
duğu böylesine bir ekonomik yapılanma
da, çürük raylar ithal edilerek sorunu çöz
menin olanaksızlığı ortadadır. 

Konuya sadece ray yolsuzluğuyla de
ğil, daha geniş boyutlu yaklaşmada sayı
sız yararlar vardır. Ray yolsuzluğu, çök
mekte olan ekonomik modelin doğal bir 
sonucudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Bakan biraz önceki konuşmasında, 
1 169 kilometre demiryolu ray yenileme
sinin yapılması gerektiğini ve 50 bin ton 
rayında bu amaçla satın alındığını ifade 
etmişlerdir. Yine, hatalı rayların tespit 
edilmesi sonucu, rayların şevkinin durdu
rulduğunu; raylarda yapılan çeşitli testler 
sonucu, kabul edilebilir değerlerin altın
da değerlere rastlanmadığını; 599 ton ra
yın arızalı çıktığını; bu tür şayiaların ida
reyi tedirgin ettiğini, hizmeti yavaşlattığını 
beyan etmiş; bundan önceki demiryolla
rına ilişkin Meclis araştırması önergesinde 
ileri sürülen iddiaların doğruluğunu bu
rada ifade etmişlerdir. Eğer, bundan ön
ceki Meclis araştırmasında ileri sürülen 
iddialar doğruysa, bu iddialarla birlikte 
tekrar gündeme getirilebilir. 

Yine Sayın Bakanın, hizmetin yavaş-
latıldığı konularına ilişkin iddialarına da, 
burada kısaca cevap vermekte yarar gör
mekteyiz : Sayın Bakan, bu tür şayiaların 
hizmeti yavaşlattığını ve bürokratlarımı
zı tedirgin ettiğini ifadeyle, bu tür gayri 
ciddî iddiaların bu kürsüden ifade edilme
mesi gerektiğini beyan etmişlerdir. De
mokrasi aleniyet rejimidir. Aleniyet olan 
yerlerde kuşku yoktur; kuşku, gizlilik içe
risinde vardır. Eğer bu kuşkuların ortadan 

kaldırılması, hizmetin süratlendirilmesi is
teniyorsa, öncelikle kuşkalann giderilme
sine gerek vardır. Kuşkulann giderilmesi 
ise, Meclis araştırması önergesinin kabu
lüyle olanaklı hale gelecektir. Sizlerden, 
Yüce Meclisten dileğim şudur : Bu öner
genin lehinde oy kullanınız ki, bu tür kuş
kular ortadan kalksın, hizmetteki yavaş
lama giderilsin, hizmete yeniden süratli-
lik kazandırılsın. Siyasal iktidarın gücü de, 
bu tür Meclis araştırmalarının kabulü 
doğrultusunda oy kullanmadan geçer. Oy 
kullanınız ki, bu tür iddialar giderilmiş, 
demiryollanmızla ilgili yavaşlayan hizmet
ler yeniden hız kazanmış olsun. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarım
la selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türkçakal. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Kaya Opan; buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KAYA 
OPAN (Sivas) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollarının ihtiyacı olarak 
Güney Afrika Cumhuriyeti İscor Limited 
Firmasından satın alınan rayların ilk iki 
partisinin kusurlu olduğu, rayların kulla
nılmasının, giderilmesi mümkün olmayan 
büyük aksaklıklara ve kazalara neden ola
bileceği gerekçesiyle, bu ağır kusuru işle
yenlerin tespit edilmesi isteğiyle Anayasa
nın 98 inci ve içtüzüğün 102 nci madde
leri uyarınca, Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan ve arkadaşları tarafından veril
miş bulunan Meclis araştırması açılması 
hususundeki önerge üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Yüce Meclisin üyelerini grubum ve 
şahsım adına saygılarımla selamlarım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizin kalkınmasında ve sosyal refahın 
ülke sathında ve geniş halk kitleleri ara
sında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılma
sında, ulaştırma hizmetlerinin çok önemli 
bir rolü bulunduğu hepimizin malumla
rıdır. Bu önemin bilincinde olan iktidarı
mız, ulaştırma sistemleri içinde vazgeçil
mez bir unsur olan demiryoUarımıza da 
gereken önemi vermiştir. Nitekim, iktida
rımız döneminde, demiryollanmızm yeni
lenmesine ve modernizasyonuna büyük 
önem verilerek; 1978-1983 döneminde, yıl
da ortalama 70-100 kilometre yol yenile
nirken, 1983 yılından sonra her yıl 
250-500 kilometre arasında yol yenilenme
ye başlanmış; yolcu taşımacılığında trafik 
yoğunluğu olan Istanbul-Ankara ile, yük 
trafiği bakımından önem arz eden ve cev
her hattı olarak nitelendirilen Divriği-
İskenderun hatlarının sinyalizasyon ve 
elektrifikasyonu öncelikle ele alınarak, 
Ankara-İstanbul arasındaki mevcut sinyal 
sisteminin yenilenmesi ve elektrifikasyonu 
devam etmektedir. İskenderun-Divriği 
arasının ise, sinyalizasyonu tamamlanmış, 
elektrifikasyonu için de mukavele yapıl
mıştır. Her iki hat da önümüzdeki iki üç 
yıl içinde tamamen sinyalli ve elektrikli 
olacaktır. Yine, Kayaş-Çetinkaya arasının 
sinyalizasyonuna da bu yıl içinde başlanı
lacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizin bildiği gibi, demiryollanmızm 
çok büyük bir bölümünde bulunan ray
lar, çok eski ve teknik ömrünü doldurmuş 
olan raylardır. Bu nedenle, mevcut hatla
rımız süratle yenilenmek ihtiyacı içinde
dir, yukarıda arz ettiğim gibi, iktidarımız 
zamanında, dünyanın en mütekâmil yol 
yenileme makineleri de getirilerek, yol ye
nilenmesinde mekanizasyona geçilmiş, bu 
suretle yol yenilenmesinde büyük sürat 
sağlanırken, diğer taraftan, yenilenen yol
ların standartları da yüksek hale getiril
miştir. 

Ulaştırma Ana Planına göre, mevcut 
demiryolu hattımızm her yıl 500 kilomet
relik kısmının yenilenmesi öngörülmüştür. 
Demiryollarımız, Uluslararası Demiryo
lu Birliğine üyedir. Bu nedenle, gerek lo
komotif, gerek vagon ve gerekse ray ko
nusunda, birliğin istediği standartlara 
uyma zorunluluğu vardır. Nitekim, ray 
teknik şartnamesi de bu birlik tarafından 
hazırlanmıştır. Demiryollarımız ray alı
mında, bu şartnamede belirtilen hüküm
leri aynen üretici firmadan talep etmekte 
ve alımlar da buna göre yapılmaktadır. 

Gelişen teknolojiye paralel olarak, za
man zaman teknik şartnamelerde düzelt
meler yapılmakta, bazı maddeler çıkartı
lırken, bazı maddeler de ilave edil
mektedir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
de 1984 yılından itibaren tüm Avrupa de
miryollarının kullandığı "ST 90 A" kali
tesinde ray kullanmaya başlamıştır. 

Güney Afrika Cumhuriyetinden alı
nan 50 bin ton raya gelince : Bu ülkeden 
ray alımı, ilk defa 1979 yılında 30 bin ton 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu alım, öz 
kaynaklarımızdan yapılmıştır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, demiryol
larına iktidanmız döneminde verilen öne
min bir göstergesi olarak yılda, 10 bin ve
ya 20 bin tonluk alımlar artık, TCDD İş
letmesi Genel Müdürlüğüne yetmemekte
dir. Zira, yılda yaklaşık 500 kilometre yol 
yenilenebilmesi için, yaklaşık 50 bin ton 
raya ihtiyaç vardır. Devlet Planlama Teş
kilatımızın önerisi ve Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığımızın onayı ile, rayla
rın daha büyük miktarlarda ve kredili ola
rak alınması uygun bulunmuştur. Kredi
li olarak, ilk defa 1983 yılında çıkarılan ray 
ihalesini de, en ucuz teklifi ve en uygun 
krediyi getiren Güney Afrika Cumhuriyeti 
kazanmıştır. 1986 yılında yapılan ihale de 
Güney Afrika Cumhuriyetin'de kalmıştır. 
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Bu ihalenin mukavelesi, 12 Haziran 1987 
günü imzalanmış ve ilk parti ray, 
20-29 Ekim 1987 tarihinde Mersin lima
nına gelmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğü elemanla
rından teşkil edilen heyetçe, rayların kont
rolü sırasında, bir kısım rayın orta bölüm
lerinde oksitlenme, yani paslanma oldu
ğu görülmüştür. Şekil olarak pas olduğu 
belli olmakla birlikte, raylann üzerindeki 
bu pas tabakasının, bir de laboratuvarlar-
da tetkik edilmesinin uygun olacağına, yi
ne TCDD yetkilileri karar vermiştir. Bu
nun üzerine, konu Orta Doğu Teknik 
Üniversitesine de iletilmiş ve Doçent Dok
tor Erdoğan Tekin, rayları Mersin Lima
nında incelemiştir; ancak, gözle herhangi 
bir şey anlaşılamayacağını beyan etmesi 
üzerine, numuneler alarak, laboratuvar-
larda tetkik için götürmüştür. Yapılan tah
liller sonucunda, verilen raporda, bu ta
bakanın pas olduğu sonucuna varılmıştır; 
ancak, bir pas tahlili ile başlayan bu tet
kike ve alınan sonuca rağmen, TCDD yet
kilileri, raylann teknik şartnamede belir
tilen kimyasal ve fiziksel testlerinin de ya
pılmasının uygun olacağına karar vermiş
tir. Oysa, TCDD İşletmesi Genel Müdür
lüğü, genellikle yurt dışı ihalelerinde be
nimsediği şekilde, bu ihalede de sevkıya
tın imalatçı firma tarafından, müspet mu
ayene raporuna istinaden yapılmasına ve 
Mersin Limanına gelecek raylann TCDD 
elemanlarınca teşekkül ettirilecek heyetçe 
göz ve mastar muayenesi ile miktar kont
rolüne tabi tutulmasına karar vermiştir. 

Buna rağmen, TCDD İşletmesi yet
kilileri, herhangi bir şüpheye mahal kal
maması ve işin önemine binaen, yukarı
daki kimyasal ve fizik! testlerin yapılması 
kararını almışlar ve bu nedenle alınan nu
munelerin yarısı Orta Doğu Teknik Üni
versitesine, diğer yansı da Karabük 
Demir-Çelik Fabrikaları Müessesesine, 

test ve analizleri yapılmak üzere, gönde
rilmiştir. 

"Niçin Karabük Demir-Çelik Fabri-
kalan Müessesesine gönderilmiş?" şeklin
de aklınıza bir soru takılabilir. Bu husu-
suda arz etmeye çalışayım : 

Bilindiği gibi, ihtiyaca yetecek kadar 
ray üretmemekle beraber, Karabük 
Demir-Çelik Fabrikalan Müessesesi, ülke
mizde ray üretebilen tek kuruluştur. Ay-
nca, kuruluşun, Uluslararası Demiryollan 
Birliğinin istediği standartlarda test yapa
bilecek kalite kontrol laboratuvan da mev
cuttur. Bu laboratuvarda, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi Laboratuvarlannda bu
lunmayan, "Düşen ağırlık testi"ni yapa
bilecek cihaz da bulunmaktadır. Bu test 
sonuçları, raylann hatlarımızda emniyet
le kullanılıp kullanılmayacağının belirlen
mesi açısından son derece önemlidir ve 
TCDD yetkilileri bu test sonuçlarını da 
alabilmek için, söz konusu müesseseye de 
müracaat etmişlerdir. 

UIG 860-0 ray teknik şartnamesinin 
incelenmesinde, raylar üzerinde bir seri 
testlerin yapılması gerektiği anlaşılmakta
dır. Rayların hepsi tek tek "göz ve şablon" 
muayenesine tabi tutulmakla beraber, 
kimyasal analiz, fiziksel test, makroskobik 
test, rayların üretildikleri dökümleri ka-
rakterize edecek numuneler üzerinde ya
pılmaktadır. Şöyle ki; ingot usulüyle elde 
edilen çelikten ray imal ediliyorsa -ki bu 
raylar öyle imal edilmiştir- her seri döküm 
yaklaşık 150 tondur. Bu dökümler ingot-
lara alınır daha sonra bunlar bulümlere 
dönüştürülür ve bulümlerden de raya çe
kilir. Her döküme ait ilk bulûmlerin ilk 
raylarından düşen ağırlık testi numunele-
riyle makrografî testi numuneleri, son ray
lardan ise çekme testi yapılacak numune 
parçaları alınır. Yine kimyasal analiz de 
bulûmlerin ilk rayları üzerinde yapılır. Bu 
testlerin hepsi bir döküm için gerçekleşti-
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rilir. Şayet, bir dökümü (150 tonu) karak-
terize ve temsil eden numunelere ait test
lerden biri üzerinde yapılan test, şartna
mede belirtilen değerleri sağlamazsa, ay
nı döküme ait iki test daha yapılır. Bu iki 
test müspet çıkarsa, bu raylar müspet ad
dedilir. Testlerden biri menfi çıkarsa, bu 
kez, bu döküme ait, şayet menfi sonuç baş 
(A) raylarına aitse o kısım, son (Z) rayla
rına aitse o kısım reddedilir. Hepsinin bir
den olumsuz çıkması halinde ise, sadece 
o döküme ait raylar reddedilir. Pek tabiî 
ki, bunlar teknik teferruatlar olup, bu kür
süden, bu kadar kısa sürede anlatılması 
mümkün değildir. 

önergede bahsedilen Doçent Doktor 
Erdoğan Tekin'in raporu, 50 bin tonluk 
rayın ilk partisi olan 9 069 tonluk kısma 
aittir ve bu raporun bir bütün olarak in
celenmesinde, rayların teknik şartname
de yer alan hükümlere uyduğu, bu neden
le reddedilemeyeceği açıkça anlaşıl
maktadır. 

Doçent Doktor Erdoğan Tekin, 
TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
üç rapor vermiştir. Bunlar, sırası ile 
16.11.1987 tarihli birinci ara rapor; 
30.11.1987 tarihli ikinci ara rapor ve bun
ların müştereken toplanmasıyla ortaya çı
kan, 18.12.1987 tarihli nihaî rapordur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yukarıda da arz ettiğim gibi, bu raporla
rın bir bütün olarak ele alınması, incelen
mesi ve değerlendirilmesi gerekir. Birinci 
ara raporun tetkikinden, yapılan tüm kim
yasal analizlerin ve çekme deneyi sonuç
larının, teknik şartnamede belirtilen de
ğerleri sağladığı görülmektedir. Aynı ray
lardan alınan numuneler üzerinde, Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikaları Müesse
sesinde yapılan test sonuçları da, teknik 
şartnamede belirtilen değerleri sağlamak
tadır. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesi yetkilileri, ön

ce sevkiyatını durdurdukları birinci parti 
raylann, yeniden sevk edilmesi emrini 
bundan sonra vermişlerdir. 

Erdoğan Tekin'e ait, birinci ara ra
porda belirtilen ve yorumlanan test sonuç
lan, nihaî raporda da değer olarak aynı 
şekilde yer almakla beraber, yorumu de
ğişik yapılmıştır. Zira, nihaî raporda, çek
me deneyi sonuç tablosunun yanına, çek
me dayanandan başka, bir de kopma da
yana tablosu ilave edilmiş ve kopma da
yana çekme dayanandan küçük gösteri
lerek, yorum bu değerler dikkate alınarak 
yapılmıştır. Oysa, UIC 860-0 teknik şart
namesinde, böyle bir sütun ve değer yer 
almamaktadır. 

Ben şahsen araştırdım, isterseniz siz
ler de araştırabilirsiniz; ray üreten ve bu 
firmalardan ray alan Avrupa demiryolla
rı idareleri, çekme testi sonuçlarını çekme 
değerlerine göre yorumluyorlar ve hiçbir 
zaman kopma değeri diye bir başka değer 
aramıyorlar. 

Demiryolu yetkililerinin, nedeni an
laşılamayan aceleciliklerine gelince; bu ne
denler üzerinde de satırbaşları itibariyle 
durmakta yarar olacağı kanaatindeyim : 

9 069 ton rayın, Mersin liman saha
sında yığılı kalması ile liman sahasını iş
gal etmesinin yanında, platformda çökme 
tehlikesi yaratması, 

Poz (yol yenileme) mevsiminin, kışa 
girilmesi nedeniyle geçmekte olması ve 
1987 yılı yol yenileme programını realize 
için zaman kalmaması, 

Yol yenileme faaliyetleri için temin 
edilmiş olan, milyarlık-makine ve teçhizat 
ile işgücünün atıl halde kalması hususla
rını zikretmem, herhalde, sizleri bu konu
da fikir sahibi kılma açısından yeterli olur 
kanaatindeyim. 

Sonuç olarak, UIC 860-0 ray teknik 
şartnamesinin 8.3 garanti maddesinde, 
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rayların üzerine işaretlenen imalat yılla
rından başlamak üzere 5 yıl için garantili 
olduğu yer almaktadır. 

Söz konusu raylar yola döşendikten 
sonra bir yılı aşkın bir süre ve iki kış mev
simi geçmiştir, herhangi bir hadise de ol
mamıştır. Bu raylar döşenmeden önce, 
acaba bu kesimlerde hadiseler var mı idi? 
Gecikme ve hasar nedeniyle TCDD İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne yılda ne kadar 
yük getiriyordu? Bu hususlar da doğrusu 
araştırılmaya değer. Hiç düşünüldü mü 
acaba? Bunu bir mazeret olarak söylemi
yorum; TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün aldığı tüm rayların üzerinde, han
gi firmadan alındığı, hangi yılda ve han
gi metotla üretildiği yazılı bulunmaktadır. 
Söz konusu raylardan, gerek hatta döşe
nen, gerekse yed4k olarak bekletilen ray
ların hepsinin her an testini yapmak 
mümkündür. 

Netice olarak, canımızı ve malımızı 
emniyet ettiğimiz demiryollannda, bu ko
nuda kuşku duyulacak en ufak bir husu
sa rastlanmamıştır. 

Meclis araştırması açılması hususun
da verilmiş bulunan önergenin, Anavatan 
Partisi Grubu olarak aleyhinde oy kulla
nacağımızı belirtir, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Opan. 

Önerge sahiplerinden Sayın Ali Eser, 
buyurun. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hepinizi tek
rar sahsım ve grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Anavatan Partisi sözcüsü Sayın Ka
ya Opan arkadaşımızın konuşmasında ba
zı hususlara gereği gibi, yani raporlarda 
bahsedildiği gibi yer verseydi, biz tekrar 

bu kürsüye gelip konu üzerinde fazla dur
mak istemiyorduk. Çünkü ilk konuşma
mızda, sayın üyelerin yeteri kadar bilgi sa
hibi olduğunu ve işin ciddiyetini herhal
de teslim ettiklerini kabul etmiştik. Sayın 
konuşmacının da belirttiği gibi, konunun 
araştırmaya gerek olup olmamasını dahi, 
bu kadar teferruatlı bir şekilde raporlara, 
incelemelere girerek tetkik eden yetkililer, 
herhalde bu meselenin, Meclis araştırma
sına gerek gösteren bir mesele olduğunu, 
kendileri de teslim etmiş oluyorlar. 

Anlaşıldığına göre, sayın iktidar par
tisi eleştirilmekten hiç hoşlanmıyor. Yal
nız biz sadece iktidar partisini veya hükü
meti eleştirmek için konuşmuyoruz, eleş
tirilerimizi kamu yararı için yapıyoruz. Bu 
kürsüde her zaman ifade ettiğimiz gibi, 
söylediklerimizin de Doğru Yol Partisi fel
sefesiyle tıpatıp uygun olarak tamamen 
doğru olduğunu iddia ediyoruz. 

Benden önce konuşan ANAP sözcü
sü sayın arkadaşımız bir rapordan bahse
derek; "Gelen rayların kusurlu olduğu" 
ifadesinden sonra, "29.10.1987 tarihinde 
yapılan tetkikte; raylarda paslanmanın 
gözle görüldüğü; bunun gözle tetkikinin 
kâfi olmadığı; ancak, pas olup olmadığı
nın da laboratuvarda tetkikinin gerektiği" 
beyanında bulundular. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde bu ka
dar durulan, kusurlu ve özürlü olduğu id
dia edilen rayların, nerelerde kullanıldı
ğı, ne kadar ciddî -Allah göstermesin- ka
zalara neden olabileceği hakkında, takdir
lerinizi tesis etmek üzere; aynı raporun bu 
kısımla ilgili ifadesini, örnek olması bakı
mından takdirlerinize arz ediyorum : 

Sayın miletvekilleri, bakınız, rapor
da pas mevzuu nasıl bahsediliyor : Rapo
run baş tarafını okumuyorum; oksitlenme 
olduğu ifade ediliyor. "Rayların üzerleri 
heyetimizce tel fırçayla kazınıp dikkatlice 
zımparalandığında, bu rayların tümünde 
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gözle görülen ve teknik şartnamenin 1.4 
maddesinde yazılı kusurlar görülmüştür. 
Bu kusurlar; boyuna ve enine çizikler, ça
paklar ve metal oyukları şeklinde olup, ba
zıları tek tek, bazılarında ise birkaç kusur 
bir arada bulunmaktadır.'' 

Aynı raporun bir başka maddesinde, 
"Rayların mantarlarının -kritik yüklenme 
satıhlarında- yan yüzünde yaklaşık ölçü
leri 2-3 milimetre kalınlığında, 10-30 mi
limetre genişliğinde, 35-80 milimetre bo
yunda kopmak üzere olan parçalara rast
lanmış ve bu parçalar alınmış olup 
ilişiktedir" deniliyor ve gerekli mercilere 
de gönderildiği belirtiliyor. 

Sayın milletvekilleri, biz, eleştirileri
mizi yaparken, samimi olduğumuzu ve 
doğru olduğuna inandığımız noktalar üze
rinde durduğumuzu beyan ediyoruz. An
cak, üzülerek ifade ediyorum, biraz önce 
burada konuşan sayın arkadaşım, pas 
mevzuunu bu kadar kısa, bu kadar sathi 
geçip, işi -beni bağışlasınlar- biraz örtbas 
etmek tarafına gitmiştir. 

ikinci konu ise, aynı sayın arkadaşı
mızın, teknik şartnameyle ilgili mühim bir 
noktadaki ifadesi ve kendi kanaatidir : 
Yanlış anlamadıysam dediler ki, "Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde yapılan test
lerde, test standartlarında kopma yükü çi
zelgesi bulunmamakta, sadece çekme yü
kü ve çekme değerleri ile yetinilmektedir. 

Yine, sayın konuşmacının bahsettiği 
ve bizim de ilk konuşmamızda takdirle 
karşıladığımız teknik şartnamenin ilgili 
maddesi; yani, 2.7.3 maddesi bu konu ve 
mekanik testlerle alakalıdır. Burada şöyle 
bir ibare var : "Elde edilecek sonuçlar ve 
kopma yükü..." demiş. Çekme yükü de
ğil, "kopma yükü" ve bunun muhtelif ST 
çelikler için 70 ila 90 vesaire değerlerini 
burada koymuş. Bizim konumuz olan 90 
grat, 90 ST çelikler için de bu, en az 
880 (N/mm2) olarak belirtilmiş. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
yapılan testlerde bulunan değerlerin 
kısm-ı azamî 880 değil, 860 olup, şartna
meye göre bu değer bir red sebebidir. Bu
nun da altında değerlerin bulunduğunu 
açıkça beyan etmektedir. İlmî müessese
dir, her türlü bulgularına hepimizin itimat 
etmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, çekme deneylerinde, -ilgili ar
kadaşlarımız bilirler- bir de... 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, konuş
manızı toparlayınız efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — ... test par
çasının kopma incelemesi yapılan bölümü
nün, kopma esnasında tabi olduğu uzama 
nispeti mühimdir. Şartnamede, uzama 
nispeti de belli bir sınırın altında ise red 
sebebi sayılmaktadır. Yani, bu, bir nevi ra
yın sertlik, kırılganlık ölçüsünü de belirt
mektedir. Bunda da yüzde 8 red sebebi
dir. Raporların pek çok yerinde bu uza
manın da yüzde 8 nispetinin altında ol
duğu açıkça beyan edilmektedir. 

Değerli üyeler, bu konu niçin sadece 
bu ray ihalesinde ortaya konuyor? Devlet 
Demiryolları bundan önce hiç mi ray it
hal etmedi? Muhakkak ki binlerce kilo
metre ray yenilemesi yapan bir müessese
miz defalarca ihale yapmıştır. Can ve mal 
emniyetimizi teslim ettiğimiz trenlerimi
zin, bilebildiğim kadarıyla, bu derece ku
surlu raylar üzerinde yürütülmesi, herhal
de bir incelemeye ve en azından bu rayla
rın devamının daha dikkatli bir tetkike ih
tiyacı olduğu kanaatindeyiz. 

Rayların niçin kusurlu olduğu biline 
biline, döşenme yerlerine, poz mevkileri
ne götürüldüğünü izah eden arkadaşımı
zın, mazeretleri de pek geçerli sayılma
maktadır. 

Yine belli bir planlama dahilinde, 
rayların teslimat limanlan veyahut mev
kileri tespit edilebilirdi ve sadece Mersin 
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limanı düşünülmeyebilirdi; çünkü, iki ay
lık bir süre içinde 50 bin ton ray ve buna 
ilaveten, demin bahsettiğim gibi, Dünya 
Bankası kredisi ile alman 81 bin küsur ton 
rayın da bu limana geleceği herhalde yet
kililer tarafından bilinmekteydi. Bu ba
kımdan bunların bazılarını idarî kusur 
olarak farz etsek bile, kusurlu malzeme
nin kullanılması ve satın alınmasında ıs
rar ve bu mevzuda araştırmaya gerek gör
memek diye bir tutum, bizce fevkalade 
yanlıştır. Bizim temennimiz, Meclisimi
zin, fonksiyonunu milletimize itimat tel
kin edecek şekilde yaptığını göstermek, 
bunu ispat etmektir. 

Bu bakımdan, araştırma önergemi
zin desteklenmesini sizlerden tekrar rica 
ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla se
lamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Araştırma -önergesinin 
üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Araştırma önergesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Araştırma önergesi kabul edilmemiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili TevfikErtü-
zün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki hayalî ihra
cat iddialarının boyutlarım, sonuçlarını ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açtlmastna ilişkin önerge
si (10/29) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sıra
sında, Zonguldak Milletvekili Tevfik Er-
tüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki ha
yalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesinin müzake
resine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erte

lenmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaçı
yorlar Sayın Başkan, kaçıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükü
met denetimden niye kaçıyor? 

BAŞKAN — Siz oturuyorsunuz ya, 
kafi. Hükümet kaçıyor, siz oturun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim 
oturmam meseleyi hallediyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu 
zatı âlinizin ikazı üzerine hatırlatayım. 

Sayın Yusuf Bozkurt Özal, bendeni
ze, bir Iran heyetini karşılamak zarureti 
içerisinde bulunduğunu ve bu konuda iş
tirak edemeyeceğini özel olarak bildirdiler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaçı
yorlar Sayın Başkan, kaçıyorlar... 

BAŞKAN — Bu itibarla, "Hükümet 
kaçıyor" gibi hafife alınacak sözleri söy
lememenizi rica ediyorum, çok rica edi
yorum. Yani, hafife alınacak ifadeleri kul
lanmayınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye 
önceden açıklamadınız?.. 

3. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 
20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal edilen hormonlu 
et, hayvan ve Haçların insan sağlığı üzerindeki et
kilerini ve bu konuda bugüne kadar alman önlem
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtl
mastna ilişkin önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Üçüncü sırada, Anka
ra Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 20 arka
daşının, Türkiye'ye ithal edilen hormon
lu et, hayvan ve ilaçların insan sağlığı üze
rindeki etkilerini ve bu konuda bugüne ka
dar alınan önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
1 — 
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Bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

4. — Halay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşıma, İSDEMİR Müessesesi ile buna 
benzer başka iş alanlarındaki çalışma koşullumu 
tespit etmek ve bu konuya kaim bir çözüm getir
mek amactyla Meclis araşttrmast açümastna iliş
kin önergesi (10/31) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada, Ha
tay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşı
nın, İSDEMİR Müessesesiyle buna ben
zer başka iş alanlarındaki çalışma koşul
larını tespit etmek ve bu konuya kalıcı bir 
çözüm getirmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 

Buyurun Sayın Bakan, yerinize ge
çiniz. Usulümüz, komisyon sıralarında 
oturma şeklinde tecelli etmiştir. 

Önergeyi okutuyorum : 

T.B.M.M. Başkanlığına 

İSDEMİR Müessesesi 14 000 civa
rındaki çalışanı ile Türkiye'nin sayılı ça
lışma birimlerinden biridir. 

Çalışanların'durumu yürekler acısı
dır. Ücretler düşük, işçiler perişan, mes
lek hastalıkları yaygındır. 

Bu vesile ile, bu kadar yoğun işçinin 
bulunduğu bu işyerindeki çalışma koşul
larını araştırmak ve kalıcı bir çözüm ge
tirmek için Meclis araştırması teklif et
mekteyiz. 

Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci 
maddeleri uyarınca, bu isteğimizin yapıl
masına müsaadelerinizi, saygı ile arz 
ederiz. 

Yüksek derecelerdeki sıcaklık, nem, 
zehirli gazlar, solunum yollarında tahribat 

yapan tozlar, hastalık etkenlerinin vücut
ta yerleşip etkili olmalarına neden olmak
tadır. Düşük ücrete bağlı olarak yapılan, 
hatalı ve dengesiz beslenme ve yorgunluk, 
vücudun direncini kırmakta ve hastalık et
kenlerinin daha da tesirli olmalarına yol 
açmaktadır. 

Nitekim yapılan incelemeler, üst so
lunum yolları enfeksiyonları, tüberküloz, 
bronşit, astım, zatürre gibi hastalıkların 
çok yaygın olduğunun göstergesidir. 

Bütün bu olumsuz etkiler işçilerde 
görülürken ve bunun sonucu olarak fiili 
hizmet (yıpranma) payından yararlanması 
gereken bu kişiler, maalesef bu olanaktan 
yoksun bırakılmışlardır. Buna karşın, ma
sa başı görevi yapanlar, bu olanaklardan 
faydalanmaktadırlar. 

Böyle bir uygulama, ne akıl, ne man
tık ve ne de vicdan duygulan ile bağda
şır. Ayrıca, bu çarpık ve insan haklarına 
aykırı uygulamayı izah edecek hukuksal 
bir dayanak da yoktur. 

Bu ve buna benzer başka iş alanla
rındaki durumları tespit etmek, kalıcı, adil 
bir çözüm getirmek için Meclis araştırma
sı yapılmasına müsaadelerinizi saygıyla 
arz ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

ve arkadaştan 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba

kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesiy
le, buna benzer iş alanlarında çalışma ko
şullarını tespit etmek ve bu konuya kalıcı 
bir çözüm getirmek amacıyla, Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri gereği Yüce Meclise sundukları araş— 
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tırma önergesi hakkında Hükümet görü
şünü sunmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Dünya demir ve çelik sanayii, özel
likle ikinci dünya savaşından sonra, 1970'li 
yılların ortasına kadar, öncelikle, ülkele
rin yeniden iman ve teknolojik gelişmele
rin de etkisiyle hızla gelişmiş ve özellikle 
sıvı çelik üretimi altı misli artarak 700 mil
yon/ton seviyesine ulaşmıştır. Bu dönem
de, gelişmiş çelik üreticisi ülkeler olan Av
rupa Topluluğu ülkeleri, Amerika Birle
şik Devletleri, Kanada ve Japonya gibi ül
kelerde kapasite kullanım oranı yüzde 
80'lerin üstüne çıkmıştır, ancak, her alan
da olduğu gibi, 1974 petrol krizi dünya çe
lik üretiminde Be menfî yönde etkisini gös
termiştir. 

Daha sonraki yıllarda belirli bir den
geye ulaşan dünya çelik üretim faktörü, 
1987 yılında 735 milyon/ton olarak gerçek
leşmiştir. Günümüze kadar etkisini göste
ren bu durumda en önemli sorun, geliş
miş çelik üreticisi ülkelerdeki bol miktar
da atıl kapasite olanağı ile meydana ge
len tüketimdeki azalmadır. Belirli gelir se
viyesine ulaşan toplumlarda konut ve ko
nut harici konstrüksiyon, ulaşım araçları 
üretimindeki daralma, buna ek olarak çe
lik tüketicisi ülkelerde meydana gelen ge
lişmeler sonucu, dünya çelik tüketiminin 
düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle, 
bunların yanındaki diğer önemli bir fak
tör de teknolojik gelişmelerdir. Elyaf tak
viyeli kompozitler, alüminyum, plastik ve 
benzeri elementler, bugün dünya üretim 
piyasasında, çeliğin yerini alan önemli 
üretim kaynakları olarak görülmektedir. 

Demir-çelik üretimi ve tüketimi ko
nusunda, dünyadaki bu kısa bilgiden son
ra, Yüce Meclise, Türkiye demir-çelik ku
ruluşları ve de üretimi hakkında kısa bir 
bilgi sunmak istiyorum. 

Ülkemizde ilk entegre demir ve çe
lik tesislerinin temeli 3 Nisan 1937 tari

hinde Karabük'te atılmıştır. 1939 yılında 
140 bin ton kapasiteyle işletmeye açılan 
Karabük Demir Çelik Tesisleri, 1955 yı
lında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü hüviyetini kazanmıştır. 
Türkiye'nin demir ve çelik üretimi, plan
lı kalkınma dönemleri itibariyle, dünya 
ekonomik koşullarından ötürü, zaman za
man sıkıntılar yaşamasına rağmen, özel
likle son dönemlerde gözle görülür belir
gin bir gelişme sağlamıştır. 1980 yılında 
2,5 milyon/ton olan sıvı çelik üretimi, 1987 
yılında 7 milyon tonun üstüne çıkarak, bu 
yöndeki gelişmenin sonucunu vermiştir. 
Öyle ki, dünyada bir çok ülkede mevcut 
tesislerin hizmet dışı bırakılarak yüzde 
70'in üstünde kapasite kullanım oranına 
ulaşmasının hedeflendiği bu dönemde, ül
kemiz, yaklaşık olarak 8,9 milyon/ton sı
vı çelik kapasitesini çok iyi kullanarak yüz
de 79 kapasite kullanım oranına ulaş
mıştır. 

Uluslararası Demir ve Çelik Enstitü
sünün, 2 milyon tondan fazla çelik üreten 
ülkeler arasında yaptığı sıralamada Tür
kiye, 1980 yılında 33 üncü sırada iken, 
1987 yılında 22 nci sıraya yükselerek, her 
alanda olduğu gibi, demir-çelik üretimin
de de önemli bir aşamayı başarıyla ger
çekleştirmiştir. 

Hükümetimiz döneminde, demir ve 
çelik üretim-tüketim anlayışına bir yakla
şım getirilerek, ihracat olgusu da gerçek
leştirilmiştir. Yurt içi yapılaşma düzeyi 
içinde? demir-çelik ihtiyacının karşılanma
sına ek olarak, yan mamul ve mamul ola
rak 1985 yılında 2,7 milyon ton, 1986 yı
lında 2,6 milyon ton, 1987 yılında 2,8 mil
yon ton ihracat yapılmıştır. Bu dönemde
ki bir diğer önemli gelişme de, 1985 yılın
da yapılan ihracatın yüzde 95'i Ortado
ğu ülkelerine, özellikle İran ve Irak'a ol
muşken, 1986 yılında büyük bir gelişme 
sağlanarak, Kıta Çin'ine, Asya ve Afrika 
ülkelerine de ihracat gerçekleştirilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, demir ve çelik, 
kalkınmanın, gelişmişliğin sembolüdür. 
Hükümet olarak hedefimiz, ülkemizin sos
yal ve ekonomik gelişmesine, altyapı ve sa
nayileşmesine büyük etkinliği olan demir 
ve çelik üretimini, kalkınmış ülkeler üre
tim ve tüketim düzeyine çıkarmaktır. Bu
nun için hiçbir fedakârlıktan kaçınılma
yacağı şüphesizdir. Belirttiğim bu hususu 
birkaç örnekle de açıklamak istiyorm : 

Karabük Demir ve Çelik İşletmele
rinin, çeşitli dönemlerde yapılan tevsiat-
larla 600 bin tona çıkarılan kapasitesinin, 
kapasite çalısmalanna başlanılan moder
nizasyon ve yenileme çalışmaları sonucun
da 900 bin tona çıkarılması hedeflenmiş
tir. Ülkemizin ikinci entegre demir ve çe
lik fabrikası olan İskenderun Demir ve Çe
lik Fabrikasının 1 milyon ton olan yıllık 
kapasitesi, ilk aşamada 2,2 milyon tona 
yükseltilmiş, sürdürülen yatırımlarla bu 
kapasitenin 4 milyon tona çıkarılması da 
hedeflenmiştir. Bu çalışmalara ek olarak 
üçüncü demir-çelik fabrikası programı 
içinde, 1985 yılında Kamu Ortaklığı ve 
Toplu Konut İdaresinin ortak katılımıyla 
Sivas Demir-Çelik Şirketi de kurulmuştur. 

Bütün bu çalışmaların ve gelişmenin 
ana kaynağı, çalışkan Türk işçisinin üstün 
üretim fonksiyonuna dayanmaktadır. Ba
kanlık olarak bu alandaki görevimiz; işçi
mizin emeğinin karşılığı bir ücret seviye
sine ulaşmasına yardımcı olmak; işçi sağ
lığı, iş güvenliği tedbirleriyle, emniyetli bir 
iş ortamında çalışmasını temin etmek ve 
sosyal güvenlik haklarını sağlamaktır. 

İskenderun Demir ve Çelik İşletme
lerinde 14 019 işçi çalışmaktadır. Bu işçi
lerin yararlandığı ve Çelik-İş Sendikasının 
taraf olduğu 1.1.1987 ile 31.12.1988 yürür
lük süreli toplu iş sözleşmesinin süresinin 
bitimine 120 gün kala, Çelik-İş Sendika-
sınca Bakanlığımıza yetki tespiti talebin
de bulunulmuş, yapılan inceleme sonu

cunda, Bakanlığımızca Çelik-İş Sendika
sına 25.11.1988 tarihinde yetki belgesi ve
rilmiştir. 1.1.1989 tarihinden geçerli olacak 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, taraflar 
arasında 8.12.1988 tarihinde başlatılmış, 
görüşmelerde anlaşmaya varılamaması 
üzerine, 3.2.1989 tarihinde uyuşmazlık tu
tanağı tutulmuştur. Görüşmeler halen res
mî arabuluculuk safhasında bulun
maktadır. 

31.12.1988 tarihinde sona eren, ancak 
yenisi imzalanmadığından, hizmet akti 
olarak halen uygulanan toplu iş sözleşme
siyle getirilen haklar konusunda da Yüce 
Meclise kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum : 1 Ocak 1987 tarihi itibariyle birin
ci yıl ücret zammı olarak, işçilik ücret kar 
demesi içinde 1-16 arasında bulunanlara 
saat ücreti olarak 483 ila 623 lira arasın
da değişen rakamlara göre; TB ücret ka
demesi 1-8 arasında olanlara 562 ila 757 
lira saat ücreti arasında değişen rakamla
ra, göre; UB ücret kademesi 1-5 arasında 
olanlara ise 661 ila 820 lira saat ücreti ola
rak değişen rakamlara göre tespit edil
miştir. 

Ocak-1988 tarihinden itibaren, ikin
ci yıl saat ücretleri ise şu şekilde artırıl
mıştır : İşçilik ücret kademesi 1-16 arasın
da bulunanların saat ücreti, 604 lira ile 
778 lira olarak belirlenmiştir; TB ücret ka
demesinde 1-8 arasında olanlarda 702 li
ra ile 947 lira arasında saat ücreti tespit 
edilmiştir; UB ücret kademesi 1-5 arasın
da olanlara ise, saat ücretleri 826 lira ile 
1 025 lira arasında tespit edilmiş, yani bu 
seviyelere yükseltilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi ile ayrıca, kıdemli 
işçiliği teşvik primi, gece zammı, kıdem 
zammı, istihsal primi, montaj tazminatı 
gibi ek ödemeler öngörülmüş; 6772 sayılı 
Kanunla belirtilen iki ikramiye dışında, 
değişik şekillerde iki ikramiye ödemesi da
ha, çeşitli sosyal yardım ödemeleri husu
su da ayrıca yer almıştır. 
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Bakanlık olarak diğer önemli bir gö
revimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği konu
sudur. Çalışma şartları bakımından iş ka
zası oranı hayli yüksek olan demir-çelik 
üretimi alanında geliştirilen modern üre
tim sistemi, iş güvenliği ile ilgili tedbirler, 
bu iş kolunda iş kazası sayısını sevindirici 
bir şekilde düşürmüştür. 

Araştırma önergesinde, belki de asıl 
amaçlanan husus, işçilerin sosyal güven
lik haklarıdır, işçilerimiz, sosyal güvenlik 
bakımından, bilindiği gibi, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa tabi bulunmak
tadırlar. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu, bir hizmet akdine dayanarak, bir 
veya birkaç işveren yanında çalışanlara 
sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

Sigortalı eş ve çocukları, ana ve ba
baları, emekli ve bunların bakmakla yü
kümlü oldukları aile bireyleri ile dul ve ye
timleri kapsayan sosyal güvenlik şemsiye
si, uzun vadeli sigorta kolları olarak ma
lûllük, yaşlılık, ölüm sigortalarını, kısa va
deli sigorta kolları olarak da iş kazası, mes
lek hastalığı, analık ve hastalık sigortala
rını kapsamaktadır. 

Genel sistem içinde, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu, sigorta kollarına 
prim oranlarını ve yardım şartlarını da 
düzenlemiştir; ancak, 1977 yılında 2098 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek ola
rak, basın mesleğinde sigortalı olarak ça
lışanlara, basın kartı sahibi gazetecilere, 
basın ve gazetecilik mesleğinde çalışan 
operatör, mürettip, rotatifçi, rotofsetçi, kli
şeci, tifdurukçu ve yardımcılarına 1 yıl si
gortalı sürelerine ek olarak, 90 gün itiba
rî hizmet süresi verilmiş; aynca borçlan
ma hakkı tanınmış ve sigorta primi, ma
lullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için de prim 
oranları -işveren payı olarak- artırılmıştır. 

Bu kanunun on yıllık uygulama dö
neminde, birçok sigortalı-, kurum aleyhi

ne dava açmış, Yargıtay kararları alınmış, 
kanun, bir anlamda yargı kararlan ile bü
tün basın mesleğini kapsar hale dönüş
müştür. Yargı kararlan ile içtihat şekline 
dönüşen kanun uygulamasına, hukuk! bir 
durum kazandırmak amacıyla, konu 
2.6.1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunla ye
niden düzenlenmiş; bu arada, gemiadam-
larına, gemi ateşçilerine, kömürcülere, 
dalgıçlara denizde bulunduktan sürede; 
azotlu gübre ve şeker sanayiindeki fabri
ka, atölye, havuz ve depolarda, trafo bi-
nalannda çalışanlann zehirli, boğucu, ya
kıcı, öldürücü gaz, asit gibi, gaz maskesi 
ile çalışmayı gerektiren işlerde çalıştıkları 
sürede, 1 yıllık sigortalılık sürelerine ek 
olarak, 90 gün itibarî hizmet süresi veril
miştir. 

Yapılan bu düzenlemeden amaç, ağır 
ve tehlikeli işlerde çalışan memur statü
sündeki personele, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanunu ile Sosyal Sigorta statüsün
de çalışan personel arasında eşitliği temin 
etmek olmuştur. Ancak, kanunun yürür
lüğe girmesini müteakiben, aynı şartlara 
havi diğer işyerlerinde çalışan sigortalılar
dan da talepler gelmiştir. Yapılan yasal dü
zenleme, itibarî hizmet talebinde bulunan 
sigortalılann istekleri, gerek 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununda, gerekse 5434 
sayılı Kanunda, bu amaçla yeni bir siste
min bulunması ve uygulamaya konulma
sını zorunlu kılmıştır. Nitekim Bakanlar 
Kurulu, bu prensibi dikkate alarak, 1988 
yılı icra planının 373 nolu tedbirinde; 
"Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve 
Sosyal Sigortalar Kurumunda fiilî itibarî 
hizmet süresi zamlanndan faydalandırıla
cak görevlilerin, teknolojiyle, sağlık ve iş 
güvenliği alanındaki gelişmelere paralel 
olarak, belirli aralıklarla gözden geçirilme
sini sağlayacak şekilde hukukî düzenleme 
yapılacaktır" ilkesine yer vermiştir. 

Bakanlığımız bütün bu talepleri, uy
gulama şekillerini Sosyal Sigorta sistemi 
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içerisinde yapılabilecek alternatifleri havi 
bir çalışmayı yapmaktadır. Ankara İş 
Mahkemesi, bir dava dolayısıyla, konuy
la ilgili olarak almış olduğu bir kararda, 
bu işyerlerinde belirli branşlarda çalışan
lara, Sosyal Sigorta hakkı olarak ek hak
lar verilmesinin, Anayasanın 10 uncu 
maddesine aykırı olduğu görüşü ile 3395 
sayılı Kanunun ilgili maddesini yine Ana
yasa Mahkemesine götürmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
demir ve çelik işletmelerinde çalışan bü
tün personelin işçi sağlığı, iş güvenliği ve 
sosyal güvenlik hakları, Bakanlığımız ve 
bağlı kuruluşumuz olan Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bütün olanaklarıyla sağlan
maktadır. İşçimizin emeği ve sağlığı bizim 
için kutsal bir emanettir. Bütün bu anla-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. ^Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
tn, Libya'da Çalışan Türk isçilerinden kesilen 
primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarûma-
dtğt iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam İmren Aykut'un yazdı cevabı 
(7/423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların, Sayın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
Saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Libya'da çalışmış ve çalışmakta 
olan Türk Firmalarınca, işçilerimiz adı
na kesilen sosyal güvenlik primleri neden 
bugüne kadar Sosyal Sigortalar Kurumu
na aktarılmamıştır? 

yış içinde yürüttüğümüz çalışmalara kar
şılık olarak, ayrıca bir Meclis araştırma
sının yerinde olmayacağı kanısıyla söz ko
nusu önergeye katılmadığımızı ifade eder, 
bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar suna
nın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Araştırma önergesi üzerinde gruplar 
adına konuşmalar süremiz içerisinde ger
çekleşemeyeceğinden, konunun bölünme
mesi bakımından, gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
15 Şubat 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 18.01 

2. Kesilen primlerin toplam tutarı 
nedir ve nerede tutulmaktadır? 

3. Şayet söz konusu prim kesintile
ri işverenlerce bloke ediliyorsa, bu bir be
dava kredi değil midir? 

4. 1985 yılında imzalanan Türkiye-
Libya Sosyal Güvenlik antlaşmasının ge
reği neden uygulamaya konulmuyor? 

5. Primlerin zamanında Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri konusunda ne 
gibi bir engel var? Bakanlık olarak neden 
insiyatif koyamıyorsunuz? Bu konuda ih
malleri görülenler hakkında ne gibi bir iş
lem yapmayı düşünüyorsunuz? 

6. Bu primlerin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri için ne gibi bir önlem 
alacaksınız? Bu güne kadar devredilme
yen primler için yüzde kaç oranında faiz 
uygulanacaktır? Uygulanacak bu oran 
enflasyon rakamlarına göre sizce uygun 
mudur? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
10.2.1989 

Sayı : 300-1041/ 
11-01-6/1514 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 16.12.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/423-1996/9348 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m Libya'da çalışan Türk işçilerinden ke
silen primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu
na aktarılmadığı yönündeki yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Libya'da çalışan Türk işçilerinin sos
yal sigorta haklannı teminat altına almak 
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasın
da ilk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1976 yı
lında yürürlüğe konulmuştur. Ancak ge
çen zaman dilimi içinde Türkiye ve Lib
ya Sosyal Sigorta Kanunlarında yapılan 
değişiklikler gereği, söz konusu Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi üzerinde iki ülke teknik 
heyetlerince başlatılan çalışmalar sonucu 
imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisince 9.1.1985 tarih ve 3148 sayılı Kanun
la onaylanması uygun görülen Sözleşme, 
Bakanlar Kurulunun 14.2.1985 tarih ve 
84/9131 sayılı Karan ile onaylanmış ve 
teati işlemini takiben 1.9.1985 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinde, Libya'da Türk Müteahhit Fir
maları yanında çalışan Türk İşçileri "Da
imî İşçi" kabul edilerek, bu işçilerimize 
ait sosyal sigorta primlerinin (hastalık si
gortası hariç) Türk Müteahhit fırmalann-
ca Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumuna 
yatırılması sistemi öngörülmüştür. 

Sözleşmenin 1.9.1985 tarihi itibariy

le yürürlüğe konulmasını mütakiben Sos
yal Sigortalar Kurumunca üstlenilen gö
revlere ilişkin "Genelge" yayınlanmış ve 
işyeri İstanbul'da bulunan firmalar için 
Beyoğlu Sigorta Müdürlüğü, işyeri Anka
ra'da bulunan firmalar için Çankaya Si
gorta Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 

Yapılan idarî düzenleme içinde Lib
ya'da iş üstlenen Türk Müteahhit Firma-
lan, çalıştırdıklan Türk İşçilerine ait prim 
bordrolarını ilgili Sigorta Müdürlükleri
ne vererek, primlerini ödemektedirler. 
Prim borcunu ödemeyen firmalara ait 
1 117 749 874.— TL. prim alacağına ek 
olarak 1 655 706 591.— TL. gecikme 
zammı tahakkuk ettirilmiş olup, toplam 
2 773 456 465.— TL. prim alacağının 
tahsili için, borçlu Türk Müteahhit Fir
maları nezdinde, Kurumca icrai takibe 
başlanmıştır. 

Ödenmeyen sigorta primlerine 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun deği
şik 80 inci maddesi gereği 6183 sayılı Am
me Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında
ki Kanunda belirtilen gecikme zammı 
oranlan uygulanmaktadır. Söz konusu 
Kanun hükmüne göre yıllık gecikme zam
mı oranı % 96'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — Hakkâri MüTetveküi Cumhur Ktskin'-
in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Tasdden Köyünde 
ikamet eden ve köy koruculuğu görevini kabul et
meyen bir vatandasın öldürülmesi dayım iKfkm so
rusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'run ya
zık cevabı (7/462) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından ya-
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zıh olarak yanıtlanmasına aracılığınızı say
gıyla arz ederim. 

16.12.1988 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 

Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyünde ikamet etmekte olan Abdulke
rim Çetin, çoğunluğu küçük yaşlarda olan 
çok sayıda çocuk sahibi bir yurttaşımız-
dır. Kendisinde "Gece Körlüğü" vardır. 
Gece hiçbir şey görememektedir. 

1987 yılı içinde Şenoba Tabur Komu
tanı diğer köylüleri olduğu gibi Abdulke
rim'i çağırır, köy korucusu olmasını ister. 
Tabur Komutanına "gece körlüğü" bu
lunduğunu, küçük yaşlardaki çocukları ol
duğunu, köy koruculuğunun riskli oldu
ğunu anlatmaya çalışan Abdulkerim'in iti
razlarına kulak asılmaz, kendisine bir si
lah verilerek köy korucusu yapılır. 

Köyüne dönen Abdulkerim, durumu 
eşine anlatır. O sıralarda köy korucuları
nın evlerine kanun dışı PKK militanları 
silahlı saldırılar düzenlemektedir. Abdul
kerim* in eşi, tehlike nedeniyle köy koru
culuğundan istifa etmediği taktirde, ken
disinden boşanacağını söyler, kendisi de 
Tabur Komutanına giderek durumu an
latır, kocasının köy koruculuğundan ba
ğışlanmasını ister. Tabur Komutanı kabul 
etmez. Bir süre sonra doktordan "gece 
körlüğü" bulunduğuna ilişkin rapor alan 
Abdulkerim, bunu dilekçeye ekli olarak 
yetkili makamlara sunar. Neticede kendi
sine verilen silah geri alınır. 

Köy koruculuğunu kabul etmedi di
ye Abdulkerim'e Taşdelen Köyü yasakla
nır. Evi, sürekli Taşdelen Köyündeki Jan
darmaca, Tabur Komutanının emri üze
rine kontrol edilir. Köye gittiği taktirde 
kendisinin öldürüleceği söylenir, köyü ter-
ketmesi ihtar edilir. Abdulkerim de teh
dit üzerine köyüne gidemez. Bir süre Ulu-

dere'de kalır. Daha sonra Hakkâri mer
kezine gelir. Durumu tarafıma anlatır. 
Kendisine anlatımlarına uygun olarak 
yazdığım dilekçe ile "gece körlüğü" ne
deniyle Köy Korucusu olarak devlete ya
ran olamayacağının kanıtlandığını, bu ne
denle Köy Koruculuğunu kabul etmeme
sinin haklı nedenlere dayandığını, kendi
sinin köyüne sokulmamasının yasal daya
nağı bulunmadığını bildirir ye dilekçeyi 
18.6.1987 tarihinde iadeli taahhütlü olarak 
Şçnoba Tabur Komutanlığına gönderir. 
Dilekçesi Şenoba Tabur Komutanlığı ta
rafından 25.6.1987 tarihinde alınır. 

Abdulkerim bir süre sonra Uludere'-
ye döner. Tabur Komutanı kendisini gö
rür, avukatlara durumu anlattığından do
layı kızar, hakaret eder; bir tokat atar. Ve 
sonra köyüne artık gidebileceğini ifade 
eder. Abdulkerim o tarihten sonra Taşde
len köyüne gitmiştir. Ancak köy korucu
luğunu kabul etmedi diye can güvenliği
nin bulunmadığını etrafına anlatmaya ça
lışır. Korkar ve tedirgindir Abdulkerim. 
Ancak eşini ve çocuklarını da bırakamaz. 
Abdulkerim Çetin, 1988 yılının ilk ayla
rında bir gece evine giren meçhul şahıs
lar tarafından öldürülür. Gazeteler adı ge
çenin PKK tarafından öldürüldüğünü ya
zarlar. 

1. Abdulkerim Çetin'in kim yada 
kimler tarafından öldürüldüğü saptanmış 
mıdır? 

2. Köy koruculuğunu kabul etme
di diye köyüne ve çocuklarının yanına git
mesinin yasaklanması sırasında kendisine 
yapılan "ölüm tehdidi"nin bu olayla il
gisi olabilir mi, bu konuda bir araştırma 
yapılmış mıdır? 

3. Abdulkerim Çetin'in köy koru
culuğunu kabul etmedi diye öldürtüldü-
ğü iddiasında gerçeklik payı var mıdır? 

4. Bu iddiada gerçeklik payı varsa 
buna sebebiyet verenler hakkında ne gibi 
bir işlem yapılmıştır? 



T.B.M.M. B : 58 14 . 2 . 1989 O : 1 

5. Çocuklarının sahipsiz kalmaması 
için riski göz önünde bulundurup Köy Ko
ruculuğunu kabul etmeyen Abdulkerim 
Çetin'in öldürülmesinden sonra sahipsiz 
kalan küçük yaşlardaki çocuklarına kim 
bakacaktır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
13.2.1989 

HRK :7503-3-89/ 
Asyş. Ş. Şikâyet (181) 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk. lığının 13 Ocak 
1989 gün ve Kan. Kar. ' Md. 
7/462-2061/9625 sayılı yazısı. 

1. Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Uludere ilçesi Taşdelen köyün
den Abdulkerim Çetin'in 23 Mayıs 1988 
günü köydeki evinde öldürülmesi ile ilgili 
Soru Önergesi incelenmiştir. 

2. Adı geçenin öldürülmesi ile ilgi
li olarak yapılan adlî tahkikatta; olayın ay
nı köy halkından Salih Ağral ve Kemal 
Çetin tarafından gerçekleştirildiği anlaşıl
mış, haklarında Gıyabi Tevkif Müzekke
resi çıkarılan sanıklardan Kemal Çetin 
24 Aralık 1988 tarihinde Silopi'de yaka
lanarak cezaevine konulmuştur. Olay ta
rihinden itibaren ağabeyi Mehmet Ağral'a 
ait kaleşnikof silahla birlikte firarda olan 
diğer sanık Salih Ağral'm yakalanması 
için her türlü gayret gösterilmektedir. 

3. Öldürme olayının, maktul Ab
dulkerim Çetin'in eşi ile sanık Salih Ağ
ral arasındaki gayri meşru bir ilişkiye da
yandığı şeklinde söylentiler bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

4. Maktulün köy koruculuğundan 
ayrıldığı için Şenoba J. Snr. Tb. K. tara

fından ölümle tehdit edildiği ve öldürül
düğü yolundaki iddialar doğru değildir. 
Adı geçenin Geçici Köy Koruculuğu ile il
gili dosyasının tetkikinde; 5 Haziran 1986 
tarihinde kendi müracaatı ile Geçici Köy 
Korucusu yapıldığı, 20 Ağustos 1987 ta
rihinde başka bir ile göç edeceğini beyan 
ederek, koruculuktan ayrıldığı anlaşıl
mıştır. 

5. Durumu, 2330 sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun kapsamına girmediğinden, miras
çılarına tazminat ödenmesi ve aylık bağ
lanmasının mümkün olmadığını arz 
ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
içişleri Bakanı 

3. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'
ün, Erzincan ili iliç ilçesi Kuruçay Bucağı is
lam Koyu Sağltk Ocağtnm ebe-hemsm sorununa 
ilişkin sorusu ve Sağltk ve Sosyal Yordun Bakam 
Nihat Kitapçı'ntn yazılı cevabı (7/466) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Sayın Nihat Kitapçı ta
rafından "yazılı" olarak cevaplandırılma
sına emir ve müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim. 

11.1.1989 
Mustafa Sarı gül 

İstanbul 

Sağlık ülkemizin en önde gelen soru
nudur. Sağlıksız bir insanın en ufak bir şey 
yapamayacağı göz önüne alındığında ül
ke insanlarının gelişmesinde güçlenmesin
de sağlığın önemi göz önüne geliyor. 

O nedenle; 

1. Erzincan İli İliç Kazası Kuruçay 
Nahiyesi İslam Köyünde bulunan Sağlık 
Ocağına uzun süredir ebe-hemşire atan-
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mamtştır. İslam Köy Sağlık Ocağına ebe 
atamayı düşünüyor musunuz? 

2. İslam Köyünün İlçeye olan uzak
lığı göz önüne alınınca ebe-hemşire konu
sunun ne denli hayatî önem taşıdığı orta
ya çıkıyor. 

Ebe-hemşire yokluğundan dolayı can 
kaybı olursa bunun sorumlusu kim ola
caktır? 

3. Sağlık Ocağına ebe-hemşire ata
mayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

31.1.1989 
Sayı : HM. 9239/124 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 16.1.1989 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/466-2131/10198 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len İstanbul Milletvekili Sn. Mustafa Sa
rı gül tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
Erzincan İli İliç İlçesi Kuruçay Bucağı İs
lam Köyü Sağlık Ocağının ebe-hemşire 
sorununa ilişkin yazılı soru önergesi cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
Cevabımız : Kayıtlarımıza göre Er

zincan İli, İliç İlçesi, Kuruçay Nahiyesin
de bir sağlık ocağı, bu nahiyeye bağlı İs
lam Köyünde ise soru önergesinde belir
tildiği gibi sağlık ocağı olmayıp bir sağlık 
evi bulunmaktadır. Sağlık evlerinin per
sonel kadrosu 1 ebeden ibarettir. Anılan 
sağlık evinde de Valilikçe Ebe Meral Ay
demir'in görevlendirildiği İl Sağlık Mü-

dürünce bildirilmiştir. 

4. — Konya Milletvekili \kja Tanır'tn, 
1988 yılında sigaraya yapılan zamlara ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet Kurt-
cebe Alptemofin'in yazılı cevabı (7/471) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Vefa Tanır 
Konya 

1. 1988 yılı içinde sigaraya kaç defa 
ve hangi tarihlerde ne miktarda zam ya
pılmıştır? 

2. Bir paket Samsun sigarasını Te
kel kaça maletmektedir? 

3. Bir paket Samsun sigarasının 
maliyet fıatına ne çeşit ve miktarda fon ve 
vergi eklenerek vatandaşa kaç liraya satıl
maktadır? 

4. Marlboro sigarasının paketi ka
ça ithal edilmekte ve ne gibi fon ve vergi
ler ilave edilerek vatandaşa kaça satıl
maktadır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) , 
10.2.1989 

Sayı : BİK. 40.02/4-1-306 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 16.1.1989 tarih ve Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. 
Md.) 7/471-2141/10235 sayılı yazınız. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Konya Milletvekili Sayın Ve
fa Tanır tarafından sorulan ilgi yazıda be
lirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. Yurt içinde imal edilen sigara fı-
atları 2.3.1988 ve 6.11.1988 tarihlerinde ol
mak üzere iki kere ayarlanmıştır. 

2.3.1988 tarihinde yapılan ayarlama
da filtreli ve filtresiz sigaralacortalama % 
34,89 oranında, 

6.11.1988 tarihinde yapılan ayarlama
da ise filtreli ve filtresiz sigaralara ortala
ma % 21,77 oranında fiyat artışı yapıl
mıştır. 

2. 1 paket 85 mm'lik Samsun siga-
j-asının bugün için maliyet fiyatı 599,28, 
TL., 1 paket 100 mm'lik Samsun sigara
sının ise maliyet fiyatı 670,12 TL. dir. 
(1989 yılı maliyeti) 

3. 1 paket 85 mm'lik Samsun siga
rasından; 

60 TL. Beyiye (satış fiyatının % 
10'u), 

0.91 TL. Deprem Fonu (paket 
başına), 

222.72 TL. % 100 Ek vergi, 
54,54 TL. % 10 KDV, 
1.11 TL. Ek verginin % 05'i kadar 

Federasyon Fonu, 
40 TL. Savunma Fonu (paket 

başına), 
40 TL. Eğit.' Sağİ. Vergisi (paket 

başına), 
12 TL. Harp Malul Gazi Hiss. (satış 

fiyatının % 2'si), 

1 paket 100 mm'lik Samsun sigara
sından ise; 

70 TL. Beyiye (satış fiyatının % 
10*u), 

263,18 TL. % 100 Ek vergi, 
63,63 TL. % 10 KDV, 

1,31 TL. Ek verginin % 05'i kadar 
Federasyon Fonu, 

40 TL. Savunma Fonu (paket 
başına), 

40 TL. Eğit. Sagl. Vergisi (paket 
başına), 

14 TL. Harp Malul Gazi Hissesi (sa
tış fiyatının % 2'si), 

kesilmektedir. 

85 mm'lik Samsun sigarasının 1 pa
ketinin satış fiyatı 600 TL., 100 mm'lik 
Samsun sigarasının 1 paketinin satış fiyatı, 
ise 700 TL. dir. 

4. Marlboro sigarasının 1 paketi 
CİF 743.73 TL. dan ithal edilmektedir. 
(24.1.1989 tarihi itibariyle) 

1 paket Marlboro 100'S sigarası be
delinden; 

120 TL. Savunma Sanayii Destekle
me Fonu, 

100 TL. Eğitim Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisi, 

379 TL. Konut Fonu, 
75 TL. Destekleme ve Fiyat İstik

rar Fonu, 
45 TL. Kaynak Kullanım Destek

leme Fonu, 
75 TL. Damga Vergisi, 
28 TL. Belediye Resmî, 

186 TL. Gümrük Vergisi, 
175 TL. KDV, 
ödenmektedir. 

' 1 paket Marlboro sigarasının fiyatı 
2 200 TL.'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Ha
tay ili iskenderun ilçesi Nardüzû Köyü Muhta
rıma düzenlenen seçmen kütüğüne ilişkin sorusu 
ve içimleri Bakam Mustafa Kalemli'nin yazdı ce
vabı (7/473) 

1 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

Hatay ili-İskenderun ilçesine bağlı 
Karaağaç beldesi Nardüzü Köyü'nün 
1 400 civarında seçmeni varken, adı ge
çen köyün muhtarı, yerini sağlamlaştır
mak gayesi ile, köyle alakası olmayan, hat
ta Hatay dışında ve İskenderun'un deği
şik mahallelerinden 610 kişi yazmış du
rumdadır. Bu durum sizce hukuk ile ve 
demokrasi ile bağdaşır mı? Köyün dışın
dan yalnız seçim günü gelip oy kullana
cak 610 kişinin oyu geçerli olur mu? Böy
le bir seçimin sonucu sizce geçerli midir? 
Bu tür şaibeli seçimleri önlemek için ne 
tür bir önlem düşünüyorsunuz? Köye dı
şardan gelerek oy kullanacaklar hakkında 
nasıl bir yaptırım düşünüyorsunuz? Aynı 
şekilde seçmen kütüğünü, dışardan gelen 
insanlarla dolduran köy muhtarı hakkın
da nasıl bir yasal işlem uygulamayı düşü
nüyorsunuz? 

T C 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : APK-ARGE-571. (89)90082 

Konu : Soru önergesi. 13.2.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 20.1.1989 
gün ve 7/473.2147/10238 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'-
m Hatay İli İskenderun İlçesi Nardüzü 
Köyü Muhtannca düzenlenen seçmen kü
tüğüne ilişkin soru önergesinde öne sürü
len iddiaya ilişkin bilgi aşağıdadır. 

14 . 2 . 1989 O : 1 

Seçmen kütüklerinin yazım işlemle
ri Seçim Kurulu Başkanlıkları nezaretin
de yapılmaktadır. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
olan mahallî seçimlere ilişkin seçmen lis
teleri de görevli seçim kurulunun deneti
minde hazırlanmaktadır. 

5.2.1989 - 15.2.1989 tarihleri arasın
da askıya çıkarılacak olan seçmen listele
rine yapılacak itirazların Seçim Kurulla
rına yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güne? Girseler'in 
ozon tabakastntn korunması için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/474) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin "yazılı" 
olarak Başbakan Sayın Turgut Özal tara
fından yanıtlanmasının sağlanmasını say
gılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ozon tabakasında meydana gelen de
linmenin sebebinin kloroflorokarbon ga
zı olduğu anlaşıldıktan sonra Dünya'da bu 
konuda bazı tedbirler alınması yolunda 
çalışmalara başlanmış, ülkemizde de bir 
kısım dernekler girişimde bulunmuş, ör
neğin Kocaeli ve Manisa'da kuaför der
nekleri üyelerinin spray kullanmasını ya
saklamıştır. Ayrıca, Aliağa PETKOOP 
Petkim Mensuplan Tüketim Kooperatifi 
de bu konuda bir kampanya başlatmıştır. 
Bütün bu gelişmeler sonunda : 

1. Ozon tabakasının korunması yo
lunda Hükümetin düşündüğü tedbirler 
nelerdir? 

2. Bu konuda çalışmaları olan ku
ruluşlar desteklenmekte midir? 

132 — 
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3. Bu tür zararlı kimyasal madde
ler içeren ürünlerin radyo ve televizyon
dan reklamlarının yapılmasına devam edi
lecek midir? 

4. Ozon tabakasının korunmasına 
ilişkin uluslararası sözleşmenin imzası dü
şünülmekte midir? 

T.G. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/834-002 9.2.1989 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığı'nm 
20.1.1989 tarih ve 7/474-2149/10265 Sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md.'nün 
25.1.1989 tarih ve 07/106-723/01307 Sayılı 
yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki so
ru önergesi cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş 
Gürseler'in yazılı soru önergesi cevabı 

Ozon tabakasında meydana gelen in
celeme ve bu tabakanın bozulmasına ne
den olan kloroflorokarbon ve halon tipi 
maddeler dünya kamuoyunu çok yakın
dan ilgilendirmekte ve bu çerçevede baş
latılan uluslararası işbirliği faaliyetleri hız
la sürdürülmektedir. 

1985 yılında Viyana'da yapılan ulus
lararası bir konferans sırasında imzaya 
açılan "Ozon Tabakasının Korunması 
Hakkındaki Viyana Sözleşmesi" 22 Eylül 
1988 tarihinde resmen yürürlüğe girmiş
tir. Sözleşme 9 Kasım 1988 tarihi itibari 

ile 35 ülke tarafından onaylanmış bulun
maktadır. "Ozon Tabakasını Aşındıran 
Maddelere İlişkin Montreal Protokolü" 
ise şimdiye kadar 45 ülke tarafından im
zalanmıştır ve bu Protokolün da 1 Ocak 
1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 
gerekmektedir. 

İnsan sağlığı ve doğal hayatı olumsuz 
yönde etkileyeceği bilimsel olarak tespit 
edilmiş olan bu aşınmanın engellenebil
mesi açısından, ülkemizin de olanakları 
çerçevesinde çalışmalara katılmasını temin 
edebilmek amacıyla 26 Ocak 1989 tarihin
de Bakanlığım Bağlı Kuruluşu Çevre Ge
nel Müdürlüğü'nde ilgili kuruluşların da 
katılımı ile bir toplantı yapılmış ve yuka
rıda sözü geçen Sözleşme ve Protokol'e 
Türkiye'nin de katılması olanakları bir kez 
daha gözden geçirilmiştir. 

Söz konusu toplantıya, Dışişleri Ba
kanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(Kimya Bölümü) yetkilileri katılmışlar ve 
yapılan görüşmeler sonucunda anılan Söz
leşme ve Protokol'a Türkiye'nin de taraf 
olması konusunda mutabakata varılmış
tır. Kararın resmen Dışişleri Bakanlığı'-
na bildirilmesini mütakiben bu Bakanlık 
gerekli yasal formaliteleri tamamlaya
caktır. 

Sözleşme temel prensipleri itibari ile, 
taraf ülkelerce; insan sağlığı ve çevreyi ko
rumak amacıyla çeşitli insan faaliyetlerin
den kaynaklanan ve ozon tabakasını etki
leyen ve etkileyebilecek hususlarda araş
tırmaların, sistemetik ölçüm ve gözlemin 
yapılmasını öngörmekte teknik, idarî ve 
hukukî önlemlerin alınması için uluslara
rası işbirliği esaslarını belirlemektedir. Ül-
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keler imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde ça
lışmalara katılacaklardır. 

Protokol ise, ozon tabakasını aşındı
ran maddelerden kloroflorokarbon ve ha-
lonların ithalatı, ihracatı, üretimi, tüketi
mi konusunda bazı sınırlamalar getirmek
te olup, gerek alternatif maddelerin kul
lanımı, gerek teknoloji transferi konuların
da gelişmekte olan ülkelere yardım sağlan
ması ilkelerini kapsamaktadır. 

Bu kapsama giren maddelerden klo-
roflorokarbonlar ve halonların Türkiye'
de üretimi yapılmamakta ve ihtiyaç dış ül
kelerden ithal yoluyla karşılanmaktadır. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan 
alınan bilgiler dahilinde, Türkiye'nin* 1986 
ve 1987 yılları itibari ile kişi başına düşen 
kloroflorokarbon tüketim miktarı sırası ile 
0.052 kg/yıl ve 0.075 kg/yıl'dır. Bu değer
ler Protokol'de öngörülen 0.3 kg/yıl kişi 
başına tüketim değerinin altında, kaldığı 
sürece, gelişmekte olan ülkeler 10 yıl süre 
ile Protokol'de öngörülen kısıtlamaların 
dışında kalacaktır. 

Protokol'de ülkelerin bireysel olarak, 
diğer ülkelerle veya uluslararası organlar 
vasıtasıyla ozon tabakasını aşındıran mad
deler ve kontrollü maddelerin emisyonla
rının çevreye olan etkileri konusunda ka
muoyunun bilinçlendirilmesini destekle
mek amacıyla işbirliği yapmaları öngörül
mektedir. Bu çerçevede ülkemizde halkın 
bilinçlendirilmesi amacıyla ilgili kuruluş
ların yapacakları faaliyetlerin desteklen
mesinde yarar görülmektedir. 

Gerek sözleşme ve gerek Protokol '-
un hükümleri kapsamında ülkemize dü
şen yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
açısından Bakanlığım Bağlı Kuruluşu 
Çevre Genel Müdürlüğü'nce üniversite ve 
araştırma kurumları ile koordineli olarak 
gerekli çalışmaların başlatılması düşünül
mektedir. Özellikle üniversitelerimizde ha
len mevcut çalışmaların ve araştırmaların 

azlığı gözönüne alındığında ozon tabaka
sı ve ozon tabakasını bozan maddeler ko
nularındaki araştırmaların başlatılmasın
da özendirici politikaların. izlenmesi de 
önem kazanmaktadır. 

Ayrıca, radyo ve televizyonda yayın 
için kabul edilemeyecek reklamlar, TRT 
Kurumu Reklam Yönetmeliğinin 28 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (c) 
bendi "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı'nca, reklamına izin verilmeyen tıbbî 
müstahzarlar, araçlar, gereçler ve sağlık 
için yararlı olduğu iddia edilen hizmet ve 
ürünler." hükmüne amir bulunmaktadır. 

Önergede, söz konusu edilen ürün
lerin reklamı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yasaklandığı takdirde radyo ve 
televizyondan yayınlanamayacaktır. 

7. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğk'-
nun, Selçuk ilçesi ZtytinkŞy 'deki üreticilere kirala
nan Hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alpiemoçm'-
in yazdı cevabı (7/476) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Selçuk ilçesi Arvalya çiftliği Şinekbo-
ğazı mevkiinde bulunan tapunun 7866 
parsel numarasındaki Zeytin Köylü üre
ticilere kiralanan hazine arazilerinin tu
rizm amacı ile kullanılacağından boşaltıl
ması istenmektedir. Zeytin Köylü üretici
lerin geçim kaynağı yalnız toprağa bağlı
dır. Kullandıkları arazilerin sahile uzak
lıkları ise, 4-5 kilometreyi aşmaktadır. 

Buna göre; 
1. Zeytin Köyün yerleşim alanının 

yanındaki sahilden 4-5 km. uzaklıktaki tu-
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rizm alanına engel teşkil etmeyen ve ko
numu tekrar kiralanmaya müsait arazile
rin yaptırılacak tespitle, Zeytin Köylü üre
ticilere tekrar kiralanması mümkün değil 
midir? 

2. Kiraya verilmesi mümkün değil 
ise, geçimleri yalnız topraktan olan üreti
cilere, yeni olanaklar sağlanacak mıdır? 

3. Mağdur olan Zeytin Köylü va
tandaşlara bu arazilerin turizm amacı ile 
kiralanacağında, kiralama önceliği tanına
cak mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 10. Şb. 3129-5945/2667/5034 

13.2.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı, Kanunlar, Kararlar Müdürlü
ğünün 20 Ocak 1989 gün ve 
7/476-2152/10268 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere, İzmir Milletvekili Sayın Ha
lil Çulhaoğlu tarafından sorulan ilgi yazı 
eki soru önergesinde belirtilen sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Yazınızda söz konusu olan yöre, Ba
kanlar Kurulunun 18.3.1987 gün ve 
87/11608 sayılı kararı ile İzmir-Selçuk Pa-
mucak II No.lu Turizm Merkezi olarak 
belirlenmiş olup, İzmir İli, Selçuk ilçesi, 
Arvalya Çiftliği, Sinekboğazı mevkiinde 
bulunan tapunun 7866 parsel numarasın
da 6396 m2 yüzölçümle Hazine adına ka
yıtlı taşınmaz malda Turizm Merkezi ola
rak belirlenen bu alan içinde kalmıştır. 

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla Turizm Merkezi ilan edilen alan
lar içindeki Hazineye ait taşınmaz mallar 
2634 Sayılı Turizmi leşvik Kanununun 8 
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inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tahsis edilmektedir. 

Bu nedenle, Zeytinköy'de bulunan 
133 adet ye toplam 6 836 677 m3 mikta
rında Hazine taşınmazından, söz konusu 
7866 no.lu parselinde bulunduğu 21 ade
dinin İzmir-Selçuk Pamucak II No.lu Tu
rizm Merkezinde kalmaları nedeniyle, be
lirtilen yasa gereği 27.11.1978 gün ve 
3121-45695/40593 sayılı yazımız ile Turizm 
Merkezi olarak değerlendirmek üzere 
Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edil
miştir. 

7866 parsel sayılı taşınmaz mal hak
kında ilgili Valilikten alınan bilgilerden; 

— Söz konusu parselin fundalıktan 
açılmış olduğu, 

— Tarım yapılabilecek özellikte bu
lunmadığı, 

— Yeraltı sulan na yakın olması ne
deniyle hayvan otlakiyesi olarak kulla
nıldığı, 

— Yaşar Tığlıoğlu isimli şahsın işga
linde bulunduğu, 

— Bu işgalinden ötürü kendisinden 
ecrimisil alındığı, 

— Herhangi bir kiralamanın bulun
madığı, 

— İşgalciye 31.12.1988 gününe kadar 
taşınmazı tahliye etmesinin bildirildiği, 
ancak, henüz tahliyesinin yapılmadığı, 
tespit edilmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında, önergedeki so
ruların cevaplan aşağıda maddeler halin
de açıklanmıştır. 

1. Bakanlar Kurulunca Turizm 
Merkezi olarak belirlenen alan, amacın
da kullanılmak üzere, gerekli imar plan-
lanna tabi tutulmakta olduğundan, bu 
alan içinde ziraat amacıyla kiralama 
mümkün bulunmamaktadır. 

2. Belirlenen Turizm Merkezi için
de kalan taşınmaz mallann toprak yapısı 
itibariyle, denize yakın bulunanları kova-
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lık, ılgınlık, kumsal karakterli ve tarıma 
elverişsiz olduğu, bir bölümünün ise D.S.I. 
tarafından kurulan Eleman Gölü içerisin
de kaldığı, 1965 yılında gölün kurutulan 
kısımlarının özel parsellere bölünerek 
muhtaç çiftçilere kiraya verildiği, ancak, 
verim alınmaması ve toprağın çoraklaş
ması nedeniyle kiracıları tarafından terk 
edildiği, hayvan otlakiyesi olarak kullanıl
dığı anlaşılmıştır. Bakanlar Kurulunca 
ilan edilen Turizm Merkez alanı dışında 
kalan tarıma elverişli taşınmaz malların 
mevzuatına göre ziraat amacıyla muhtaç 
çiftçilere kiralanması her zaman müm
kündür. Ancak bu yörede gerek toprak ya
pısı itibariyle gerekse büyüklük bakımın
dan tarımsal amaçlı Hazine taşınmaz malı 
bulunmamaktadır. 

3. Turizm Merkezi olarak belirlen
miş yerlerdeki Hazine taşınmaz malları 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcı
lara tahsis edilmektedir. Anılan Bakanlık 
taşınmaz mal tahsislerini "Kamu Arazi
sinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hak
kında Yönetmelik" hükümlerine göre 
yapmaktadır. Yönetmelikte, o yörede otu
ranlara öncelik tanıyan bir hükme yer ve
rilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
8. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Pbsta-

cı'ntn, TARİŞ Pamuk Birliğinin Söke'dekidepo
sunda çıkan yangına ilimcin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yaztlt cevabı 
(7/478) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. Saygılarımla. 13.1.1989 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 
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Tariş Pamuk Birliğinin Söke'deki de
posunda çıkan yangın zarara neden ol
muştur. Bu yangınla ilgili olarak : 

1. Yangının çıkış nedeni belli olmuş 
mudur? 

2. Çıkan yangın sonunda yanan ve 
kullanılmaz hale gelen pamuk miktarı ne 
kadardır? 

3. Yangın depoda bulunan pamuk
ların üst yüzünden hızla yayılmıştır. Böy
lesine bir yangın yayılışını nasıl açık
larsınız? 

4. İsletmede görevli yangın ekibi bu 
konuda yeterli eğitime sahip midir? Bu ko
nudaki yeterli olan kişilerin bekçi olarak 
ba$ka islerde görevlendirildiği doğru 
mudur? 

5. Yangın çıktığı ana kadar, Söke 
TARİŞ Pamuk Kooperatifinin aldığı pa
muk ne kadardır? 

6. Yangın çıktığı ana kadar islenmiş 
pamuk miktarı ne kadardır? 

7. Yangın sonrasında bilirkişi ve si
gorta ekiplerinin tespitlerine göre yanma
mış ve islenmemiş pamuk ne kadardır? 

8. Bu tespitler sonunda stok duru
munda fark var mıdır? 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-124 14.2.1989 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T. B. M. M. Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığının 20.1.1989 tarih ve 
7/478/2155/10271 sayılı yazısı. , 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Posta
cı'nın, TARİŞ Pamuk Birliğinin Söke'deki 
deposunda çıkan yangına ilişkin olarak ta
rafımdan cevaplandırılması istenen yazılı 
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soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm 

Yazık Sorularına Cevaplarımız 
Tariş Pamuk Birliğinin Söke'deki de

posunda çıkan yangın zarara neden ol
muştur. Bu yangınla ilgili olarak : 

Soru 1. Yangının çıkış nedeni belli 
olmuş mudur? 

Soru 2. Çıkan yangın sonunda ya
nan ve kullanılmaz hale gelen pamuk mik
tarı ne kadardır? 

Soru 3. Yangın depoda bulunan pa
mukların üst yüzünden hızla yayılmıştır. 
Böylesine bir yangın yayılışını nasıl açık
larsınız? 

Soru 4. işletmede görevli yangın 
ekibi bu konuda yeterli eğitime sahip mi
dir? Bu konudaki yeterli olan kişilerin bek
çi olarak başka işlerde görevlendirildiği 
doğru mudur? 

Soru 5. Yangın çıktığı ana kadar, 
Söke Tariş Pamuk Kooperatifinin aldığı 
pamuk ne kadardır? 

Soru 6. Yangın çıktığı ana kadar iş
lenmiş pamuk miktarı ne kadardır? 

Soru 7. Yangın sonrasında bilirkişi 
ve sigorta ekiplerinin tespitlerine göre yan
mamış ve işlenmemiş pamuk ne kadardır? 

Soru 8. Bu tespitler sonunda stok 
durumda fark var mıdır? 

Cevap 1. Yangın ile ilgili olarak Sö
ke Cumhuriyet Savcılığının yangın dola
yısıyla vermiş olduğu takipsizlik kararın
da; "Olayın oluş şekline ve tanık beyan
larına göre yangın sebebinin kasti bir dav
ranış sonucu olmadığı anlaşılmış. Yangı
nın çıkış sebebi mahallinde yapılan tespit 
ve bilirkişi raporlarına göre depoya pamuk 
taşıyan araçların beton üzerinde patinaj 
yapmasından kıvılcım sıçratıp pamukla
ra sirayet ettiği veya araçların eksoz bo-
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rulanndan çıkan ateş (kıvılcım) sonucu 
pamukların yandığı kanaatine varıldığı" 
belirtilmiştir. 

Cevap 2. Çıkan yangın sonucu ya
nan ve kullanılmaz hale gelen pamuk mik
tarı yaklaşık 30 tondur. 

Cevap 3. Yangın savgın (pamuk iş
leyen fabrika) binasına yakın sundurma 
altında başlamıştır. Savgın çalıştığı zaman 
pamuğun çekirdekten ayrılması anında çı
kan pamuk tozu sundurma altında bulu
nan hararları (büyük çuval) üzerine yayıl
maktadır. Keza pamuk harardan çıktığı 
zaman kozalar üzerinde uçları havlanmış 
(çok ince olarak dağılmış) durumdadır. 
Yangın başladığı anda bu havlar ve pamuk 
tozlan (tozlu örümcek ağlarının süratle 
yangını yaydığı gibi) yangını çok süratli bir 
şekilde yaymıştır. 

Cevap 4. İşletmede bulunan itfaiye 
personeli vardiye sistemine göre nöbet tut
makta ve bunlardan biri de her gün de
vamlı' gündüz nöbetine gelmekte olup iş
letmenin yangın emniyeti araç ve gereç
lerinin bakım ve kontrolünü yapmaktadır. 
İtfaiye personeli uzun senelerden beri (as
gari 8 sene) görev yapmakta olup yetişmiş 
elemanlardandır. Aynı zamanda sivil sa
vunma kurslanna iştirak etmektedirler. 

Cevap 5. Yangının çıktığı ana kadar 
Söke Kooperatifince 37 640 ton pamuk te
sellüm edilmiş olup, ayrıca Koçarlı Koo
peratifince işlenmek üzere gönderilen 506 
ton pamuk ile birlikte toplam tesellüm 
38 146 tondur. 

Cevap 6. Yangının çıktığı ana ka
dar işlenen kütlü pamuk miktan 26 012 
tondur. 

Cevap 7. Yangından sonra yanma
mış ve işlenmiş kütlü pamuk miktan 
12 084 tondur. 

Cevap 8. Yanan ve kullanılmaz hale 
gelen küdü pamuk miktan kadar, stok du
rumunda fark olacaktır. 
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DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. T- Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

2, — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

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

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

6. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
vo 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiımimdeki gelişmelerimi ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlar a ne^ 
den olacağı iddiasını tespit etmek ama-



cıyla Anayasanın 98 iimci, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

7. — Samsun Milletvekili. Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sıiıgaıra ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
oayjiıinii çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişildin önerigasü (10/34) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

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

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

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

12. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için 'yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya-

' rarlandığım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

13. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
İçin alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

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

15. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 



mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

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

17. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

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

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

20. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile jl-
giti iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin^ sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

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

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

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

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

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



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

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

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

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşınım, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorudan ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla- Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri .'uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

30. —. Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutünk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının meden'lerini ve trafik kazalarının 
önlenebiilmes'i için ailınıması gerekli ted
birleri tespit ötmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca , bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53). 

31. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve löıl inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

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

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

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

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

36. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökimenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika Ikonuısunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 10ı3 üncü madde
leri uyanınca 'bir Meclis araşt'inması açıl-
maısınıa ilişkimi önergesi (10/57) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3 . — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4 . — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

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

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 

gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

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

11. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun. 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

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



İ5. —' Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseıler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özaî tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er
si n'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 

^yip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü Soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya tünde yeni kuru
lan ilçelere gerekil atamaların ne zaman 

u — 

yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin / 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tioaı 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

26. — Kocaeli Milletvekilli.' Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkıin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ye 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
. in, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 

işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

'29. — Çorum Milletvekili CemaÜ Şa-
lıin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine, ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf,, nedeniyle odunsuz kaldığı 
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iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/43) 

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

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) . 

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

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 
•' 35. — Çorum MilletvekiM Rıza Ilı
man'm, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

38. — Adanat Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı

şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık, ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü.soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) -

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 



iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46 .— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira? 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) ı 

47, — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

5Q£ — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlık!arınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

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

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

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ür^ioilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişİeri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
liamamlanacağına ilişkin» Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

•59, — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nlin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iilşlldn ijçıişıled Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

61j, — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62j — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 



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

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

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66t — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

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

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın,. güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

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

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

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
haıkkındaM yolsuzluk iddialarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi! 
(6/104) (1) 

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

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

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

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

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, \fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77̂  — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 
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79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl» 
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasma İlişkin İçişleri Ba
kanından sözlü som önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara MEletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifi ne s An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin» Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ıp, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

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

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

85̂  — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Oriaköy Kara

koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından; sözlü soru önergesi (6/93) 

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

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümer bank' 
la bir mutabakat imzaılanıp imza lan m adı-

. gına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — • İçel" Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'tn, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89..-— Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde IstaübuPda meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'min, Ankara İli Ayaş /İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anla sıma ile Belediyeye verilen arsa üze
rimde özel bir kooperatif adirıa inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustâfa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
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Drmaıl ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasr 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat. İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) * 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-. 
cd'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim •Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık 'olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

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

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi

len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
.(1) -.'• 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerln, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

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

102. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
SarıgüTün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Muşta t* 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim .Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanı 
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-* 
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Aun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) „ 

107. — Manisa Milletvekilli Hasan Zeuı-
gin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin tu alamadığı iddiasına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

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

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku« 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum tli Şenkaya ilçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri •arasın
daki. mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

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

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmeisıi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekilli Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) , 

115. — Antalya Mıilletveikili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

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

lı 9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarınım takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söalü soru önergesi 
(6/233) (1) 
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120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

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

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

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

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence. yapıldığı ve işkence yapanların ko- * 
rıınduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın- , 
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift
çinin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye "Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/ıl26) 

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

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

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgiüTün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Balkanından sözlü 
soru önergesi' (6/248) (1) 

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

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

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

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ınj fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

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

135: — Denizli 'Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı siillgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selivi'ınıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerini sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Miıllt Eğitim Gençlik ve Spor ©akanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklanna ve şirket 
anaısözlegımesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Baklanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

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

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuatf, 
A'talay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçlişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

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

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

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 

"Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

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

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

147. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi .(6/316) 
(1) 
. 148. — içel Milletvekili. M. Jstcmihan 

Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi' (6/261) (1) 

149. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve,ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 
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150. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfahoğlıı'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRL'İK'ce 'gerçekleştirilen kütlü pa-

p rau'k alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

0) 
151. — Balıkesir Milletvekili i. önder 

Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren 'emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

152. —.Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

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

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

155. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

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

157. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De

mir ve Çelik Fabrika larınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

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

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

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

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

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş-



kin.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

165. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ln, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

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

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

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

169. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
ed filen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına' ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

170. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki'n'in, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına. ilişkin Millî 
Eğütim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak M Merkezinde'.iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 
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172. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'inj İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

173. — Samsun Milletvekiil İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

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

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

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

' 177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık . üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

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

179. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
. Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe-. 

sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/168) 
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180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

.186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku- j 
rulmasmın düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

.7 — 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

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

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

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

191. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

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

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

194. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-

£58 inci Birleşim) 
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yoluna ilişkin Bayındırlık ye İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

196. — Zonguldak Milletvekilli Şinasii 
Altmer'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü' 
soru önergesi (6/186) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

198. —• Kütahya Milletvekili. Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

199. —• Hatay Milletvekili. Musöafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü, soru önergesi. (6/189) 

200. — Ankara Milletvekili Ömer Çifit-
çi'nin, Türk Kadınım Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
karma ve 1986 yılından bu. yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

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

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

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

204. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) s . 

205. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî.Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

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

207., — Amasya Milletvekilli! Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapıılma-
yacağma ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

209. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
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kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

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

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

212. — İçel Milletvekilli M. İstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülünıediğine» daiı 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

214. — Kocaeli 'Milletvekilli A kettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına' ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

215., — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

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

218. — Ankara Milletvekilli Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

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

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

221. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

222. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spoı 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

223. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, ispatta lü Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

224. -— İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 



gerçekleştirilen gül alumlanna, ve yapılan 
ödemelerte ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) l 

225. — İsparta Milletvekili Erfckin !Bu-
rutürk'ün, İsparta İli Sen ir kon t ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği-iddi
asına. iilişkin • Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

226. . — İsparta Milletvekilli ErteJcin 
DuiTuıtürik'ün, ispatta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp .yapılmayacağına: 
ilişiktin Tarım Orman ve 'Köyişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/212) 

227. — İsparta Milletvekilli- Ertekin 
Durıuıtürk'ün, Eğridir Gölünde 'üretilen ke
revit 'balıklarında görülen hastalığım -gide
rdim es i için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyjişleri. Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

228. —•, İsparta Milletvekili Ertekin 
Duruilüırk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun geliiilerine ve harcama
larına ilişkin. 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

229. —.. Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1.988 tarihinde Mardin. 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

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

231. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdat'm, Ataibey İlçesi Kapıeak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe

si tıin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
.Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

232, •— İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

233..— Aydın Milletvekilli Bilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 
. 234. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-

ran'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Kariga-
sefcmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

235. — Niğde Milletvekili Doğam Ba-
ran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

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

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

238. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

239. — Hatay Milletvekilin" Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka-



sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

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

241. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

242. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

243. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

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

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

246. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'iri, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla

rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

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

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

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

251. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği İddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

252. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 
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253. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük M'illet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

254. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

257. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

258. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kuıt'un, Kocaeli İlindeki- bdediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (67337) (1) 

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

260. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz. İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı 

ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

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

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

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

266. —• Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselcr'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1)' 

267. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmambğlu'nun, Kahramanmaraş -. 
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına Miskin. Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

268. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 
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269. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
©akanından sözlü soru önergesi (6/270) 

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

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

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

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

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

275. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tilin'de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/276) 

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

277. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Mıırat Söik'menoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü . 
soru önergesi (6/278) 

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

279. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin ra'dyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarıridan eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

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

281. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mdhlmöt Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

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

283. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 
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284. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana îmanı Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som 
önergesi (6/283) 

285. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidjm'in, AİDS'İ i hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin. Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

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

289. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin soranlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) ,. . , 

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

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

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

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

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

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

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

297. —. Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidin'i 
.geciktiren ".bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü tsoru önergesi (6/295) 

298. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'i-n, Etiıbank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Sı'atınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edileni ısomşturmıaya ilişkin Başba-
kaındian sözlü soru önergesi (6/296) 
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299. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
iîcer'jn, ' Konya Gödeit Barajı sahasında 
kalan arazilerin kamulaştırma bedelleri
ne 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/297) 

300. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Gayboyu 
Mahallesinde İnşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi-
ğino İlişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

301'. T— İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına 'ilişkini 'Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

302. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebl'nln, Karakaya''Barajı İçin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin, .Başbakandan sözlü soru 
önergesi: (6/30ı8) 

303. — İzmir Milletvekili Fuat Kılıcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına İlişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

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

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

306. —• Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan 'edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha

cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına maklcdilmeleııj için çalış
ma yapılıp yapılmadığına Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi (5/312) 

307. —• Kocaeli' Milletvekili Alaettiıı 
Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

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

309. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretini Fakültesi 'mezunları ile di
ğer fakülıte mezunları anasında ayrını ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

310. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin İhlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

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

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

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

314. —• Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 

Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

. • . 7 ; 'i 

KANUN • TASARI VE 
• - T!EI<MFLÎE!RİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
IİİŞİJERİ •••' 

1. — Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Sigorta
lar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi ve (Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de E'klenmösi, 308 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Geçici Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün-

• de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/530, .1/533) (S. Sayısı : 218) 
(Dağıtma tarihi : 10.2,1989) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymötİni Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko-
miisyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
(Dağıtma tarilhi: 7Jİ 1.1988) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin DeğişÜiri'lmes'ine Dair Yasa Telletti ile 
Zonıguld'aik Milletvekili Koksal. Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapıılrnaisına Dair Kanun Teklifi 
ve Anaiya'sa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61)'(S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarilhi: 
10.11.1988) ' 

X 4. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyiötleııi Kortuma Söizlesmeisine Elk 
8 Sayılı Protokolün Onayiknimasmın Uy
gun Bulunduğuna Dairi Kanun Taısarıisı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapıimalsı ve 
Türkiye ©üyiük Millet Meclisinin XVIII 
inci Döneımı Mlldtivekiili Genel Seçimli 
Hakkınida Kanunun 15 inoi Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Afifi na Dair Kanun 
Telld'ifi ve Adalelt Komisyonu Raporuı 
(2/511) (S. Sayısı: İ29) (Dağıltima tarihi: 
23.111.1988) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı SilkıyöneKJilm Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmie-
si ve. Bu Kanuna Bir Geçici Makide Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi vo Mil
lî Savunma ve Adallelt kömisyonlları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıltrna ta
r ihi : 28.H1.1988) 

7. — Millî Gurur Madalyası Hak
kınida Kanım Talsarisı ve Mlilllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıltrna tarihi: 5.Iİ2.1988) 

X 8. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Önaylanlmaısının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri Idömİsyionlıan raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

9. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarilhi: 6.1231988) 

X 1 0 . — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz-



loşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
Ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (U/356) (S. Saiyjisı: 131) (Dağıtma ta
rihi : 6.12.1988) 

11. —• İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal işler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 13. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra-
poırlan (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Say.ısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) , , 

X 16. :— Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı. Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar . Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

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

X 20. — Gemiadamlarının eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
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Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.19&J) 

21. — 852 Sayılı Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu tcrir. 

Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin. 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/397) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös 

>. «>..-«sas5 > o ^ notu ••<.. 

(58 inci Birleşim) 


