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Sayfa 
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dırır ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kir
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ithal edilen kömürün yarattığı soru ilan ve 
ithal kararını verenlerin ve uygulayanların sui
istimalleri bulunup bulunmadığını tespit etmek 
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araştırması açimasınıa ilişkin önergesi (10/36) 182: 
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lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
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2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
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kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu meyda
na geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin 
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4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 204 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
{6/696) 204 
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kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe-

Sayfa 
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 204 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 204 
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davası devam eden bir gazete hakkındaki beya
nına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/767) ' 204 
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oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlile
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/833) 204 
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kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 204 
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Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/7811) 204 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü sor önergesi 
(6/868) 204 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/789) 205 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - iş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 205 
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Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
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dırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği iddia 
edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 205 
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Sayfa 
17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 

in, YtBITAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 205 

18. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 205 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 205 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun cevabı (6/814) 205:206 

21. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 206 

22. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nm, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 206 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/824) 206 

24. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/888) 206 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler' 
in cevabı (6/835) 207':208 

26. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 208 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af-

Sayfa 
şin ilçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göle-
tinin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 208 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş ilin
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına-
ack tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 208 

29. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 208 

30. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 208 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman işletme Müdürlüğü sahasından 
.elde edilen odunların üretici köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) ' 209 

32. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural' 
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/881) 209 

33. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri ilinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatın
ca teşvik belgesi verilip verilmediğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/883) 209 

34. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabö-
lük Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebele
rine Yardım Derneği Pansiyonu ile ülkemiz
deki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/885) 209 

35. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇÜKOBİRLIK Genel Müdürlüğü 
ile ilgili olarak bazı basın organlarında yer 
alan haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/886) 209 
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Sayfa 
36. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-

ram'ın, Mersin ve Adana kapalı cezaevle
rindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili uy
gulamalara dair bölge basınında yer alan 
haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oılitan Sungurlu'nun cevabı (6/887) 209:212 

37. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırır'ın, istanbul'daki Patrikhane binası
nın ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/902) 212 

38. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/890) 212 

39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin ge
liştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/891) 212 

40. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dai
resinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyet
lerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/892) 212 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Hinde faaliyet gösteren 
yabancı bir firmada çalışan işçilerin iş akit
lerinin feshedildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/893) 212 

42. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Mardin ili idil ilçesi Jandarma Bölük 
Komutanı ile Belediye Başkanının bazı va
tandaşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 212 

43. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol su-
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) 212 

44. Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldı-
rım'm, Kayseri ilinde hava kirliliğinin ön
lenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı (6/896) 212:215 
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Sayfa 
45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Fatih Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için 
Bakanlar Kurulunca karar alınıp alınmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/897) 215 

46. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBIRLIK ile ilgili olarak gü
ney basınında yer alan iddialara ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/898) 215 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Giresun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı 
Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/899) 215 

48. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl
dırıman, Toprak Mahsulleri Ofisince Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Arjantin'den ithal 
edilen buğdaylara ilişkin Tarım Orman ve' 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/900) 215 

49. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, turist olarak ingiltere'ye gitmek isteyen 
bir grup vatandaşımıza İngiliz makamlarınca 
giriş izni verilmediği iddiasına ve hüküme
tin bu olay karşısındaki tavrına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 215 

B) Yazıilı Sorular ve Cevaplları 216 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Karacabey Lisesindeki matematik dersi 
ile Bursa Endüstri Meslek Lisesindeki inkı
lap Tarihi dersinde başarı oranımn düşük 
olmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1394) 216 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum ili ve ilçe köylerinin 
içme suyu ve yol sorununa ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1498) 216:217 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Doğu Anadolu'daki üreticiler 
lehine bazı tedbirler alınmasına ilişkin soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1500) 217:218 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekilli Halil İbrahim Karal, güncel 

bazı dış politika sorunları; 
Edime Milletvekili Muibütltin Yıldırım, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Arjantin'den ithal edilen buğ
day; 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağağil de, Istanbul'dla-
ki bir pasaport yolsuzluğu; 

konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Gaziantep Milletvekili Fuyzullah Yıldırır ve 17 ar
kadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak ama
cıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömürün yarattığı 
sorunları ve ithal kararını verenlerin ve uygulayanla
rın suiistimalleri bulunup bulunmadığını tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/36) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alaca
ğı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklan
dı. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda ba
ğımsız miUetvekillertine düşen iki açık üyelikten biri
ne Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan seçildi. 

Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 arkada
şının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay üre
ticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay ürünü ile 
tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/35) öngörüşmesi yapıldı ve Meclis araştırması açıl
ması reddedildi. 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir vatan
daşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emniyet gö
revlilerine ilişkin (6/702) sözlü sorusuna, İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut cevap verdi. 

Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir vatan-
^ daşı yakalamak içlin uygulandığı iddia edilen yönte

me ilişkin (6/799) sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut cevap verdi; soru sahibi de cevaba 
karşı görüşlerini açıkladı. 

(6/596), (6/833), (6/778), (6/781), (6/797), (6/876), 
(6/810), (6/812), (6/813), (6/814), (6/817), (6/821), 
(6/888), (6/838), 6/890), (6/891), (6/893), (6/894), 
(6/895), (6/897), (6/899) numaralı sözlü sorular, ilgili 
Bakanlar Genel Kurulda hlazır bulunmadıklarından; 

,(6/598), (6/610), (6/826), (6/835), (6/896) numaralı 
sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/631), (6/767) numaralı sözlü sorular, soru sahi
bi görevli bulunduğundan; 

1(6/696), (6/742), (6/868), (6/800), (6/824), (6/842), 
(6/844), (6/845), (6/847), (6/879), (6/881), (6/883), 
(6/885), (6/886), (6/887), (6/902), (6/892), (6/898), 
(6/900), (6/901) numaralı sözlü sorular, soru sahiple
ri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

(6/789) numaralı sözlü soru da, mehil verildiğin
den; 

Ertelendiler. 
(6/784) numaralı sözlü soru, soru sahibi iki cevap 

gününde de hazır bulunmadığından düştü. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyon Milltevekili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 
2/203) (S, Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) Genel Ku
rul kararı gereğince, çarşamba günleri görüşüleceğin
den; 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (2/330) (S. 
Sayısı : 512), 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Arıcılık Kanunu 
teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
(2/348) (S. Sayısı : 514), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in İpekböcekçiliği 
Kanunu teklifi, ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı : 515), 

Diplolmasi ve Konsolosluk memurlarınca düzenle
nen belgelerde onay işleminin kaldırılmasına dair Av
rupa sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
(1/781) (S. Sayısı : 516) ile, 

- 173 — 



T. B. M. Mı B : 59 27 . 1 . 1987 Ö : 1 

İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 arkadaşının, 
3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu (2/384) (S. Sayı
sı ; 517); 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendi. 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekilleri Namık Kemal Şen-

ftoürk ve Doğan Kasaroğlu'mun, 15.7.1950 Tarihli ve 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü Maddesi
nin 3 üncü Fıkrasının Değiştiriılmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/390) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa iğdiş ve komisyona havale tarihi: 22.1.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 

il. — Siint Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'm, Anadolu Bankası (tarafından bir şirkete pro
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapiidığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/905) (Başkanlığa geliş tarihli : 21.1.1987) 

2. — Hatay ı'Milletvekili Tevfik Bilal'ın, AsiNeh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftelerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
iışleri Bakanımdan sözlü som önergesi (6/906) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.1.1987) 

3. — İstanbul MiİeHvekM Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.1.1987) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bu
lunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1987) 

27 Ocak 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 18.36'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif. Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Adıyaman 

Mehmet Üner Arif Ağaoğlu 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. r— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, dar gelirli vatandaşların yaz turizminden yarar-
Ianabilimesl için mevcut ve yeni yapılacak tesislere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı som 
önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1987) 

2. — Erzurum MilleitJvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Afyon Alkoloid Fabrikasının tam kapasite ile 
çalışamamaısının, medenilerime liışklitn Başbakandan ya
zılı som önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1987) 

3. — Erzurum M'MetJvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, (Erzurum - Aşkale Mahkemesi Başkatlibi hak
kında açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanın
dan yazdı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.1.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İli Belediyesince oluşturulan Komisyon 
tarafımdan Belediyenin çeşitli işlemleriyle ilgili ola
rak verilen raporda yer alan iddialarla ilgili ne gibi 
liışlem yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21,1.1987) 

5. — Erzurum Miidttvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kıyıların doğal yapılarına kavuşturulması ye
mi önlemler alınmasına ilişkim Kültür ve Turizm Ba-
kanıından yazılı som önergesi (7/1531) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.1.1987) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, haşhaş eklim sahalarınım genişletilmesine ilişkin 

H. — ©ELEN KAĞITLAR 

23 . 1 . 1987 Cuma 
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Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkan
lığa geliş (tarihi: 21.1.1987) 

7. — Şanlıurfa (Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa Hinin ortasından geçen karakoyunlu De
resinin ıslahıma ilişiklin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş 
'tarihi: 21.1.1987) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, re
daksiyon ve kültür şubesinde kurulacağı belirtilen 
komisyonlara ilişkin MİMî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımdan yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 21.1.1987) 

- 9. — Balıkesir MMetövefcili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli Yağlı Tohumlar Kooperatifi Genel Ku
rulunda yapılan seçimlere ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.1.1987) 

10. — Erzurum Miıllıdtvefcüli Hilmi NaÜbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
mından yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 22.1.1987) 

11. — Erzurum MiUetövefcili Hilmi Nalbanlfoğlu' 
nun, faizsiz konut kredisinden yararlanacak memur 
ve işçilerde aranan on yıllık hizmet süresinin beş yıla 
•İndirilmesine ilişiklin Başbakandan yazılı soru önerge
si 1(7/1537) başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1987) 

12. — Ha'tay MiHetlvekffi Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bazı milletvekillerine karşı beyanat ver
diği iddia edilen TRT. Haber Dairesi Başkanının bu 
tutumuna karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.1.1987) 

13. — İzmir Milletvekili Yılmaz önen'in, Hıdir-
lıktepe Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanından yazılı soru önergesi (7/1539) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.1.19Ö7) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaÜbantoğlü' 
nun, Erzurum İlindeki köy ve mahalle muhtarların
dan bazılarımın maaşlarını alamadıkları iddiasına 
ilişiklin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
1(7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1987) 

26 . 1 . 1987 Pazartesi 

Teklif 
1. — Sivas Milletvekili Şevki Taştan ve 10 Arka

daşının; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi (2/391) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.1.1987) 

Rapor 
1. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar

kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı: 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 

A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1987) 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş-

*kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1987) 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ülke
mizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı id
dia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi ted
birler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/911) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.1.1987) 

4. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlinde meydana geldiği iddia edilen gerici faa
liyetlere karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, arıcıların sorunlarma ilişkin Tarım Orman, ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1542) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesinde yapı
lan teftişlerin sonucuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.1.1987) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, GAP bölgesel planının hazırlanmasının ge
ciktirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
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kan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1544) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

5. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, NE-
TAŞ'ın İstanbul ve Ankara'daki işyerlerinde devam 
eden grevin sona erdirilmesi için girişimde bulunulup 
bulunulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
1986 yılında ithal ve ihraç edilen birinci nevi ekmek
lik buğdaylara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.1.1987) 

27 . 1 . 1987 Sah 

Rapor 
1. — 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 27.1.1987) (GÜN
DEME) 

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

m, kurs ve okul talebelerine, yardım derneklerine ve
ya benzer derneklere ait öğrenci yurtlarının 1984 -
1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul İlindeki Özel Fazilet Kız Meslek Lisesi
nin 1984-1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 1984 - 1986 yıl
larında tavsiye edilen kitaplara ilişkin »Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, anadolu ve fen liselerinde görev yapan yabancı 
uyruklu öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1550) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yayınlar Dairesi Başkanlığınca tavsiye edilen bazı 
kitapların öğrencilerin yaş ve eğitim düzeylerine uy
gun olup olmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1551) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
- in, 1984 - 1986 yıllarında teftiş edilen belediyelere 

ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, belediye başkanlarına 1984 - 1986 yıllarında öde
nen aylık ücretlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İzmir İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -
1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 
- 1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 
- 1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 31.12.1986 tarihi itibariyle köylerimizde mevcut 
sağlık tesislerine ve bu tesislerde çalışan personele iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini için ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 yıl
larında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 

13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
îürk'ün, birden fazla göreve vekâlet eden üst düzey 
kamu görevlisi ve banka veya sigorta yönetim kurulu 
üyeliği yapan siyasî parti yöneticileri bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açııma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KATİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 
uncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nun, Ankara Büyüksehir Belediye Meclisinin, Dik-
menderesi mevkiindeki gecekondulara ilişkin kararı ve 
uygulaması konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşlar 
var. 

Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun, Dikmenderesi'ndeki gecekondular ile ilgili gün
dem dışı söz talebi vardır; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arpacıoğlu. (DSP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
ARSAN SAVAŞ ARFACIOĞUU (Amasya) — 

Sayın Başkan, sayın milletveküleri; yüce kurula say
gılarımla sözlerime başlarken, 22 Ocak 1987 günlü 
Resmî Gazetede ilanen tebliğ edilen bir kararla ilgili 
konuşma ihtiyacı duymuş. bulunmaktayım. 

Ankara Anakent Belediyesinin Meclis kararı ve 
kesinleşen hükmü gereği, yaklaşık 125 adet parseli 
kapsayan yıkım ve istimlakle ilgili Dikmenderesi mev
kiinde beş mahalleyi kapsayan uygulama, burada ha
yatını idame ettirmeye çalışan gecekondu sakinlerini 
âdeta bir şoka sokmuş ve büyük tedirginlik yaratmış
tır. Yerinde yapmış olduğum incelemede, gecekondu 
sakinlerinin dilek ve temennilerini bizzat dinlerken, 
hepsinin bir umut bekleyişi içerisinde olduğunu da 
gördüm. 

İktidar, «imar affı» adı altında, icraatının reklamı
nı yaparken, Ankara'nın merkezî bir yeri sayılan llk-
adım Mahallesinde yaklaşık 1 500 konut ve 7 500 nü
fus, Ayrancı Mahallesinde 500 konut ve 4 bin nüfus, 
Güzeltepe Mahallesinde 700 konut ve 6 bin nüfus, 
Metin Akkar Mahallesinde 400 konut ve 3 bin nüfus, 
İlker Mahallesinde ise 550 konut ve 5 bin nüfusun 
mağduriyetine neden olan bu kararı alırken, kendile

rine tebliğ etmeden, bugüne kadar hangi ölçü ve kri
terler istimlak bedelini ne zaman ve nasıl ödeyece
ğinden söz etmemektedir. Toplam 3 650 konutu kap
sayan bu yıkım kararıyla orada yaşayan 25 500 nüfusa 
sahip halkın, nereye yerleştirileceğinden de bahsetme-
mekte; hatta bugüne kadar iskânları için dahi yer 
göstermemektedir. 

İnsanca yaşam ve hukuk prensiplerine ters düşen 
bu kararın Resmî Gazetede yayımlanması ve konunun 
oldubittiye getirilerek buradaki halkın mağdur edil
mesi, hangi insaf ölçülerine sığar? Her türlü altyapı 
ve belediye hizmetlerinden mahrum edilen ve insan
ca bir yaşam savaşı veren bu dar gelirli halkın mes
kenini yalnızca, başına yıkmakla kalmayıp senelerdir 
emlak ve arsa vergilerini devlete zamanında ödeyen 
halkın sorunlarına bugünden sahip çıkmak gerekmez 
mi? Gerek tapulu ve tapusuz, gerekse tahsis belgeli 
olarak derenin her iki tarafındaki gecekondu sakin
leri, Yeşil Vadi Camiine kadarki imar planında, çift 
taraflı bir mıntıkanın yukarı kısımlarında derenin tek 
tarafının istimlakine ağırlık verilmesi, biraz düşün
dürücü değil midir? Çünkü batı tarafındaki yoğunluk, 
tapulu olan kesimi teşkil etmektedir. Burada ise, is
timlak bedeli, bu sene alınan bir kararla metrekarede 
3 bin liraya indirilmiş ve daha evvelki senelerde 8 bin 
lira/metrekare üzerinden vergi alınırken, değerinin 
çok altında vereceği bedeli de ne zaman ve hangi 
tebligat ölçüsünde ödeyeceğini belirtmemiştir. Üste
lik, sokak numaraları dahi dağıtılmamış yerler, hazır
lanan imar planında Hazine arazisi gibi gösterilmiş, 
özellikle Yıldızevler mıntıkasında «Hazine yeri» adıy
la fazlaca bir parsel, metrekaresi 800 liradan 7 bin 
liraya yükseltilmiş, aracı bazı müteahhitlerle, «Sizin 
işinizi hallederiz» tavsiyesi ve burada oturan sakinler
le gizli pazarlıklar yapılmıştır. Bu da bazı aracılara 
fırsat yaratarak, bu işin belediyeleri âdeta spekülas
yon yapan müesseseler haline getirmiştir. 
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Bugüne kadar, hane başına ayırım yapılmaksızın 
ikişer bin lira -belediye altyapı hizmetlerinin getiril
mesi bahanesiyle- para tahakkuk ettirilip toplanmış; 
ancak hiçbir sosyal tesis ve altyapı hizmeti gelmediği 
gibi, mevcut altyapı koşullarının bakımı dahi esirgen
miştir. işte, ANAP iktidarının, buralardaki zor hayat 
şartlarıyla mücadele eden halkın üzerinde yapmış ol
duğu baskı ve pazarlık burada yatar. 

Sayın milletvekilleri, burada yaşayan ve hayatın 
zor ekonomik koşullarıyla mücadele eden, dar gelirli 
halkın ıstırap ve sorunlarına sahip çıkmak mutlaka 
hepimizin görevidir. Ancak, insanca yaşama koşul
larıyla bu kitleyi mahallî idareler ve belediyelerin ini
siyatifi altına bırakmamak lazımdır. 

IBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 

Oynanan oyunlar apaçık ortadadır. Yarınlarda uy
gulanacak yıkımlarda yalnızca evsiz bırakılan kişilere 
karşı karar verebilen ve hiçbir yer ve makama itiraz 
tanımayan yetkililer, hukuk önünde mesul durumda 
olacaklardır. Tapu sahiplerine gayrimenkullerinin tam 
değeri, mahkemelerde süründürülmeden, zamanında 
ödenmeli ve tapu tahsis belgelerine sahip olan ve ol
mayan tüm oturanların konut sorunu çözüldükten 
sonra mesele ele alınmalıdır. 

Bu duygular içerisinde yüce kurula saygılarımı su
narım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Türkiye'de orman varlığı ve ormancılık politikası ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Orman politikası üzerinde Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu, söz sizin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kıymet

li Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bugünkü konum, orman varlığımız ve ormancılık 
politikamızdır. Bu konuyu benden çok daha iyi bilen
leriniz olduğuna inanıyorum; ancak, bu konuyu, bu 
kürsüye şimdiye kadar bir ses gelmemiş olması ne
deniyle değil de, ormanlarımızın elden çıkmakta ol
duğunun üzüntüsünü gönlümde duyduğumdan seçmiş 
bulunuyorum. 

Daha elli - altmış yıl öncesine kadar yurdumuzun 
yarıdan fazlasının ormanlarla kaplı olduğunu bazı ka
yıtlar göstermektedir. Hatta o derecede ki, yüzyirmi -
yüzkırk yıl öncesine ait bir türkü bile, Erzurum'da 
Palandöken Dağının ormanlık olduğunu; «Palandö-
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ken Dağında kavalımın sesi var, Çam dibine yaslan
mış bir edalı su çağlar» şeklindeki mısralarıyla çoban 
nağmelerini, beşikteki kuşakların kulaklarına çam ve 
su varlıklarını edalı bir çağlama olarak yollayabilmiş-
ti. O günden bugüne iki kuşak geçti, Palandöken Da
ğının ne o çamları, ne çağlayan suları var bugün. 

1402 yılında Timur, bugünkü Esenboğa meyda
nında o zaman bulunan ormanda fillerini saklamıştı. 
Şimdi hani orada tek bir çam! 

Sanırım, yurdumuzun birçok yöresi, Türk insanı
nın ormanla ilişklerinin yoğunlaşmaya başladığı şu 
elli - altmış yıldan beri, böyle varlıklardan günbegün 
yoksun kalmaya başlamıştır. Gerçi, bölgemizin coğra
fî konumu, iklim ve morfolojik yapısı, mütemadiyen 
tarihî göçler üzerinde bulunuşu, insan - orman mü
nasebetlerinde orman aleyhine süregelen menfî etki
ler sebebiyle de, orman varlığımız artmamış, eksil
meye devam etmiştir. 

Bugün ülkemiz topraklarının yüzde 26'sı, yani 
20.2 milyon hektarı, orman alanıdır. Yalnız, şu husu
su açıkça belirtmek gerekir ki, orman varlığımızın 
tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp, ürün ve
rebilen orman alanı, 6.2 milyon hektarı koru ve 2.7 
milyon hektarı baltalık olmak üzere ancak 8.9 milyon 
hektardır. Geri kalan 11.3 milyon hektar orman alanı 
ise verim gücü düşük, tamamen verimsiz hale gelmiş 
bozuk makilik ve çalılıklardan oluşmaktadır. 

Baltalık ormanlarımızın 2.7 milyon hektara düş
müş olması nedeniyle, ürün verebilen orman alanıy
la birlikte -6.2 milyon hektarı koru olmak üzere -
8.9 milyon hektar olan verimli orman varlığımız, 
memleketimiz için güvence olamaz artık. 

Memleketimizin iklim ve morfolojik yapısı, or
manlarımızın dikkat ve duyarlılıkla korunmasını ve 
kolektif hizmetlerinden büyük ölçüde faydalanılması
nı zarurî kılmaktadır. Ormanlarımızın dikkat ve du
yarlılıkla korunmasını, Fatih Sultan Mehmet'e atfe
dilen - tevsik edilmemiş - o meşhur «Ormandan dal 
kesenin başını keserim» emirnamesi de, ne yazık ki, 
temin edememiştir. 

Ormanların, yurt için vazgeçilmez bir varlık ol
duğu görüşü, Atatürk'ün 1937 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmasındaki şu sözleri ile de 
yerini bulmuştur: «Orman servetimizin korunması ge
reğine ayrıca işaret etmek isterim. Ancak, bunda 
önemli olan, koruma esaslarını, ülkenin türlü ağaç 
ihtiyacını devamlı olarak karşılaması gereken orman
larımızı dengeli ve teknik bir biçimde işleterek yarar
lanmak esası ile akılcı bir biçimde uzlaştırmak mecbu
riyeti vardır.» 
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Atatürk'ün bu direktiflerine paralel olarak aynı 
yıl 3116 sayılı Orman Kanunu çıkarılmış, ormana 
müteallik bilumum hizmetleri görmekle mükellef, 
hükmî şahsiyeti haiz, katma bütçeli bir idare olan 
Orman Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1945 yılında 
çıkarılan 4785 sayılı Kanunla da bütün ormanlar dev-
letleştirilerek, devlet orman işletmeciliğinin temeli atıl
mıştır. Şu otuzbeş - kırk yılda görülmüştür ki, or
manlarımızın korunması, geliştirilmesi, 3116 ve 4785 
sayılı yasalar ve Orman Genel Müdürlüğümüzün gay
retiyle de mümkün olamamıştır. Ormanlar kesilmiş, 
orman alanları küçülmüş ve gerekli miktarda ağaç
landırma da yapılamamıştır. 

Böylece, otuz - kırk yıldan beri değilse de, artık 
bugünden itibaren, ileriki yıllarda memleketin orman 
ürünlerine olan ihtiyacının yeter miktarda ve nitelikte 
karşılanabilmesi, her yıl aşınma sonucu taşınarak de
nizlere ve barajlara dökülen 400 milyon tondan fazla 
toprağın erozyonuna mani olunması, dolayısıyla ba
rajların daha uzun ömürlü olabilmesi, tarım alan
larının sel ve taşkınlardan korunabilmesi, bunların 
ötesinde ormanların reel ve ideal faydalarından gereği 
şekilde istifade edilmesi için, 11.3 milyon hektar olan 
bozuk orman sahalarının vakit geçirilmeden ağaçlan
dırılması gerekmektedir. 

En son verilere göre, 1943 - 1977 seneleri arasın
da 513 bin hektar, 1978'de 55 895 hektar, 1980'de 
44 639 hektar, 1981'de 75 678 hektar, 1982'de 80 117 
hektar, 1983te 87 659 hektar, 1984'te 100 bin hektar 
ve 1985te de 132 bin hektarlık alanda ağaçlandırma 
yapıldığı söylenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Naibantoğlu, lütfen bağlayınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bunlar, 
başarılı olunmuş miktarlar olsa bile, orman idaresinin 
en iyimser yıllık ağaçlandırma ortalaması 100 bin hek
tardır. Hesap ederseniz, yukarıda bahsedilen 11.3 
milyon hektarlık bozuk orman sahalarını ağaçlandıra-
bilmek için 113 sene gereklidir. Kaldı ki, Türkiyemiz-
de orman olabilir 32.2 milyon hektarlık potansiyeli
miz bulunduğuna göre, bunların da gerekli şekilde 
ağaçlandırılaibilmesi için, 320 yıl beklememiz gereke
cektir. 

ıBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, bütçe 
müzakereleri yapmıyoruz. 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

İşte bu nedenlerle, ormancılıkta da bir reform 
gereklidir. Bendenizce, arazi kullanım kabiliyeti çiz

gileri içinde ağaçlandırma işlerinin kolektifleştirilmesi 
gereği ortaya çıkıyor. 

Bu nasıl olacak? Köy kalkınma kooperatifleri, özel 
idareler, belediyeler, ağaçlandırma şirketleri veya - en 
iyisi - kooperatifleri, ağaçlandırma vakıfları eliyle de 
bu işe hız verilebilir. Ayrıca, zaten Orman Genel Mü
dürlüğü de bu işe devam ediyor. 

Yukarıdaki kolektif kuruluşlara, ağaçlandırmak 
üzere orman arazisinde tahsis ve kiralamalar yapıl
mak ve kredilendirmek suretiyle orman ağaçlandırıl
masına hız vermek gereklidir. 

Neden, turistik tesis için orman arazisi, 49 - 99 
sene gibi süre ile kiralanıyor ve kredi veriliyor da, bu 
iş için verilmesin? 

İlgilileri bu iş üzerinde düşündürebildiysem ne 
mutlu bana. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuveyt'e gidece olan Cumhurbaşkanı Kenan 

Evren'in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1232) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutuyo

rum: 
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 

ilslam Konferansı Teşkilatı V. Zirve Toplantısına 
katılmak üzere, 25-29 Ocak 1987 tarihlerinde Ku
veyt'e gideceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı 
maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Necmettin Karaduman vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar Tarım Orman ve Köyişleri , Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1233) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ocak 1987 ta
rihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
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Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun gömlmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Sa

vunma Sakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türelin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/123.4) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum."" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Savunma Politikası toplantısına katılmak üzere, 

29 Ocak 1987 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dö
nüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Siirt Milletvekili N. Naci Mimaroğlu'nun 

Anayasa Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/294) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri var, 
ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekilmek istiyo

rum. Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

N. Naci Mirnaroğlu 
Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı' 
nın Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/293) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nundan çekilmek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın Ta

rım, Orman ve Köyişleri Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/292) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 
üyesi bulunduğum Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonundan çekilmek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan çekildi
ğine ilişikn önergesi (4/295) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
ismet Turhangil 

Manisa 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. —>- Ankara Milletvekili Necdet Calp'e izin ve
rilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1235) 

'BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Necdet 
Calp'e izin ve ödeneğinin verilmesine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi var
dır. Okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adı yazılı sayın Milletvekilinin hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izinli sayılması, Başkanlık 
Divanının 22.1.1987 tarihli tonlantrsında uygun görül
müştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Ankara Milletvekili Necdet Calp, 3 ay, hastalığı 
nedeniyle; 19.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Ankara Milletvekili Necdet Calp'e ödenek 
ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1236) 

BAŞKAN — İkincisini okuyunuz: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 
olarak iki aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili 
Necdet Calp'e ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Batumlu, bir şey mi buyurdunuz? 
SABİT BATÖMLU (İstanbul) — Efendim, iki ar

kadaşı birden oyladınız, ayrı ayrı oylayınız. 
BAŞKAN — Aynı yerden geliyorlar, aynı komis

yonda çalışacaklar efendim. 
Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve Anava

tan Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Par
tisi Grubunca Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan 
aday gösterilmiştir. 

^ 1 8 1 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 
(6/900) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/291) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6/900 sayılı sözlü sorumu geri çekiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir efen
dim. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan 
Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Partisi 
Grubunca Şanlıurfa Milletvekili Sayın A. Bülent 
Öncel aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üye
liğe, Anavatan Partisi Grubunca İstanbul Milletvekili 
Sayın İmren Aykut aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve 
Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca Bursa Milletvekili Sayın İs
met Tavgaç aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan 
ve Anavatan Partisi Grubuna düşen iki üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca Zonguldak Milletvekili Sayın 
Rıza Öner Çakan ile Kayseri Milletvekili Sayın Sedat 
Turan aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 
bir üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Balıkesir 
Milletvekili Sayın Fehmi İslimyeli aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

rv. —SEÇIMLER 
1. — Komisyonlara Üye Seçimi 
BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi

yoruz: 
Adalet Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan 

Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Partisi 
Grubunca, Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sakal- j 
lıoğlu aday gösterilmiştir. j 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Anava- ; 
tan Partisi Grubuna düşen iki üyeliğe, Anavatan Par- I 
tisi Grubunca Erzurum Milletvekili Sayın Sabahattin \ 
Eryurt ile Bitlis Milletvekili Sayın Faik Tarımcıoğlu J 
aday gösterilmişlerdir. 1 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — İkisini birlikte 
oyladınız, ayrı ayrı oylanacaktı. 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan Par
tisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Partisi Gru
bunca İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Kafkaslıgil 
aday gösterilmiştir. 
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Sayıştay Komisyonunda açık bulunan ve Anava
tan Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Par
tisi Grubunca Kırşehir Milletvekili Sayın Tevfiik 
Güneş aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen iki üye
liğe Anavatan Partisi Grubunca Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün ile Kütahya Milletvekili Sa-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldır ir 
ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azalt
mak amacıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömü
rün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve 
uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyaınca bir Meclis araş
tırmalı açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Açılmasına Dair Öngörüşme-
ler» kısmına geçiyoruz. 

Gaziantep Milletvekili ıFeyzullah Yıldırır ve 17 
arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak 
amacı ile Güney Afrika'dan ithal edilen kömürün 
yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve 
uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığını 
tespit etmek amacı ile, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
öngörüşmelere başlıyoruz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük «Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik İşler Yüksek Kurulu, Ankara'nın ha
va kirliliğini azaltmak üzere Ankara Belediyesi ta
rafından 1986 - 1987 ısınma sezonu için 500 bin tan 
kaliteli kömür ithaline karar vermiştir. 

Ankara Belediyesince kurulun (ZEL - KO) Anka
ra Kömür ve İhtiyaç Maddeleri Dağıtım Ltd. Şir
keti tarafından derhal 500 bin ton Güney Afrika kö
mürü ithal etmek üzere bir mukavele tanzim edil
miştir. 

Tanzim edilen bu düşük uçuculu, parça yakıt kö
mürü mukavelesinin 3 üncü maddesine göre; kali
te bakımından ithal kömürlerdeki kükürt miktarı 
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yın Abdurrahman Necati Kara'a aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul' edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan ve bağımsızlara düşen bir üyeliğe, İstan
bul Bağımsız 'Milletvekili Sayın Bilâl Şişman aday 
olmuştur. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

maksimum yüzde 10, kül miktarı maksimum yüzde 
15, ebat 18 - 50 mm. ve net kalori 6 000 olmalıdır. 

Yine mukavelenin 6 ncı maddesine göre; kükürt 
miktarı yüzde 1, 2 ve üzerinde, kül miktarı yüzde 20 
üzerinde, ebat 0 - 1 0 mm. ile yüzde 15 ve üzerinde 
ve kalori miktarı 5 000'in altında olduğu takdirde, 
ithal edilecek kömürler Ankara Belediyesince kabul 
edilmeyecektir. 

Ankara Belediyesince ithal edilen kömürlerin hal
ka satışına başlanmış, Türk kömürlerinin Ankara'ya 
girişi ve satışı yasaklanmıştır. Ancak, vatandaş kısa 
bir müddet sonra kullandığı ithal kömürlerin kül ve 
kükürt miktarının fazlalığı, kalorifer kazanlarının ız
garalarının erimesi ve fiyatların çok yüksek oluşu se-
bebiyîe şikâyet etmeye başlamıştır. 

Bu hususlar basınımızda da yer almıştır. 

Bir kısım vatandaş topluluğu ise, Ankara Birinci 
Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak ithal kömü
rün mahzurlarının, verimsizliğinin, pahalılığının ve 
Tunçbilek kömürü ile mukayesesinin tespitini iste
miştir. 

Mahkeme bilirkişi raporuna dayalı olarak aşağı
daki hususları tespit etmiştir: 

İthal kömürdeki toz miktarı yüzde 60'tır. Ya
ni kömürün yüzde 60'ının ebadı 0 - 10 mm. arasın
da olup, toz niteliğindedir. Bu miktar dünya stan
dartlarına uygun olarak yapılmış kalorifer kazanı 
ızgaralarının 10 - 11 mm. liık aralıklarından akarak 
küllere karışmakta ve yanmadığı için de faydalı ol
mamaktadır. 

Halbuki mukavelede belirtilen ebattaki Tunçbilek 
könıürü yüzde 90 yanıcı güce sahip bulunmaktadır. 

İthal kömürdeki kükürt miktarı yüzde 1 - 1,5 olup, 
b'u oran Tunçbilek körnüründdki kükürt nispetine eşit
tir. Ancak, Tunçbilek kömürü yüzde 90 yandığı ve 
ithal kömürü yüzde 60 oranında yanmadığı içindir ki, 
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ithal Jcömürün külanıımı ile havaya karışan kükürt 
miktarı, Tunçbi'Iek kömürüne nazaran çok yüksektir. 

İthal kömürün alevi çok kısa, Tunçbilek kömü
rünün alevi çok uzun olduğundan, yanıcı ve uçucu 
zehirli gazlar Tunçbilek kömüründe yanmakta, ithal 
kömürde ise yanmadan havaya karışarak insan sağ
lığına zararlı olduğu gibi, ısısından da istifade edil
memektedir. 

Ayrıca, ithal kömürdeki küçük mikron ölçüsün-
deki kesif toz, bacadan çıkarak havaya; kazan daire
sinde ise binanın her tarafına dağılarak hem hava 
kirliliği ypmakta, hem de kazan dairesinde çalışanla
rın pnömokbnyos denilen meslek hastalığına yaka
lanmalarına sebep olmaktadır. 

tthal kömür, 6 000 kalori standartlarına göre ya
pılmayan kaloriferi kazanlarının ızgaralarını da erit
mektedir. 

Vatandaş, Tunçbilek kömürünün tonunu 25 bin 
liraya, ithal kömürün tonunu ise 45 bin liraya al
maktadır. Yüzde 60'lık istifade edilmeyen kül oranı 
da hesaba katılırsa, ithal kömürün tonu 72 bin lirayı 
bulmaktadır. Demek ki Ankara halkı ton başına 47 bin 
lira; 500 bin ton kömürde ise 23 milyar 500 milyon 
lira fazla para ödemektedir. 

Yine mahkemece yapılan tespite göre; ithal edilen 
kömür linyit kömürü olmayıp sömi antrasit denen 
ve yerleşim yerlerinden uzak ağır sanayide kullanıl
ması gereken bir kömür cinsidir. Bu Vasıftaki kömü
rün dünya piyasasındaki CİF İskenderun fiyatı 35 do
lar civarındadır. Fakat ne hikmetse Ankara Beledi
yesi tonunu 55 dolardan satın almıştır. Aradaki fark 
10 milyon doları yani 7,5 milyar Kirayı bulmaktadır. 

İşte, mahkemece yapılan tespit açık olarak göster
mektedir ki, Ankara Belediyesinin, ithal kömürleri, 
mukavele hükümlerine aykırı olduğu için, teslim al
mayıp reddetmesi gerekirdi. 

Yine görülüyor kti, hükümet hu icraatı ile, An
kara halkının sağlığı ile oynadığı gibi; memur, işçi, 
emekli, dul ve yetime, yoksul ve aç olan vatandaşa 
pahalı kömür satarak ekmeği ile de oynamıştır. 

Olaya neresinden bakarsak bakalım, hazin, düşün
dürücü ve şüphelendiricidir. 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı, Türk kö
mürü bulunduğu halde bu vasıflardaki kömürün it
haline karar verenlerin ve fiilen bu kömürü ithal eden
lerin olayda suiistimallerinin mevcut olup olmadığı
nın ortaya çıkarılması bakımından, Anayasanın 98 inci 
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ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz 
ederiz. 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre, Meclis araş
tırması açılıp, açılmaması hususunda, hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine 
söz verilecektir. 

Konuşma süresi, hükümet ve gruplar için 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahibi içlin ise 10 dakikadır. 

Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz, buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Enerji 
Bakam gelsin, Enerji Bakam! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SODİ TÜREL (Antalya) — Enerji Bakanıyla ne ala
kası Var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Enerji 

Bakanını görmek isteriz. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Kömürün bakanı nerede? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıymetli 
milletlvekilleri; Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzul
lah Yıldırır ve 17 arkadaşınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca açılması istenilen Meclis araştırması konusunda 
hükümetirriizin görüşlerM arz edeceğim. 

öncelikle, iyi kaliteli kömür ithaline doğan ihti
yaçların sebepleri üzerinde bilgi arz etmek istiyorum. 
Yurdumuzun muhtellif bölgelerinde üretilen linyit kö
mürlerinden, kükürt, kül, nem ve ısıl değeri Anka
ra'nın hava kirliliği açısından ihtiyaçlarına uygun olan
larının miktarının yetmezliği, kömür ithal mecburi
yetinin ana sebebidir. Nitekim Eylül 1983 te, Enerjü 
ve Tafo'iî Kaynaklar Bakanlığı bu sebeple yurt dışın
dan muhtelif numuneler temin etmiş ve Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünde Güney Afrika orijinli yarı 
antrasit yakma kömürü üzerinde testler yaptırmıştır; 
aynı testler 1984 yılında da tekrarlanmıştır. Dolayısıy
la, kaliteli kömür ihtiyacı, ortaya yeni çıkmış bir ko
nu değildir. 

İkinci olarak, bazı kavramlar konusunda tanım 
birliğine ihtiyaç olduğunu arz etmok dstiyorum. «Bilir
kişi raporu» adı verilen ve mahkemece değil, bir koo-
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peraifin yönetim kurulu başkanlığınca görevlendiri-
len ve bunca üniversite ve araştırma kuruluşu varken, 
tensip edilen bir şahıs tarafından yazılan bu raporda 
ve buna dayalı araştırma önergesinde kullanı'lan, «kül 
nispeti, toz ve zehirli madde» tabirlerinin doğru ol
madığına işaret etmek istiyorum. Standartlara göre 
toz kömür, 0 ila 0,5 milimetre arasındaki kömüre 
verilen ad olup, 0 - 1 0 milimetre arası ince kömür
dür ve en. iyi yanan kömür cinsidir. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Bakan, 
ibuna siz de inanmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Kül, kömürle karışık ya d'a bünyesi 
içlinde bulunan ve yanamayan taş, toprak ve bu gibi 
maddelere verilen addır. Zehirlli madde ise, bütün kö
mür cinslerinde bulunabilen kükürt ile, yakmadan kay
naklanan karhonmonoks'ittir. Bunun dışında, kömüre 
katıldığı iddia edilen bir zehirli madde yoktur. 

Kömürün gemiden boşaltma dahil depolarda teslim 
edilene kadar yüzde 60'ının toz haline geldiği iddiası, 
iki açıdan yanlıştır. Birincisi, toz tanımının yanlışlığı 
dolayısıyla; ikincisi de, 500 bin tonluk partiden alınan 
bir miktar numuneye dayandırılması dolayısıyladır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Ba
kan, kömürü bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Karşılıklı konuş
ma diye bir usûlümüz yok. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Tanıma
dığınız şeyi söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bakana öğretecek 
değilsiniz ya! 

Buyurun efendim, devam buyurun. (DYP ve DSP 
sıralarından gürültüler) 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, biz yalan mı söylüyoruz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz de geldiğiniz 
zaman fikrinizi söylersiniz. 

Devam buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(Devamla) — Buna benzer bir tetkik de, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından MTA'da yaptırıl
mış ve üç adet örnek üzerinde ancak yüzde 25 nis
petinde ufalanma (yani, 10 milimetreden daha küçük 
ebatlarıma) tespit edilebilmiştir; ancak ne biri, ne de 
diğeri, kömürün ret ya da kabulüne esas teşkil edemez. 
Ret veya kabule, ancak, gözetim firmalarının resmî 
raporları esas alınabilir. 
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Şimdi ise bazı teknik iddialara değinmek istiyo
rum : 

a) İthal kömürün alevinin kısa olduğu ve dola
yısıyla iyi yanmadiğı iddiası: İthal kömürün uçucu 
madde muhtevasının az olduğunu kanıtlayan bu iddia, 
'bir ikrar niteliğindedir. Uzun alev, uçucu maddele
rin kömür dışında yanması demektir ve istenmeyen 
de, uçucu maddelerin varlığıdır. 

b) Ufalanmış kömürün ızgara aralıklarından dö
külüp zayii olması tamamen ateşçi eğitimiyle ilgili bir 
husustur. Nitekim Zonguldak'ta, «sılam» adıyla b'iDi-
nen ve 0,5 milimetreden daha küçük ©hatlı olan kö
mür, en iyi kalorifer yakıtı olarak kullanılmaktadır. 

c) İthal kömürün karbon oranı yüzde 90 ila 95 
civarındadır, yani yanıcı maddesi çok yüksektir; za
rarlı madde olarak ise yalnız kükürt vardır ve yüzde 
0,5 ila 1 arasındadır. Dolayısıyla, tam yanma için da
ha çok oksijen ihtiyacı vardır. Bu sebeple, ancak ateş
çilerin buna göre eğitim sahibi olmaması halinde daha 
çok karbonmoniöksit çıkarır, iyi yakıldığı takdirde ise 
daha yüksek ısı üretir. 

İşte bu nedenle, belediye, 7 hin civarında ateşçi 
eği'tmliştir. Yapılan bir araştırmada, bu binaların yüz
de 90'ının ithal kömürden memnun oldukları anlaşıl
mıştır. 4 hin civarında ateşçi ise eğitime ihtiyaç gör
memiş olup, aynı araştırmada, ithal kömürden mem
nun olmayan küçük bir yüzdenin çok büyük bir kıs
mını bu eğitimsiz kişiilerlin teşkil ettiği gözlenmiştir. 

d) Tozlanmanın pnömokonyosa neden olduğu 
doğru değildir. Çünkü pnöm!okonyos, filiz tozuyla 
oluşmaktadır. 

e) Kalorifer kazanlarının ızgaralarının eridiği id
diasına gelince : 

Birincisi, bür yandan da yüzde 60 tozlanma dola
yısıyla ithal kömürün ısıl değerinin düşük olduğu iddia 
edilmektedir; bu tutarsızdır. 

İkincisi, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından ve
rilen mütalaadır. Bıı kazanlar aslında, kaliteli kömür, 
(taşkömürü) kalitefli lÜnyit yakılmak üzere dizayn edil
mişlerdir. Nitekim, başlangıçta bu kazanlarda taşkö
mürü yakılmış, ancak bilahara taşkömürünün sanayie 
tahsis edilmesinden sonra linyit yakılmaya başlan
mıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Koklattığı için eri
tiyor. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Izgaraları 
erMr. Bakan, görmeden konuşuyor. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Taşkömürünün ısıl değeri, 6 bin ila 
6 500 kilokalori/kilogramdır. Linyit kömürünün ısıl 
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değeri ise, 2 500 ila 5 bin kilokalori/kilogram arasın
dadır. Ankara'ya verilen Tunçbilek linyitinin MTA'da 
yapılan analizlerinde, ısıl değerinin 5 200 kilokaloriye 
ulaştığı görülmüştür. 

Bu kazanlarda sıvı yakıt da yakilabilmektedir. Sıvı 
yakıtın ısıl değeri, 9 600 ila 10 bin kilokalori/kilogram 
civarındadır. Taşkömürü, linyit kömürü ya da sıvı ya
kıt kullanılsın, ocak sıcaklığı 1 100 ila 1 200 derece 
'dolayındadır. Ancak, bu sıcaklığa maruz kazan sa
cının diğer tarafında, 90 derece sıcaklığında su bulun
duğu için, üreyen ısı sürekli olarak suya iletileceğin
den, kazan sacı sıcaklığı 130 dereceyi geçmeyecektir. 
Mevcut kazanlarda taşkötniürü veya Mal kömürü ya
kılmasında şikâyet edilen husus, genellikle «ızgarala
rın hasar gördüğü» şeklindedir ki, bu da, işletme hata
sından kaynaklanan bir husustur ve oluşumu, ızga
ra altına indirilen kül ve cürufun, zamanında boşaltıl-
mayıp, biriktirilmesi ve ızgaraların yeterince soğuya-
maması sonucudur. İşletme kusurundan kaynaklanan 
bu hasar, linyit kömürü kullanıldığı zaman da mey
dana gelebilir. 

f) İstifade edilemeyen yüzde 60*lık kısım dola
yısıyla ithal kömürün birim fiyatının pahalıya geldiği 
iddiası, kül oranının yüzde 60 olduğu varsayımına 
'dayandırılmıştır. Gerçek kül oranı ise, şartnameye 
göre maksimum yüzde 15 tir. Hesap doğru yapıldığı 
takdirde, ithal kömür yerlli kömürden ucuzdur. 

İthal kömürün, linyit olmayıp, sıömi antrasit ol-
'duğu, içindeki zehirli maddeler dolayısıyla yalnız sa
nayide kullanıldığı iddiası da doğru değildir. Çünkü : 

1. Satın alınmak istenen, linyit değil, «Düşük 
uçueulu parça yakıt kömüründür. Şartnamenin Türk
çe ve İngilizce orijinallerinde adı budur. Dolayısıyla, 
burada, şartlara uyan her türlü yakıt, - antrasit ve 
sömi antrasit dahil - kastedilmektedir. 

2. Antrasitin içinde zehirli madde olarak, linyit-
tekinden farklı bir madde yoktur. 

3. Genellikle sanayide kullanılmasının sebebi, lin
yitin sanayide kullanılamamasıdır. Yani, antrasit daha 
değerlidir. 

4. Kükürt oranının yüksekliği, iddiası: Tunçbilek 
kömürünün kükürt yüzdesi, yüzde 0,9 ila 2, kül nis
peti, yüzde 18 ila 48 ve rutubet ise, yüzde 15 ila 22 ara
sındadır. İthal kömürde ise, şartnameye göre maksi
mum yüzde 1 kükürt, yüzde 15 kül ve yüzde 6 rutu
bet öngörülmüştür. Gözetmen firmaların raporların
daki fiilî durumda ise, kükürt yüzde 0,7 civarında, kül 
yüzde 13 civarında, rutubet ise yüzde 4 - 5 civarında
dır. (SHP sıralarından «Isınamıyoruz» sesleri) Söyle
yeceğim. 

5. Teknik hususların dışında, ithal kömürün ma
liyetinin yüksekliği iddiası olarak, dünya pazarlarında 
35 dolar/ton olan kömürün, Ankara Belediyesince 
55 dolardan satın alındığı beyan edilmektedir. Ger
çekte ise durum şudur: 

Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin kömür alımın
da yararlandığı 51 firma tespit edilip ihaleye davet 
edilmişlerdir. Bunlardan 19'u açılan ihaleye iştirak 
etmiştir. 19 firmadan 6 tanesi şartnameye uygun teklif 
vermişlerdir. Bu firmalar şunlardır: 

1. BiV Neep Noord (Hollanda) 100 bin ton - ar
tı/eksi yüzde 20 toleransla - kömür alınmıştır. 

2. Hansen Neurburıg (Hollanda) 60 bin ton - artı/ 
eksi yüzde 20 toleransla - kömür alınmıştır. 

3. Marc Rioh (İsviçre) 90 bin ton, 
4. Krupp Handel (Federal Almanya) 60 bin ton, 
5. E.B.H. (Federal Almanya) 30 bin ton, 
6. Anker Kölen (Federal Almanya) 90 bin ton; 
Toplam olarak 430 bin ton - artı/eksi yüzde 20 to

leransla - kömür alınmıştır. 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Komisyoncu

ların adları ne Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTtZ 

(Devamla) — Bu firmaların fiyatları pazarlıkla aynı 
noktaya, yani fob 43,25 dolar/ton olarak buraya çe
kilmiş. Ayrıca, mukavele dışı olarak, ikili ticarî ilişki
lerimiz çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyetinden tonu 
fob 42,75 dolardan 50 bin ton kömür alınmıştır. Bu
nun da dışında, daha düşük standartlı kovalı soba
larda yakabilmek için, yine aynı şartname dahilinde, 
cif 60 dolar/ton olmak üzere, 4 700 kilokalori/kglık 
10 bin ton kömür de Batı Alman Reinıbraun firma
sından linyit briketi olarak satın alınmıştır. 7 firma
nın fiyatları, fob ve üç ay kredilidir; 75 sent/ton faiz 
ve 11 dolar/ton navlun olmak üzere. Bunlar eklendiği 
takdirde 7 firmanın fiyatları cif olarak 54 dolar/tona 
gelmektedir. 

Görüldüğü gibi fiyatlar, uluslararası bir ihale yolu 
ile oluşmuştur. İhaleden önce yapılan araştırmaların 
hiçbirisinde, şartname hükümlerine uygun olmak kaydı 
ile 35 dolarlık bir teklife rastlanmamıştır. Daha dü
şük fiyat teklif edeceğini beyan eden ve uzun süre 
belediyeyi bekleten bir firmıa, sonuçta veremeyeceği
ni belirtmiştir. 

Diğer bir iddia, satın alınan kömürün şartnameye 
uymadığıdır. Yüklenen ve boşaltılan kömürün şart
nameye uygunluğu, üç bağımsız gözetim firmasınca 
denetlenmiştir. Yükleme sırasında, Mc Lachan and 
Lıazar Şirketi ve SGS Şirketi, boşaltmada ise Kotekna 
Gözetim Anonim Şirketi görevli kılınmışlardır. 
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Sayın Başkan, değerli mMeitvekilleri; bütün bu faa
liyet tek amaç için yapılmıştır, o da, Ankara havası
nın temiz tutulmasıdır. Hıfzıssıhha Enstitüsünün 16 de
ğişik istasyonda 1985 ve 19861da yaptığı ölçmelerden 
bazı örnekler vermek istiyorum. 

Yaklaşık 15 ayrı semtte 31.12.1986 ve 26.1.1987 ta
rihî itibariyle yapılmış iki gözlem var. Bu gözlemler, 
kirlilik ölçülerinin diğer dış faktörlerden mfinimum et
kilenebileceği çevrel şartlarda yapılmıştır, yani rüzgâr 
hızı vesaire gibi... Bunlar iç'inde, 31.12.1985 tarihinde 
ortalama olarak havadaki kükürtdiokslit miktarı 656 
miligram/metreküp bulunmuş iken, bu rakam 
31.12.1986tta 146'ya düşmüştür. Yine, 31.12.1985 ta
rihî itibariyle duman miktarı 456 iken, 31.12.1986'da 
94'le düşmüştür; azalma nispeti yaklaşık yüzde 80 ci
varındadır. 

işin içindeki tesadüfleri ortaid'an kaldırmak için, 
ayrı bir gün, aynı semtlerde ve aynı şartlarda yapılan 
deneyde, 26.1.1986'da kükürtdioksit olarak 153 mi
ligram, dum'an olarak 68 miligram. 

26.1.1987'de kükürtdiokslit olarak 142 miligram 
duman olarak da 51 miligram tespit editaıüştir. 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Sayın Ba
kan, havalar güzel gidiyor da, ondan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Rüzgâr esi

yor da ondan öyle. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Rüz
gârlı günün ölçümleri bunlar. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Bütün soru önergesi boyunca bu husu
sa hiç değinilmemiş olmasını takdirlerinize arz ediyo
rum. Bu nokta ilginçtir. 

Bunların dışında, kalitatif olarak da olsa, vatan
daşın ne düşündüğünü tespit etmek için İNTERLINK 
adında bir araştırma kuruluşunca 403 denek arasında 
şu üç konuda bir araştırma yapılmıştır: 

1. Vatandaşın, ithal kömür dolayısıyla çektiği zor
luk araştırması, 

2. İthal kömürden memnuniyet, 
3. Memnun olmama nedenleri, 
Bunlara ait sayısal değerleri sizlere arz etmek is

tiyorum. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — «Enf

lasyon da yok» deyin, bitsin. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efehdim, mikrofona 

söyleseler de duysak, ses az geliyor. 
BAŞKAN — Efendim, duyamıyorlarmış; lütfen 

mikrofona söyleyin, 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
'(Devamla) — Peki efendim. 

İthal kömür kullanımında karşılaşılan zorluklar: 
403 denek arasında, «Hiç zorluk çekmedim» diyen 

denek sayısı 321; oran, yüzde 79,7; 
«Başlangıçta zorluk çektim ama alıştım» diyen de

nekler yüzde 10,7; -

«Zorluk çektim, çekiyorum, alışamaldım» diyen de
nekler yüzde 4,5; 

«Diğer» veya «Cevapsız bırakanlar» yüzde 5,2. 
İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Kim yaptı bu 

araştırmayı, Altınsoy mu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

i(Devamla) — İNTBRLİNK adında .bir şirkettir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — PİAR. 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Kimin o 

Şirket?' 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Benim değil, bilmiyorum. 

İthal kömürden memnuniyet dereceleri: 
«Evet, çok memnunum» dliyen yüzde 74,7; (Gü

rültüler) 
«Hayır, memnun değilim» diyen yüzde 15,1; 
«Fark etmedi» diyenlerin oranı yüzde 6; 
«Cevapsız» ve «Diğer» oranı yüzde 4,2. 
Memnun olma nedenleri olarak şunlar var: 
«Çok iyi ısıtıyor» diyenler yüzde 29,9; 
«Kolay yanıyor, iyi yanıyor» diyenler yüzde 22,3; 
«Külü, cürufu az» diyenler yüzde 20,9; 
«Temiz, (issiz, dumansız» diyenler 11,3; 
«Ekonomik» diyenler yüzde 7,6; 
«Pahalı ama iyi» diyenler yüzde 2; 
Tutuşması kolay diyenler yüzde 2; 
Memnun olmayanların nedenleri: 
Tutuşma zorluğu, yüzde 32,8; 
Pahalı olması, yüzde 26,2; 
Özellikle ikindi partinin tozlu olması, yüzde 24,6; 
Daha fazla zehirli gaz çıkarması, yüzde 4,9; 
Randımanın düşük olması, yüzde 3,3; 
Kazanı eritmesi, yüzde 3,3; 
Yakarken sürekli dlikkat gerektirmesi, yüzde 3,3; 
Isıtmaması, iyi yanmaması 1 kişi. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Kime ina

nacağız; hükümete mi devlete mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anketi neden yaptı

nız Sayın Bakan, ne gerek vardı? Gaipten haber mi 
almaya başladınız? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(Devamla) — Sonuç olarak özetlemem gerekirse: 
a) iddiaların hepsi, bilirkişi raporu denilen ve 

ciddiye alınması mümkün olmayan bir rapora daya
lıdır. 

b) 500 bin ton kömürden tek noktada alınacak 
bir numune, kütleyi temsil etmediği gibi, rakamlar ve 
onlara yüklenen anlamlar da yanlıştır. 

c) Alım işlemleri titizlikle yürütülmüş, hiçbir fir
maya ayrıcalıklar tanınmamıştır. 

d) Alınan kömürün şartnameye uygunluğu, ba
ğımsız gözetim firmalarınca doğrulanmıştır. 

e) İthal kömürün gerektirdiği eğitim, belediyece 
sağlanmış ve eğitim görenler kömürden memnuni
yetlerini belirtmişler, usulüne uygun kullanıldığında, 
kullananlara tasarruf sağladığı anlaşılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli miHetvekilleri; bu şartlar 
altında, yapılacak bir Meclis araştırmasının yarar sağ
lamayacağı görüşünde olduğumuzu Yüce MecİMn 
tensiplerine sunar, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Bu şlikâyötler ne

reden geliyor öyle ise Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yapmayın Sayın 

Balkan, yapmayın; siz de inanmıyorsunuz ya!.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz İh

san Hastürk, buyurunuz. 
Grupları adına diğer söz alanlar: Demokratik Sol 

Parti Grubu adına Sayın Salih Alcan, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Osman Işık. 

Sayın Hastürk, buyurun efendim. Süreniz 20 da
kikadır. 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS
TÜRK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; açıkça itiraf 'edeyim ki, Sayın Titizin yerinde ol
mak istemezdim. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının dahi kürsüye çıkıp savunma zorluğu çektiği bîr 
konuda, Sayın Titizin, zor da olsa, ıkına sıkına söy
lediklerinin genel bir değerlendirmesini yapmak isti
yorum. 

sSayın milletvekilleri, olayı bütün boyutlarıyla hu
zurunuza getirmeden evvel, çevrenizi iyice kontrol 
ötmenizi öneriyorum. Çevrenizde bu kömürleri yakan
ları, yanli sizin oturduğunuz apartmanın kapıcılarını 
dinlemeniz, ocakçılarını dinlemeniz, böylesine talih

siz bir konuşmayı yapmaya mani olacaktır. Onun için, 
ancak hu kadar bir değerlendirme yaparak, 'Sayın Ti
tizin burada ortaya koyduğu, daha doğrusu koymaya 
çalıştığı konuları değerlendirmek istiyorum. 

Şimdi, evvela, 'bu kömür nüye seçilmiştir, 'bunun 
üzerinde duralım. Sayın Bakan Titizin ileri sürdü-. 
güne göre, nem, kül ve kükürt 'bakımından aranılan 
evsafta olduğu için seçilmiştir. Şimdi elimde, gene 
bir ya'bancı firmanın değil, bir kamu kuruluşunun 
yaptığı analiz raporları var. Nedir bu analizler : 
MTA Genel Müdürlüğünün numune analiz raporu, 
gene MTA'ya ait 'bir numune analiz raporu ve Tür
kiye Kömür işletmelerinin numune analiz raporları. 
Eğer bu raporları alt alta koyarsak, görürüz ki, Sa
yın Titizin zorlukla savunmaya çalıştığı Güney Af
rika kömürleri, öyle bulunamaz bir meta değildir. Kal-
dıki, Türk kömürlerinden de birçok konuda geride
dir. 

Bu kömürlerin gene MTA ve Türkiye Kömür İş
letmeleri tarafından Tunçbilek ve Soma kömürleriyle 
yapılmış mukayeseleri var. Bunların açık seçik cetvel
leri var ve gene Sayın Titiz'e ulaştırılabilecek kaymak
lar var, bilgiler var. Onun için, bu nem, kül ve kükürt 
oranındaki üstünlük faraziyesi, yalnızca, burada mec-
'burî bir savunmanın gerekli dokümanı olarak kalı
yor. 

İkinci ve önemli bir konu da, «Şu ana kadar ya
pılan çalışmalarda 7 bin ateşçinin eğitilmiş olması 
ve bu kömürün yeterli bir şekilde kullanıldığı» beya
nıdır ki, bu da doğru değildir. 

yetişmiş olan 7 bin ateşçi, böyle bir kömür için 
değil, Türkiye'de üretilen kömürler içindir. Mevcut 
ikazan daireleri ve sobalar, yerli kömürler için dizayn 
edimiş ve ona göre üretilmiş olup, yetiştirilmiş ha
zır elemanlar da, yalnızca yerli kömürlerimizi yaka
bilecek bilgi seviyesindedirler. 

Izgaraiardalki işletme hatasını kabul etmek ve se
nelerdir kullanılan ızgaraların niçin değiştirileceğini 
de burada söylemek mümkün değildir. 

Anket sonuçları üzerinde fazla durmak istemiyo
rum; ama bir teklifim var. Eğer, bu anket sonuçları 
Ankara halkı İçin yayımlanırsa, çok başarılı bir gül
dürü eseri olur ve üzün süre bu anketler üzerinde 
Ankaralılar güler, eğlenirler. (DYP, SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıSayın Başkan, sayın mMetvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz bu Meclis araştırması önergesi, Ankara'-
daki hava kirliliğini gidermek için başlatılan, fakat 
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her geçen gün kararan bir faaliyetin yıllarca anılacak, 
'kuşkulu, kirli, üzücü ve eîem verici serüvenini ortaya 
çıkarmak için verilmiştir. 

İthal 'kömürün rengi, bu işlemi yapan bazı kurum 
yeiMllil'eriyle, ithalat dolabını çevirmekte mahir yerli 
ve yabancı ortak zanlıların el ve yüzlerine yansımıştır. 
Çaresiz Ankaralının cebinden aktarılan milyarlar, 'bi
linen, fakat belirsiz ceplere intikal ettirilmiştir ve 
ettirimektedir. Bu araştırma önergesi, işte bu cep
leri ortaya çıkara'bilrne şansını kullanmak için veril
miştir.; 

Araştırma önergesinde yer alan iddiaları doğru
layan bilgileri yüce heyetinize sunmadan önce, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, önemli gördüğümüz bir 
görüşümüzü açıklamak istiyorum : İktidar partisinin 
oy çoğunluğu ile bu önerge reddedilebilir; ancak yakın 
bir gelecekte yapılacak: olan devri salbık araştırmasın
da, suçlular, 'bu geçecek kısa dönemdeki suçlarıyla 
birlikte hesap vermek zorunda kalacaklardır. (DYP 
sıralarından alkışlar) Böylesine önemli ve demokrasi-
mizin (müesseseleşmesine katkıda bulunabilecek bîr 
çalışmayı, yüce MeelMmizm tüm üyelerinin tam bir 
duyarlılık içinde sağlayacakları inancını taşıyoruz. De
ğerlendirmelerimizi bu inançla yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulu, 26.6.1986 tarihinde aldığı 86/15 
sayılı karar ile, 1986 - 1987 kış döneminde Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumunun depolarında mevcut 
53 hin ton linyit, 53 bin ton kok, 5 bin ton, briket ve 
8 bin ton Göynük linyiti kömürler satıldıktan sonra 
Ankara'ya kömür getiri'lmeyerek, 200 bin ton ceviz 
kokunun Türkiye Demıir Çelik İşletmeleri, 225 bin 
ton kriple taşikömürün Türkiye Taş Kömürü Ku
rumu tarafından teminini ve 500 bin ton iyi kalite, dü
şük uçuculu kömürlerin de ithal yoluyla Ankara Be
lediyesi tarafından teminini kararlaştırmıştır. Bu kö
mürlerin tevzi işleri de TKİ'ye verilmiştir; 'böylece, 
araştırmamıza konu olan manalı, imkânlı ve muam
malı işlem 'başlamıştır. 

İktidarımızın özel liberal ekonomisine uygun ola
rak, belediyemiz de, ithalatçı kervanına dahil edilmiş
tir. Teklif alınımadan önce, Sayın Bakanın da belürt-
'tikleri gibi, 51 firmalık bir teklif istenecek firmalar 
repertuar Üstesi hazırlanmıştır. Hazırlanışı ve teknik 
yapısı 'büyük kuşkular uyandıran bir şartname hazır
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Ankara halkını susuzluğa 
terk ederken belli bir duyarlılığa ulaşabilen bir bele
diyenin, hava kirliliği konusundaki bu hassasiyetini 

yadırgamıyoruz. Belediye Başkanı Altınsoy, «dünya
daki tüm önemli ocaklardan numune getirttiğini ve 
bunların MTA lalboratuvarlarında incelendiğini, An
kara için en uygun yakıt özelliği taşıyan kömürlerin 
Avustralya, Batı Virjinya, Batı Almanya ve Güney 
Afrika kömürleri olduğunu» belirtmektedir. Bu kö
mürlerden herhangi birini getirtmek üzere teklifler 
alınmıştır. 

Ancak, Ali Cengiz kalemiyle hazırlanan ihale şart
namesinde, nem, kükürt, kül ve uçucu madde oranları 
öylesine özel verilmiştir ki, üç ülkenin kömürleri dış
lanmış, Güney Afrika'nın mucize kömürüne ölçüler 
tıpatıp uymuştur. Bu bir rastlantı mıdır? Olamaz. 
Çünkü, ihaleyi kazandığı açıklanan 6 firmanın 3'ü 
Batı Alman, 2'si Hollandalı; l'i de Amerika Birle
şik Devletlerinden kovulmuş, sözde İsviçreli, bir fir
madır. Bu firmaların hepsi söz birliği etmişçesine, 
Güney Afrika'daki ocaklardan ve aynı fiyattan kö
mür vereceklerdir; bu konuyu da az evvel Sayın Ba
kan doğruladılar; hem de, Batı Almanyalı firma, 
kendi ülkesinin kömürünü vermeyecek kadar Özveri
de bulunacaktır. 

Öteki ülkelerin kömürünü, tonu yaklaşık 40 dolar 
civarında alma imkânı varken, bu kömür Japonya' 
daki sanayi tesislerine 36 dolardan satılırken, siz kal
kıp 55 dolara alacaksınız ve «İlla da Güney Afrikla 
kömürü» diyeceksiniz! Ne kadar büyük aksilik ve te
sadüfler!.. Burada açık seçik bir yolsuzluk, bir hır
sızlık var. 

Vatandaş soyuluyor, millet soyuluyor, dövizleri
miz belirli boğazlara gidiyor. Durup bakacak mıyız; 
yoksa, yüce Mecliste böyle önemli bir konuyu araştı
racak mıyız? İşte, bu önerge 'bunun için verilmiştir. 

Bir sayın köşe yazarının yırttığı Marc Rich olayı
nın perde arkasını, Türkiye'de cirit atan bu firmanın 
hakikî yapısını öğrenemeyecek miyiz? Beykoz sırtla
rında, Kanlıda sırtlarında milyarlık köşk alanın kim 
olduğu, yalnız fısıltılarda mı kalacak? Marc Rich, De
mir Çelik İşletmesinin kok kömürü pastasını kimler
le 'bölüşüyor? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimler 
yiyor? Bilmek ve haklarında yasal işlem yapılması 
gerekli kişilerin yargı önüne çıkarılmlalarını sağlamak 
için bu önerge yüce heyetinizin önüne getirilmiştir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

İthal edilen bu antrasit kömürün, öğütülme, yani 
parçalanıp toplaşma derecesi bilinmiyor. Her ne ka
dar, az evvel gösterdiğim ve MTA ve TKİ iaboratu-
varlarında yapılan denemelerde tozlaşma oranının 
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yüksek olduğu bildiriliyor ise de, beynelmilel litera- I 
türlerde, bu kömürün - Güney Afrika'dan gelen ant- I 
rasit kömürün - tozlaşma derecesini bildiren bir bilgi I 
yok. Şartnamede bu konu nasıl geçiştirilmiştir? Hal- I 
kımız adına, bu yüce Meclisin bu konuyu öğrenebil- I 
mesi için bu araştırma önergesi verilmiştir. I 

Yüzde 60 orana kadar tozlaşiabilen, yüzde 30'a I 
kadar su çekebilen, kömür tozu - çamur karışımım I 
almak zorunda bırakılan Ankaralının hakkı, yalnızca I 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahkemseinde aranma- I 
malıdır. Yüce Meclisimizin de halkımıza sahip çıka- I 
bilmesi için hu araştırma önergesi verilmiştir. (DSP I 
sıralarından alkışlar) I 

Şimdi soruyoruz : Bu özel şartnameyi hangi özel I 
eller hazırlamıştır? Benzeri ıbir şartname, bugüne ka- I 
dar binlerce tonluk kömür ihalesi yapan Demir Çelik I 
İşletmeleri ve çimento faJbrikalarınca hazırlanmış mı- I 
dır? TKI'nin görüşü alınmış mıdır? Elbette hayır. I 
Çünkü, (bunlarla, «evet» cevabını 'bulamadık. Bu şart- I 
namenin tek bir adı vardır; Soyguna kılıf hazırlama I 
şartnamesi. Suçluları, ellerini kollarını sallayarak do- I 
taşmaktadır. Bu görüntü, hukuk devletiyle kabili te- I 
lif değildir. İşte bu araştırma önergesi bunun için ve- I 
rilmiştir. I 

Ankara'nın havasım arıtacaklarını söyleyenler, I 
fevkalade kirli bir ithalat yapmaktadırlar. Bu işlem- I 
le Ankaralının celbinden 10 milyar Türk Lirası, dev- I 
letten ise 7 milyar Türk Lirası - zarar değil - açık ve I 
seçik çalınmıştır; halkın günlerce kömürsüz kalışı da I 
cabası. I 

9 Ocak 19816 tarihli bir gazete, «Türkiye Kömür 
İşletmeleri çaresiz» diye bir manşet atmış 19 Ocak 1987 I 
tarihli bir diğer gazete ise sürmanşet, «Kömür Skan- I 
dalı» diye bir mianşet atmış. Devletin çaresizliği, bu I 
iktidar döneminde gazetelere manşet oldu. İşte, dev- I 
letin çaresizliğine çare bulmak için bu araştırma öner- I 
gesi verilmiştir. I 

İthalatçı belediyenin balkanı Altınsoy, kömürün I 
ebatlı alındığım ileri sürmektedir. Bu kömürün en I 
küçük parçasının çapı 18 mm olmalıdır. I 

M. NURİ ÜZBL (Eskişehir) — Ne gezer. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) -r- Di

ğer bir ifadeyle, - ki, şartname burada, sözleşme bu- I 
rada - 18 ila 50 mm çapta kömür için döviz harcan- I 
maktadır. Peki şimdi soruyoruz : Bu ülkede ve Güney I 
Afriükâ da bu tür ıbir kömürü hazırlayacak, 500 bin ton I 
kömürü eleyecek bir tesis var mıdır? Yok ise, başlan- 1 
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gıçta bu rezü kömür kabul edilmiştir. Kimindir bu 
tezgahın gerisindeki kırılası eller? İşte, bu ellerin bi
linmesi için bu araştırma önergesi verilmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Belediye Başkanı... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Tek

rar soruyorum : İthal ettiğiniz bu kömürün, yalnızca 
sanayi tesislerinde kullanıldığı, tozunun çimento ve 
demir sanayiinde püskürtülerek kullanıldığı ve tonu
nun da 20 dolar civarında olduğu biliniyor - ki, bu 
bilgileri az evvel Sayın Bakan da doğruladılar - Han
gi ülkede genel ısıtmada kullanılıyor? Toplu kulla
nıldığı ülke veya kent var mı? Biz bulamadık. Ha
yalî bir ülke dahi bulmaya, teknik mani; yakılması 
için özel tedbirler gerek. Bütün bunları, bu yüce Mec
lisin öğrenmesi için, işte bu araştırma önergesi veril
miştir. 

Az evvel Sayın Bakan, çevre kirliliği ile ilgili bir
takım bilgiler sundular. Şimdi ben de, karşılığında 
başka bir bilgi sunacağım, belgesi de burada. Gelelim 
çevre kirliliğine sebep olup olmadığına : 

Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün 16.11.1986 
günlü, Ankara Hava Kirliliği Raporunu birlikte in
celeyelim : 

1984'te Kasım ayı oranı 169,21 olarak ölçülmüş; 
1985 Kasımında kükürt dioksit oram 165,93; 
16 Kasım 1986 günü ise 255,56. 
Bunun neresi temiz havalı Ankara? Eğer bu tür 

belgeleri, bu tip bilgileri hepimizin öğrenmesi, yüce 
parlamentonun bu konuda değerlendirme yapması ge
rekiyorsa, bu Meclis araştırması açılmalıdır. 

Şimdi, açıkça soruyoruz : Devlet, millete ne zaman 
sahip çıkacak? 

Teklif ediyoruz : Az evvel Sayın Bakan, bu ko
nuda müşahit çalıştırdıkları firmalardan bahsettiler, 
anket yaptırdıkları firmalardan bahsettiler; yerli ve 
yalbancı, istedikleri firmaya ihale edebilirler, bunun 
takipçisi olacağız; lütfen, şu soracağım sorulara cevap 
bulacak, araştırma yapacak bir kuruluş bulsunlar; ka
mu kuruluşları dahil : 

1. Gelen kömürün toz oranı ne kadardır ve şart
nameye uygun mudur? 

2. Ankara'da hava hangi oranda kimlenmekte-
dir? 

3. Gelen kömürün dünya piyasa değeri nedir? 
18 ila 50 milimetre ebatlı kömürün fiyatı ayrı, yüzde 
60'a kadar toz taşıyan kömürün fiyatı ayrı. Onun 
için özenle böyle bir sual tevcih ediyorum. 
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ihracatçı firmanın imkânları, 18-50 milimetre ça
pında eleme yapmaya müsait midir? Belediye Başka
nının iddia ettiği gibi, bu kömürün tozlarından briket 
kömür yapıp, kullanmak mümkün müdür? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Niye yapılmıyor 
öyleyse? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — An-
kara'daki kalorifer kiazan tertibaitları ve halkın ısıtma 
araçları, bu kömürü yakmaya müsait mildir? Taşınana 
sırasında hangi oranda tozlaşma olabilir? Hangi ül
kelere ve ne şekilde, ithal edilmekte olan bu tür kö
mür kullanılmaktadır? 

Açık ifade ediyoruz : Bütün bunlar yapılmaz ve
ya yapılmasını sağlamak amacıyla bu önerge kabul 
edilmez ise, zihinlerde yeni değerlendirmeler doğacak
tır. Bunun sorumlusu hu yüce Meclis olmamalıdır. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Belediye Başkanı... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — İşte 

bu önerge, bu imkânı sağlamak için verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Ankara'nın dumanlı hava

sında bugün, buram buram özel bir değerlendirme 
tültmektedir. Bunun faturasını ise, hiçbir şeyden ha
beri olmayan Ankaralı ödemektedir. Bu araştırma 
önergesi, bazı ellerin Ankaralıların cebinden çekilme
si için verilmiştir ve gereklidir. 

Serinkanlı davranmanın kayıtsızlık olmadığı bilin
melidir. Mantıklı davranmak, suskun davranmak de
ğildir. İşte bu araştırma önergesi, böyle bir suskun
luğu gidermek için verilmiştir. Eğer bir usulsüzlük 
var ise, eğer yasalarda suç teşkil eden bir davranış var 
ise, bu, olayın temeline kadar tetkiki ve değerlendi
rilmesiyle tespit olunur. İşte bu önerge, böyle bir im
kânı kullanmak için verilmiştir. 

Suç, bazı yetkililer yetkilerini millet aleyhine, dev
let aleyhine kullanır, kendi lehine geliştirir ise teşek
kül eder. Kimse, «Adam sen de...» diyemez. İşte, bu 
önerge, «Adam sen de...» demeyenlerin.de bulunduğu
nu tespit edebilme şansını kullanmak için verilmiştir. 

Bir yönetim, öncelikle kendi içinde tutarlı olma
lıdır. Eğer, Sayın Başbakanın sık sık tekrarladığı libe
ral 'Serbest piyasa, dengelerine dayalı bir yönetimden 
bahsediliyor ise, kömür ticaretinin belediyeye bırakı-
lış nedeni de açıklanmalıdır. Neden, diaha ucuz ve 
kaliteli kömür, ithalatçı. firmalarca, serbest piyasa 
ekonomisinin rekabet esasında siağllanmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, 5 dakikanız var efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Te
şekkür ederim Başkanım. 
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Bu satın alma, hangi gazetede ve ne zaman ilan 
edilmiştir? Niye ilana çıkarılmamıştır? Niçin rakip
siz (BEL-KO) Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri 
Dağıtım Limited Şirketi bu işleri organize etmiştir? 
Şartnameye uymayan kömür partilerinden geri çevri
len var mıdır? Cezaî müeyyide uygulanmış mıdır? Uy
gulanmış ise, bu cezaî müeyyide, Ankaralının cebin
den çıkan haksız para nedeniyle, Ankaralıya, ödedik
leri kömür parası oranında iade edilecek midir? İlgi
liler, böylece, bir haksızlığı belirli oranda gidermeyi 
düşünmekte midirler? 

Bütün bu, ne, neden ve niçinlere yüce Meclis ce
vap bulmak ve cevap almak zorundadır. İşte, bu öner
ge yüce oylarınızla kabul edilirse, bu sorular cevap-
lanacaktır; onun için verilmiştir. 

Hiçbir hukuk devletinde, vurgunların kapatıldığı 
yönetimin alternatifi olamaz; çünkü, usulsüzlüğün ve 
yolsuzluğun alternatifi, kendisi değil, yasalara ve hu
kukun üstünlüğüne uyan davranışlardır. Yani, «Usul
süzlüğün alternatifi yok» deniliyor ise, bu son derece 
hazin bir haldir. Gerçekleri, dile getirmek bağışlanmaz 
bir davranış kabul edilir ve yönetim tek dil ve tek 
nota ile bitmeyen senfoniyi seslendirirse, böyle bir 
hukuk anlayışını demokrasi kuralları içinde bulma
mız da mümkün olamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu ger
çekleri tespit edebilmek ve varsa suçluları yargı önü
ne çıkarabilmek için, Doğru Yol Partisi Grubu bu 
önergeye «kaibul» oyu verecektir. Yüce Heyetinizin 
de, gerçeklerin, gerçeğin ta kendisinin tespiti için ay
nı görüşü paylaşacağı ümidi ile, hepinize, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. '(DYP ve DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Salih 

Atcan, buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Alcan, süreniz 20 dakika efendim. 
DSP GRUBU ADINA SALİH ALCAN (Tekir

dağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anka
ra'ya Güney Afrika'dan ithaline karar verliLip geti
rilen kömür hakkımda istenen Meclis araştırması 
üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşle
rini açıklamak üzere sözlerime başlıyorum. 

Sayın mMetivekileri, kömürün kara lekesi Ankara 
Büyükşehir Beltediiyesiriin^ üzerine çökmüştür. Anka
ra'nın kirli havası temizlenişe de, belediyenin üze
rindeki slîyalh leke hiçbir zaman temizlenemeyecek-
İtfr, 
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Güney Afrika'dan ithaline karar ıverilen kömür, 
emsallerine göre en az yüzde 40 oranında pahalıdır. 
Ankara balkı ton başına fazladan 1'5 bin Türk Lirası 
ödemiştir. Fazla ödenen paranın toplamı da 6 milyar 
lirayı bulmuştur. 

Alltmısoy, bütün ülkelerin kömür ocaklarından 
numune ge'tMldiğini, bunların MTA laboratuvar-
larında incelendiğini ve Ankara için en uygun yakıt 
özeliği taşıyan kömürlerin Avuisturalya, Batı Virjin-
ya (Amerika Birleşik Devletleri) Batı Almanya ve 
Güney Afrika kömürü olduğunu belirtmektedir; fa
kat beledüye ihalesinde, diğer ülkelerin kömürleri bir 
yana itilerek, sadece Güney Afrika'nın özel bir kö
mürünün tarifi yapılmıştır. İhaleyi kazandığı açık
lanan 6 firmanın, 3*ü Alman, 2isi Hollanda ve l'i 
de sözde İsviçrelidir. Ancak, bu firmalar söz birliği 
etrriiişcesine, kömürü, Güney Afrıika'dafci tek bir 
ocaktan ve aynı fiyattan önermişlerdir. Bu tesadüf 
müdür? 3 Batı Alman Firmasının da, kendi ülkele
rimin kömürünü önermemesi garip değil midir? 

IMTA'nm laboratuvarları ve raporları, Güney Af
rika kömürünü başka ülkelerin kömürleriyle kıyas-
lamışitıır, hatta senelerdir Ankara'da kullanılan Tunç-
İbilek kömürüyie karşılaştırmıştır ve Tunçbtilek kömü
rünün çok daha temiz olduğu sonucuna varmışlar
dır. 

IMTA'nm raporlarında, Güney Afrika kömürü
nün hemen ithalatına geçilmesi de istenmemiiışltir. öne
riler şöyledir: Yakıtın büyük oranda kullanımına ge
çilmeden evvel, pilot olarak seçilebilecek bir bölge
nin halkı tarafından bu kömürün yakılarak denen-
mesli ive ortaya çıkacak sonuçlara göre hareket edil
mesinin daha uygun olacağı görüşüne yer verilmiş; 
fakat bu tatbikat maalesef yapılmamıştır. Bu ortam
da, Ankara için uygun olan öteki ülkelerin kömürleri, 
nakliyesi de içkide 40 dolara mal edilecekken, Güney 
Afrika'nın çok daha pahalı kömüründe ısrar edil
mesi mide bulandırmaktadır. 

Afrika'dan, tonunu 44 dolara alıp üzerine 11 
dolar da nakliye ücreti ödeyeceğimiz kömürün ay
nısı, Japonya'daki çimento, kireç ve cam üreticilerine, 
nakliye ücreti dahil, tonu 36 - 37 dolar arasında 
satılmaktadır; hem de bizimki gibi 500 bin tonluk 
büyük parti değil, 30-40 bin tonluk küçük partiler 
halinde olduğu halde fiyat böylesine düşüktür. 

Güney Afrika'dan kömür ithalatı skandali, so
nuçta Marıc Ridh adlı sözde bir İsviçre firmasına 
dayanıyor. İskenderun Demir - Çedik İşletmelerinin 
300 (bin tonluk kok kömürü ithalatında yaptığı sah

tekârlığı Marc Rich firmasının Ankara'ya kömür it
halatında da karşımıza çıkardığı görülmektedir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde mahkeme kararla
rıyla faaliyeti durdurulan bu firma, Türkiye'de ne
den bu kadar itibarlıdır? Türkiye'nin kömür islerini 
buna vermek için yarışanlar kimlerdir? 

Sayın Başkan, sayın mületvekilleri; belediyenin 
ithal edeceği kömür, ihale şartnamesinde açık ola
rak tarif edimiştlir. Bu tarif, dünyada yalnız Gü
ney Afrika'da çıkan «Ksilenftis antrasit» adlı özel 
kömüre uymaktadır. Bu kömürün acentesi de Marc 
Rich firmasıdır. ıMarc Rich'in acentesi olduğu bir 
Ibaşka Güney Afrika kömürü de «Vaallbult» adlı bu
har kömürüdür. Belediyenin almaya karar verdiği 
kömür ise, bu iddi kömürün karışımıdır ve bugün 
ortaya çıkmıştır. Bu kömür, 1983 yılında da Tür
kiye'ye satılmak istenmiş, MTA'nın 1983, 1984 yıl
larındaki inceleme raporları, bu kömürün numune-
leriyle .gerçekleştirikniştir. Bu tarihte de satıcı fir
ma Marc Rich vardır. Üç yıl sonra bu firma, yine 
kömürün son derece belirgin vasfını da, belediyenin 
ihale şartnamesine yerleştirebilmiştir. Bütün kömür
lerde, öğütülme, parçalanıp tozlaşma derecesi var
dır; ancak MTA'nın elek testleri raporları, ithal kö
mürde dörtte bir oranında bir kaybın meydana gel
diğini ortaya koyuyor. 

Belediye ihale şartnamesinde ise, öğütülme de
recesi, nedense yazılmamış, «Acaba tesadüfi midir?» 
dîye insanı düşündürmektedir. Böyle bir şartname
nin normal olmayacağı açığa çıkmıştır. Marc Rich 
firması konusunda, Devlet Bakam Ahmet Karaevli, 
Demir Çelik işletmeleri Genel Müdürü Fikret Ku
zucu'nun Güney Afrika'ya gitmesine neden engel 
olmuştur? Neden, Kuzucu'ya, 1 eylül itibariyle söz
leşmenin uzatılmayacağı tebliğ edilmiştir? Kuzucu, 
Devlet Bakanı Karaevli'yi neden dinlememiş, istifa
sını vererek Güney Afrika'ya uçmuştur? Bunun üze
rine, Güney Afrika'ya, Fikret Kuzucu'nun Türkiye' 
de hiçbir kamu kurumunu temsil etmediğine ilişkin 
«Ahmet Karaevli» imali teleks mesajları neden çe
kilmiştir? Marc Riıch%ı İsviçre'deki korsan impara
torluğunun Türkiye'deki uzantıları kümlerdir? De
mokratik Sol Parti olarak bunları öğrenmek istiyo
ruz. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın mMetvekiilleri; Ankaralı 
vatandaşlarımız şaibeli ithal yüzünden, tonunu 24 -
25 bin liraya mal ettikleri kömürü, bu kış 46 bin 
500 liraya almışlardır. Ayrıca devlet tarafından da 
10 - 15 bin liralık kömür ısübvansiyonu yapılacak» 
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tır. Belediyenin, Ankaralıların celbine verdiği zarar 
10 milyar lira, devlete verdiği zarar ise 7-8 milyar 
liradır. Bu, olayın parasal yönü., 

IBir de, gelen kömür evimizdeki sobalarda ya-
kılmadığından, MTA raporlarındaki bilgi aynen 
şöyle: «Kovalı sobada üstten yakılarak yapılan de
nemede uygulanan standart yöntemin dışına çıkıldı
ğından verim hesaplanamamışitır. 

Milyarların döndüğü bu ihale, de yetkililer, göz
lerini öyle kapamışlar ki, iftlhal edilecek kömürün 
•vatandaş tarafından nerede, nasıl yakılacağı bile (diü-
şıünülmemliışjtir. Yüzbinleree dar gelirli, kovalı soba
larını a'tııp, piyasa değeri 80 - 85 bin lira olan tuğ-
lalı döküm soba almaya zorlanmıştır ve almışlardır 
da. 

IKaDorıifer kazan yapımcıları «Bizim s'tamdartları-
ımızım 3 500 - 4 bin kalorilik kömlüre uygun oldu
ğunu, 6 bin kalorilik Güney Afrika kömürünün ya
kılmasının sorun yaratacağını; kazanların patlaya
cağını ve ızgaraların eriyeceğini» slöylemektediirler. 
Bunun için de deneme gerekiyordu ve denendi; ger
çekler ortaya çıktı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güney Afrika 
kömlürünün zamanında Ankara'ya getirilemeyeceği, 
Ihalka dağıltılamayacağı da bir gerçekti. Durban Li
manı 1 Eylül tarihli itibariyle yalnızca Ankara Be
lediyesinin kömürleri için çalışsa, gemilere yükleme 
işi 31 Ocak tarihine kadar sürecekti. Güney Afri
ka'dan bir geminin Türkiye'ye gelmesi için en az 15 
gün gereklidir. Bu durumda 30 bin tonluk ilk parti 
köımlür, en erken 25 Eylülde İskenderun'da olabilir. 
İskenderun da ise, günde 7 bin tonluk boşaltma 
yapılacak, bu kömür kamyonlarla Ankara'ya taşı
nacak ve dağıtılacaktır. Her şey dakik işlerse, An-
kara\ia dağıtım 1 Ekimden önce başlayamaz. An
kara'da günlük dağıtım kapasitesi 4 bin aile dola
yındadır. Kömürle ısınan aile sayısı ise 350 - 400 bin 
kadardır. Kömürün her aileye ulaşması için 90-100 
gün gerekiyor. Belki de yılbaşına kadar kömür ala
mayanlar var idi. Yetkililer, Ankara'da bu kış kömür 
sıkıntısı olacağını, kaçak kömürün peşline düşüle
ceğini ve hava kirliliğinin, son derece kötü vasıflı 
kaçak kömürlerle iyice arıtacağını biliyorlardı. 

Mıehımıet Altınsoy, Ankara'nın kirli havasını, hal
kı kömürsüz bırakarak temizlemeyi düşünüyordur; 
İthalat ayrı bir olaydır, özal yönetiminde ticaret, 
işin uzmanı da olsa, kamu kuruluşlarına yasak, ancak 
belediyeler için engel yok, Hatta; teşvik var. Çünkü, 
bol paraya kavuştular belediyeler; ticari ilişkiler içe
risinde bütün elemanları... 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri geçen yıl ha-
'va kirliliğini önlemek içlin, 1 ton kömür alan vatan
daşın 100 kilogram kireç alması zorunlu tutulmuştu; 
kullanmayanların cezalandırılacağı duyurulmuştu. 
Herhalde, kirecin bu kadar yararlı kullanım yönte
mini bulmak bizlere kısmet olacaktı! Kim tailr ki
reç satıcıları ya da elinde de kireç stoku olan satı
cılar, nasıl kıs kıs gülüyorlardı. Çünkü orttaya gün
lük zenginler çıkacaktı. Bu durumu gözleyen yetkili
ler, bu yılki daha ilginç olan formüllü ortaya •alttılar: 
Bunun adı da Afrika'dan getirilen ithal kömür for
mülü idî. 

Şimdi soruyorum1: Bu formül, sorunu ne kadar 
çözdü? Ankara halkı geçen yıldan daha temiz ha
va soluyabiliyor mu? Zamanında kömür temin ede
bilmişler midir? İthal kömür yakılabiliyor mu? Aşırı 
tozlu mu? Bu kömür Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 
şehirlerde yakılıyor mu? Satışı yapan Türkiye Kö
mür İşletmeleri, «Toz kömürleri .geri alacağım» de
diği halde, sözünü gerçekleştirehildi mi? İşin acaba 
can alıcı noktası bunlar değil elbette. Asıl sorun, 
Ankaralıların, hava kirliliği sorununa daha ne ka
dar muhatap olacağıdır. Günü kurtarmaya çalışmak 
yöntemi, ne kadar geçerli olacaktır? Önümüzdeki 
yıl hangi sihirli formül Ankara'yı kurtaracaktır? 

Dünyanın öteki ucundaki bir ülke kömürünün, 
yerli kömürümüz Tunçbilefc'e rakip olması, olsa ol
sa liberal ısınma yönteminin sonuçlarındandır. İthal 
kömürün memleketimize açtığı yaraların sayısı pek 
çoktur. Bu kömürün, şartnameye göre gelen kömür 
olduğuna hiç kimse inanmıyor; bu kömür çok çok 
tozlu idi. Oysa, aralık ayında anormal artan hava 
kirliliğinin suçlusu olarak yine Tunçbilek linyiti 
ilan edildi ve liberal bir tedbir olarak, Ankara'ya 
girişi tekrar yasaklandı. 

İthal kömürün aşırı tozlu olduğunu Sayın Beledi
ye Başkanı da Ocak 1987'de kabullenme zorunda 
kalıp, «Ben bu tozu da satabilirim, bunu da iste
yenler var» diyebilmektedir. Halbuki, ithal kömürün 
tozundan briket dahi yapılamıyordu. Minare artık 
kılıfını yırtmış durumdadır, artık her şey ortadadır. 
1986 - 1987 kışı hükmünü icra etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; analiz rapor 
sonuçları şöyledir: Nem yüzde 5, kül yüzde 12, uçu
cu madde yüzde 25, sabit karbon yüzde 58, koklaşma 
oranı yüzde 69, gaz kısmı yüzde 31, külde kalan 
kükürt 0.34, yanar kükürt 0.77; toplam kükürt 1.11, 
alt ısı değeri 6 100, toz oranı yüzde 60. 
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İthal edilen kömür, bu rakamlara göre, kalitesiz 
bir kömürdür. Kömürde Ikaüte karbon oranına gö
re belirleniyor. Buna göre sabit karbon yüzde 63 - 88 
arası olursa iyi kömür, yüzde 88 üzerinde olursa 
kaliteli kömür deniyor. Toz oranının yüzde 60 olu
şu ve kömür artıkları değerlendirilemediğinden, çev
re kirlenmesine neden olunmaktadır. 

Ankara'nın ve bütün şehirlerimizin yanlış kent
leşme ve yanlış istihdam politikaları yüzünden, iş
sizlik ve bunun neticesi köyden kente akımın art
ması, Ankara gibi diğer irili ufaklı şehirlerdeki kent 
insanı, çoluk çocuk, yaşlı genç bütün Türk .halkı sağ
lıksız, yaşam koşullarına zorlanmakta, bu koşullar 
yüzündan verem, kanser, kalp igibi öldürücü hasta
lıklar, bilhassa şehirlerimizde korkunç boyutlara var
maktadır. Yetkililerin, belediyenin sorunlarına ne 
denli çarpık boyutlarda baktığını kanıtlayan tipik bir 
örnektir bu olaylar. 

Diğer sorunlarda olduğu gibi, Ankara'nın kö
mür sorunu da, bir sömürü vasıtası olarak Ankara
lıları perişan etmiştir. Probleme neresinden bakılır
sa bakılsın, sağlıklı bir çözüm getirme değil, bu prob
lemden kimlerin nasıl yararlanıp, ne ölçüde menfaat 
sağlayacakları noktasına gelinmiştir. 

Ankara'nın hava kirliliği kış aylarında tüm yetki-
lililerce dile getirilmektedir, arnıa hiç kimse ciddî 
çözüm getirmemektedir. İthal kömürün .reza
leti! yönü belli olduğu halde, halka dağıtımına devam 
edilmiştir; başka seçenek bırakılmayıp, halk buna 
zorlanmıştır. İlgili şirketler milyarlar kazanmışlar
dır. 

Demokratik Sol Parti olarak, bu yolsuzlukların 
hesabının sorulmasından yana tavrımızı koyacağız. 
Halkın sıhhati ile, geçimi ile bu denli oynayanlar 
bunun hesabını sonunda mutlaka vermelidirler. Mah
keme tespitleri ile, laboratuvar raporları ile ve ki
şisel şikâyetlerle, yanlışlığı ve zararları ortaya çıkan 
ithal kömürün bir sömürü aracı yap iknasına imkân 
hazırlayanların ve bu olayda mesuliyeti bulunanların 
ilişkilerinin ortaya çıkarılmasının ve Meclisin bu 
konuya el koymasının gerekli olduğuna Demokratik 
Sol Parti olarak, grup olarak inanmaktayız. 

Yerel yönetimlerini faziletli olması, keyfîlikten 
ve kayırmacılıktan uzak durmaları, onların varoluş 
sebepleridir. Kendi yönetimlerinden ümidini kesen, 
onlara güven duymayan halk, kendi demokrasisine 
güvenemez ve ona sahip çıkamaz. Demokrasimizin 
en yüce organı ve onun en yüce savunucusu parla
mentomuzun, bu araştırma önergesine konu teşkil 
eden olayları gözardı etmesi beklenemez. 

Demokratik Sol Parti olarak, Meclis araştırması 
açılmasına ilişik in önergeye olumlu oy vereceğimizi 
ifade eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Osman 

Işık, buyurun, 
Sayın Işık, süreniz 20 dakika efendim. 
ÖMER KOŞHAN '(Kars) — İşin zor Osmancığım, 

işin zor; seni sevmeyenler var, Ankara Milletvekilini 
çıkarmamalıydılar kürsüye. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ANAP GRUBU ADINA OSMAN IŞIK (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gazi
antep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldım ve 17 ar
kadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak ama
cıyla, Güney Afrika'dan ithal edileni kömürle il
gili 'Meclis araştırması önergesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, hemen belirtmek isterim 
ki, Anavatan Partisi Grubu olarak, Ankara'nın üze
rine çökmüş olan âdeta Azrail heybetindeki kara 
ve tehlikeli havayı dağıtmak azim ve kesin kararın
dayız. Çünkü, sağlık hizmeti bizim için aslî görev
lerimizin en önde gelenlerindendir. Her şeyi, kay
bı halinde yerine koymak ve telafi etmek mümkün 
olduğu halde, takdir edeceğiniz gibi, sağlığını yiti
renlerin sağlığını yerine koymak çok zor ve hemen he
men mümkün olmayan bir olaydır. 

'Sayın milletvekilleri, bu tehlike, sadece Ankara 
Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, iskân eden 
vatandaşlarımızın sağlığını değil, Türkiye'de, bir
çok insanımızın, hatta dünya ülkelerinden bazı in
sanların da sağlıklarını tehdit eden bir tehlikedir. Bu 
nedenlerle, gecikmeden sorunun üzerine gitmek ve 
çözüme ulaşmak konusunda grup olarak acelimiz 
vardır. Çaba, gayret ve çalışmalarımızda, bilimin 
ışığından, hakikatlerin desteğinden, tekniğin kolay
lıklarından, her zaman olduğu gibi bu defa da, ıs
rarla istifade etmek azim ve gayretindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi önerge da
yanaktan tamamen yoksundur. 

MEHMET ABIDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Payanda lazım size. 

OSMAN IŞIK ((Devamla) — En önemli daya
nak olarak ileri sürülen bilirkişi raporu, ne bilim
sel ve ne de teknik esaslara dayandırılamamıştır. 
Bilirkişi raporu, bilirkişi raporundan ziyade, bir sa-
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vunma avukatının kaleminden çıkmış metin halinde 
kendisini göstermektedir. Taikdir edersiniz, tekniğin 
bu kadar gelişmiş ve yaygın olduğu dönemlerde, 
teknik araçların kullanılmaması yoluyla belirlenmiş 
bir görüşün ve hazırlanmış bir raporun dayanak sa
yılması elbette kabul edilmeyecek ve bizleri yanlış
lığa götürecek bir husustur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mahkeme kararları?... 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bizim için bir merak konusudur; acaba Sayın 
Esat Kıratlıoğlu'nun ortağı bulunduğu şirketin An
kara Belediyesine satmak üzere müracaat ettiği kö
mür, Ankara Belediyesince satım alınmış olsaydı, bu 
önerge Yüce Meclise yine de gelecek miydi, gelme
yecek miydi? 

Değerli arkadaşlarım, biz Anavatan Partisi 'ikti
darı, eğer şahıslara veya şirketlere iddia edildiği gibi 
haksız kazanç sağlamayı düşünmüş olsaydık, tahsis 
dönemlerini silmezdik, kaçakçılığı önlemezdik, kara
borsa dönemini kapatmazdık, stokçuluğa karşı çık
mazdık. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ona gerek kalmadı artık. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye
lim. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, araştırma önergesi ile ilgili olarak Sayın Balka
nımızın sizlere verdiği bilgelere aynen katüıyoruz. 
Çünkü o bilgiler bilimsel raporların, kararların ve 
kanunların ışığında ortada bulunan belgelerin sonuç
ları olarak dizlere ifade edilmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Han
gi kanun; götürme kanunu mu? 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Bütün işlerde, bü
tün teşebbüslerde ve çalışmalarda olduğu gibi, ithal 
kömür konusunda da hiçbir şahıs ve hiçbir kuru
luş, kendiliğinden ve kendi 'bildiği gibi hareket etme
miştir, etmesi de mümkün değildir. Her şey, bir araş
tırmanın, bir ihtiyacın, hizmet anlayışının, bir plan 
ve programın, kanunların verdiği yetkilerin ve yük
lediği sorumlulukların bir sonucu olarak de alın
mış ve devam ettirilmektedir. Buna ait bütün kanu
nî belgeler, bilimsel raporlar ve şartnameler, dos
yasında bir bir mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarını, belediyece hazırlanmış ve 
sizlere de sunulmuş olan dosyada mevcut olmasına 
rağmen, değerli muhalefet mensubu milletvekili ar
kadaşlarımın... 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ki
me dosya verilmiş? Ne dosyası? Dosyalar sizde sak
lı. Mahfuz dosya. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Efendim, burada 

var; size hemen bir tane verebilirim. 

MUSTAFA ÇÖRAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Araş
tırma sırasında belli olur o. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ki-
hf dosyası, bu, kılıf dosyası. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen de 
belediye başkanı mısın? 

OSMAN İŞIK (Devamla) — O sizin takdiriniz. 
Belediyenin ortaya koyduğu raporlardan bazı kı

sımları okumak istiyorum: 26.6.1986 tarihinde topla
nan Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kuru
lunda, konuyla ilgili ve yetkili 'bütün kamu kuru
luşlarının da iştirakiyle yapılan görüşmeler sonunda, 
insan sağlığı bakımından tehlikeli boyutlara ulaşan 
Ankara'nın hava kirliliğine çözüm getirmek amacıy
la, daha evvelki yıllarda kış boyunca kullanılan 1 
milyon 600 bin ton linyit yerine, 925 bin ton temiz 
katı yakıt olan ve 6 'bin kalori ihtiva eden kök kö
mürü ve ithal malı antrasit cinsi düşük uçuculu par
ça yakıt kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kömür
lerden 200 bin ton ceviz kok kömürün, Türkiye De
mir - Çelik İşletmeleri tarafından ve Türkiye dahi
linden, 225 bin ton taş kömürünün, Türkiye Taş 
Kömürü Kurumu tarafımdan ve yine Türkiye dahi
linden; 500 bin ton ithal kömürün de Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından termin edilmesi; her 
üç oins kömürün de Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu tarafından dağıtımının yapılması karar altına 
alınmıştır. ' 

Değerli arkadaşlarım, BEL-KO ile ilgili kısa açık
lama yapmak istiyorum: BEL-KO, Ankara Büyük 
Şehir Belediyesinin 13.12.1985 gün ve 58 sayılı ka
rarı ile Belediyenin sosyal içerikli hizmetlerini gör
mek amacıyla kurulmuştur. Bu şirket, kömür işleri 
hizmetlerini de yapma salahiyetine sahiptir. BEL-KO' 
nun kurucuları Anakent Belediyesi ile Anakent Be
lediyesinin ortak olduğu Halk Ekmek Fabrikasıdır. 
Hisse nispetleri; Anakent Belediyesi yüzde 98, Halk 
Ekmek Fabrikası yüzde 2'dir. 

Yukarıdaki hissedarları dışında, ne kuruluşunda, 
ne de halen başka ortağı mevcut değildir. 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yö
neticileri kim? 
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OSMAN IŞEK (Devamla) — Sayın Hastürk'ün 
bilhassa dikkat etmesini, dinlemesini istiyorum. 

İhale için, 15 senedir (kömür ithal eden bir ku
ruluş olması nedeniyle tecrübesinden faydalanmak 
için, Türkiye 'Demir - Çelik İşletmelerinin hem la-
boratuvarından Ihem de elemanlarından yararlanıl
mıştır. Kömürün şartnamedeki özellikleri, TKİ, 
MTA ve Türkiye Demir - Çelik İşletmesi uz
manlarınca, MTA'da daha önce yapılan analizler ve 
titiz çalışmalar ısonucu belirlenmiştir. 

Basında ilandan sonra, ihaleye iştirak etmeleri 
için elliden fazla firmaya davet mektubu verilmiş
tir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Han
gi gazetede; hangi basında?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Söyleyeceğim. 
Bu firmalardan 28 adedi 550 bin TL. ödeyerek 

şartname aıîmış 1'9'u da 250 bin Amerikan Doları geçici 
teminat ödemek suretiyle ihaleye iştirak etmişlerdir. 
Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, 
Avustralya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gü
ney Afrika'dan teklif veren firmalar bulunmaktadır. 
Ancak, en uygun fiyatlar, Güney Afrika menşeli 
kömürler için gelmiştir. Bunların içinden de, en uy
gun altı firma seçilerek, ayrıca belli bir fiyata da çe
kildikten sonra, 500'er bin Amerikan Dolarlık katî 
teminat alınarak işe başlamaları sağlanmıştır. 

Ankara'da linyit kömürü, KDV dahil 23 100 li
raya satılmaktadır. Kalori değeri, linyitin iki katı 
olan ithal kömürün, linyitin iki katı fiyatla satılma
sı, vatandaşın cebinden fazla para çıkması anlamı
na gelmemelidir. Geçen yıl da, Ankara'da kök kömü
rünün tonu 34 bin liraya satılmıştı; bu da, tonu 17 
bin lira olan linyit kömürüne oranla bulunmuş bir fi-
yatır. İthal kömürün tonu da 45 bin lira olarak, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilmiştir.; 

30 - 35 dolara satılan kömürlerin hava kirliliği
ni önleyici vasfı olmadığı gibi, özelliklerij şartna
mede belirlenen kömüre de uymamaktadır. Arkadaş
larımın, «Diğer Avrupa ülkelerinden, bu kömür da
ha ucuza alınabilirdi» sözlerine karşılık olacağı için, 
bazı dokümanlar okumak istiyorum. Bu iddialar 'ba
sın yoluyla ortaya atılmıştır. Bunun üzerine, tekrar 
tespit edilebildiği 'kadarıyla, ikömür satan bütün fir
malara müracaatta bulunulmuştur. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Ankara . Belediye

since, balsın toplaritılsıyla bu husus açııkça belirtilmiş 
ye daha düşük fiyatla kömür vermek... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Han
gi gazetede? 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Basın toplantısıyla... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ba

sın toplantısı gazetesiO) 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye

lim., 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Ne hale 

geldi memleket!... 
OSMAN İŞIK (Devamla) — ... açıklanmış ve da

ha düşük fiyatla aynı kalitedeki kömürü vermek is
teyenlere duyurulmuştur. Bunun üzerine, bir tek 
firmanın dışında müracaatta bulunan olmamış, bir 
te»k firma daha düşük fiyatla kömür vermeyi kabulle
nir görünmüş; ancak 45 gün beklettikten sonra da, 
ikömür temin ©demeyeceğini bildirmiştir. 

O basın toplantısında, hatırladığımız kadarıyla, 
Büyükşehir Belediye Başkanı, bırakınız 5 - 10 bin 
lira aşağısını, alınmak üzere anlaşma yapılmış kö
mürün fiyatından 50 sent daha ucuza kim kömür 
verecek İse, ondan kömür almayı kabul ettiğini ale
nen ilan etmişti,; 

CEMAL ÖZDEMlR (Tokat) — Hangi gazete 
ile? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ba
sın toplantısı gazetesiyle iş 'bitirilmiştir! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
nunda öyle bir ışey var mı? 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Basın toplantısın
da... Gazetelerde var. 

CEMAL ÖZDEMlR (Tokat) — Sahtekârlığa 
baştan başlanmış. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bele
diye Encümeni kararı var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
OSMAN IŞIK '(Devamla) — Meclis araştırma

sı için, «mahkeme kararı, yani bilirkişi raporuna da
yalı olarak aşağıdaki hususları tespit etmiştir» cüm
lesi hilafı hakikattir. 

MUSTAFA ÇORAPÇJOĞLU (Balıkesir) — Mah
keme kararına hilafı hakikat diyemezsin. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Çünkü, hiçbir za 
man için göz kararı, hiçbir zaman için üç aşağı beş 
yukarı yapılan bir incelemenin sonucu, takdir eder
siniz ki, gerçekleri tebarüz ettiremez. Böyle bir ra
pora itibar etmek elbette mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, mukavele gereği, yükleme 
ve boşaltma limanlarında ayrı ayrı, beynelmilel gö
zetim firmalarınca, usulüne uygun numuneler alına-
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rak, kömürün hem ebat ve hem de sair özellikleri 
analizlerle tespit edilmiştir; dosyasında mevcuttur. 

Kömürün tozlu olduğu iddiasına gelince: Bu ko
nuda, şu ana ıkadar gözetim raporlarında böyle bir 
aksi durum ileriye sürülmemiştir. 

Kömürün kükürt miktarının fazla olduğu konu
suna gelince; Sayın Bakanımızın da açıkladıkları 
gibi, bu konuda da mukaveledeki maksimum kükürt 
yüzdesi, şu ana ıkadar gelen kömürlerden hiçbir şe
kilde yukarıya çıkmamıştır. İddia ©dilen yüzde 1 ve 
yüzde 1,5 arasında değişen kükürt oranının herhan-
ıki bir teknik dayanağı yoktur. Mezkûr bilirkişi...-

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN <?Siirt) — 
Teknik dayanak mı, teknik mi? 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Efendim?... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam buyurunuz efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Teknik dayanak mı? Açıklamasında fayda var Sayın 
Başkan. 

ÖSİMAN IŞIK (Devamla) — Teknik dayanak... 
Teknik dayanağı yoktur. 

MUSTAFA ÇARAPÇrOĞLU (Balıkesir) — Mah
keme kararı münakaşa edilmez. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Not
larda da yazıyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen... 
Sayın Işık 1 dakikanız kaldı. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Bilirkişi, raporun

da, «şayet kömür daha iyi yanacak olursa, içerisin
deki kükürtün de yanmaya tabi olacağı ve böylece 
de kükürt miktarının düşeceği» görüşünü ileri sür
mektedir. Bu da, takdir edersiniz ki, kesinlikle yan
lış olan bir görüştür. Ne kadar yakarsanız yakın, 
kömürün içerisindeki kükürt, kükürt dioksit veya 
kükürt tri'oksit (1S02 veya S03) olarak havaya ka
rışmak zorundadır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Güldürmeyin. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Talihsiz 

konuşmalar bunlar, talihsiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kimyayı da a'lt üst ettiniz. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Ankara Belediyesi, kok kömür ithali ile ilgili 
teşebbüslerini ve çalışmalarını, yasalara, kararlara 
tamamen uygun olarak ve 'bilimsel, teknik sonuçla
ra göre yürütmüştür. Bu nedenlerle, Ankara Beledi
yesince, hava kirliliğini azaltmak maksadıyla Gü

ney Afrika'dan ithal edilen kömür ile ilgili herhan
gi bir usulsüzlük, yolsuzluk ve ihmal söz konusu de
ğildir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — El 
insaf!... 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Aksine, Ankara'nın 
soğuktan dondurulacağı iddiaları boşa çıkarılmış, 
kömürün Ankaralılara tevzii de zamanında sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Hava kirliliği, linyit yakıldığı dönemlere göre, 
çok, hem de pek çok azaltılmıştır. Bu husus son za
manlarda yapılan gözlemler ve raporlarıyla tespit 
edilmiştir. Dosyası incelendiği zaman görülecektir ki, 
Ankara'nın hava kirliliği önemli ölçüde azalmıştır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Rüzgârdan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öyle 
ise bir araştırma açalım da görelim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Evet.,, 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Bilimsel raporlar 
mevcut efendim; bu husus tespit edilmiş. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Değerli muhalefet 

mensubu arkadaşımız, zannediyorum 7 Kasım iti
bariyle, hava kirliliğinin geçen yıllara göre azalma
mış olduğunu (ifade ettiler. Tahmin ediyorum şu ger
çeği göz önünde bulundurmadılar: Ankara Beledi
yesî  Ankara'ya linyit girişini 12 Kasımda yasaklamış
tır. Yani, 12 Kasıma kadar Ankara'da linyit kömürü, 
eski yıllarda olduğu gibi, yakılmaya devam edilmiş
tir. Öyle ise, o tarihteki hava kirliliği ölçüm sonucu 
da, ithal kömürün veya iyi yanan kömürün, hava 
kirliliğini azaltma sonucunu göstermemelidir. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Ankaralılar 
bunun hesabını senden sorar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Bütün bunlardan 

sonra, arkadaşlarımızın liddia ettiği gdhi, gerek ikti
darımıza, gerekse Ankara Belediyesine bir kara leke 
olliarak bulaşmayacalktur. Ankara'nın hava kidiıliğL 
Aksine, Ankara'nın hava kirliliği, iıkcidarlarımız dö
neminde kesinlikle ortadan kalldırılacaktır. Ankara 
Belediyesinin de iktidarımızın da yüz akı olarak 'bi
ze şeref Ikaitacaktır, övünme payı ibizim olacaktır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Yüz akı
mı bu; yüz karası. 
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OSMAN IŞIK (Devamla) — Bütün bu nedemler-
ıle, araştırma önergesıinin aleyhinde oy kullanacağımıı-
zı 'beyan eder, yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarımdan alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Size 
de yakışan o zaten. 

BAŞKAN — Teşekkür edeıkn Sayın Işık. 
Sasyaldemofcrat Halkçı Partıi Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkımlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Fırat. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz ön
ce Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkada
şımızı dinlediğimde bir şey öğrendim : 22 milyar
lık bir ihaleyi basın toplantısı neticesiyle duyuruyor
lar! 

Türkiye'de böyle bir 'kanun var mı? Bu bile, si
zlin için, başlubaşıma, araştırma önergesinin kabulünü 
gerektkliyor., (SHP, DYP ve DSP sıralarından al
kışlar) Bu nasıl zihniyettir? Türikiye'de kanunları bir 
tarafa atmış, gazetelerde ilan yapmadan ihale yapı
yorsunuz ve bunu da ıbu kürsüden söylüyorsunuz. 
Tallibsliz bir konuşmadır bu. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Fırat, siz ko
nuşmamı anlayamamışsınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, hava kirliliğini önlemek 'için Güney Af
rika'dan ithal edilen 500 bin ton kömürle ilgili 
olarak, Doğru Yol Partisine mensup mıilletvdki'lıleri-
nin vermliş olduğu araştırma önergesii hakkında, Sos-
yalldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşmak 
üzere karşınızdayım. Grubum ve şahsım adına yüce 
Meclise 'saygılar sunuyorum. 

Ankara $ehri, üç tarafı dağlarla çevrili, hâkim 
rüzgârları ibatıdan alan, çanak şeklinde bir araziye 
dturmuş şehirdir. Yılardan beri hiçbir hükümet, An
kara'nın hava kirliliğime, cesaret edip de el atma
mıştır. Her yıl, bliır önceki yılı aratır hale gelmiştir. 
Milyonlarca insan her kış zehirlenmiştir, çocuklar 
zehMenmiştir; ama hiçbir hükümet, palyatif tedbir
lerden kurtularak, köklü 'bir çözüme yanaşmamıştır, 
cesaret edememiştir. 

Ankara'nın hava kirliliğinin temizlenme meselesi 
nasıl haledilir ve mesele medıir?.. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri bellidir, 
uzmanlar söylemiştir ve bizler de dilimizıin döndüğü 
kadar söyledik; üç çözüm yolu vardır : 
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Bir tanesii, merkezî ısıtma süstemlyle bu konuyu 
halletmektir; ancak, Ankara, 3 milyonluk bir şehir 
olduktan sonra, altyapı masraflarının çok (büyük bo
yutlara erişeceği düşünülürse, ıbu uygun değildir. 

'İkincisi, elektrikle ısıtmaktır! Ankara'nın civarın
da Orta Anadolu Linyitleri vardır. Burada kurula
cak 'bir sıantraldan Ankara'ya verilecek elektrik ener-
jliısli ile bu mümkündür; ancak, Ankara şehir elektrik 
şebekesinin çok eski olması, dolayısıyla değiştirıilme-
si ve kalorifer kazanları 'ile mevcut tesisatların kulla
nılmaması da düşünülürse, bu d'a Ekonomik değildir. 

O halde nedir Ankara'nın kurtuluşu için gerekli 
olan?. Bu konuda yapılacak iki şey Vardır; havagazı 
ile ısıtmak veya tabiî gazla ısıtmak. 

Orta Anadolu linyitleri bölges'ine yapılacak bir 
havagazı fabrikasından verilecek gazla, Ankara, bu
güne kadar, mevcut kalorifer tesisleri kullanılarak 
ısıtılahfirdi. İşte bugün, Rusya'dan alınacak tabiî 
gazla, mevcut havagazı şebekesi ve kalorifer kazan
ları ve tesisatlar kullanılrnlak şartıyla bu iş halledile-
'•bilir; ancak bugüne kadar, ne bu iktidar, ne de bun
dan önceki iktidar konuya b'ir çözüm getirememişler, 
yalnız paltyafif tedbirler içerMmde uğraşıp gitmişlerdir. 

Bakın, ANAP Hükümeti ne yapmıştır : 
Arkadaşlar, 1984 - 1985 kışında, belediye, sabah-

leyiin zabıtaları bırakmış, «Bacandan fazla duman çı
kıyor, ver 1 500 lira; efendim, kalorifercin yerinde 
değildir, Ver 1 500 lira» şeklinde palyatif tedbirler uy
gulamıştır. Sonra, hava kirliliği artınca, «Sabah 1 sa
at yakacaksın, akşam 1 saat yakacaksın» demiştir; 
h'ava kirliliği daha da af tınca, klaUonifer yakmayı ya
saklamıştır. 

Düşünün arkadaşlar; Ankara Belediyesi hava kir-
'liliği anttı diye kalorifer yakmayı yasaklıyor!.. Yani, 
çözüm yolu bulamıyor, kalorifer yakmayı yasaklı
yor... 

1986 bütçesi görüşülürken, Sayın Devlet Bakanı, 
Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi «tş bitirir Anava
tan İktidarı Ankara'nın hava kirliliğini de halletmiş
tir» dedi. Nasıl halletmiştir Sayın KaraeVli, «Tetkikat 
yaptırdık, Amerikalda, Avrupa'da, 1 ton kömüre 100 
kg. kireç, bu 'iş tamamdır; Anavatan Partisinin iş bi-
tiridi hükümeti bu işi de halletmıiştir» dedi. Olmaz Sa
yın Balkan, yapmayın, bunlar palyatif te'dlbMerdir, de
diysek de, «Hayır efendim, !bu İş bİtmiştür» dedi. 

1986 - 1987 kışı geldi, Kömür Satış Tevzi Mües-
sesesiiriin depolarına dağlar gibi kireç yığıldı, bir sü
rü kireç tüccarı peyda oldu; bazı apartmanlar kireç 
aldı. Simidi soruyorum Sayın Karaevli, bu kireçler ne 
olacak? 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kaymağını yediler. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — KST'ye yığılan 

kireçler ne olacak? Küm getirdi, hangi tüccar getirdi? 
Devlet ne ödedi? Nereye gitti bu kireçler? Kimler 
zengin oldu, hangi firmalar zengin oldu? (SHP sıra
larından alkışlar) Gelelim Ankara Belediyesinin işbilir-
liğine ve işbitiriciliğine : Ekonomik İşler Yüksek Ko
ordinasyon Kurulu, Ankara'nın hava kirliliğini azalt
mak için 500 bin ton kaliteli kömür ithal edilmesine 
karar veriyor 1986 yılı yazında. Aynı kurul, 1984'te de 
böyle bir karar vermişti. 1 milyon ton kömür ithali 
için. Biliyorsunuz, bu Mecliste bunun kavgasını ver
dik. 1984'te bu kömür nereden ithal edilmişti? Avust
ralya'dan, Amerika'dan ve Güney Afrika'dan; aynı 
yerlerden. Kaça arkadaşlar? 34 dolara; açın bakın, 34 
dolara. 1984'te petnolün varili 35 dolardı, 1986'da pet
rolün varili 10 - 14 dolara düştü. Bunlar katı yakıt, 
o sıvı yakıt. Kömür fiyatları da, petrol fiyatlarına pa
ralel olarak düşer. Sen, 1984'te petrolün varili 35 do
larken, 34 dolara 1 ton kömür alıyorsun, petrol 10-14 
dolara düşüyor, aynı yerden 55 dolara kömür alıyor
sun. Bunu anlatabilir misin? (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İBEL - KO (kuruluyor; BEL - KO, sosyal amaçlı 
•b'ir küf ulus; kalkıyor, kömür ithal ediyor, mukavele 
yapıyor. Peki, Türkiye Cumhuriyellinin TKİ'si nere
mde? Türkiye Kömür İşletmeleri, en ehil kuruluş; bu 
nerede, bunu niye araya sokmuyorsun? BEL - KO 
'kim? Yıların TKÜs'i; şerefli insanların, namuslu me
murların çalıştığı bu teşekküle vermiyorsun, gidiyor
sun BEL - KO diye bir şirkete kömür ithal ettiriyor
sun, mukavele yaptırıyorsun. Bunu kimseye anlata
mazsınız arkadaşlar. 

Şunu da söyleyeyim : 1984'te, bizim itirazımız üze
rine, o zaman yeni gelen Enerji Bakanı, ithalatı 330 
.İttin tonda durdurmuş ve «Tunçbilelk kömürü aynı ka
idededir» demiştir ve o kömürü vermiştir, mesele 
'kalmamıştır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O zaman 
bir fekan gidiyor, şimdi belediye başkam gitmiyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şiimdi bakın ne deniyor mulkavelenin 6 ncı 
maddesinde : «Kükürt miktarı yüzde 1.2; kül mikta
rı yüzde 20'nin üzerinde, ebat 0 - 1 0 milimetre ile 
Î8 - 5ü'hin üzerinde ve kalorisi de 5 binin altında 
olursa kabul etmem» diyor. Sayın Bakana çok saygı 
duyuyoruz, ama üzüntüyle dinledlnı; biraz önce de
diler ki, «Efendim, 0 - 1 0 milimetre arasındaki kö
mür, en iyi kömürdür, en iyi yanıcı kömürdür» Niye 

o zaman mukaveleye «Kabul ddihnez» diye yazdırdı
nız? Neden yazdırdınız? Hem «en iyi kömürdür», 
'hem mukavelede «iBu kömür kabul edilmez» diyorsu
nuz, yüzde 60 toz çılkınca. 

iMuhterem arkadaşlar, görüldüğü üzere, hava kir
liliğinde değişiklik yoktur, hava şartlarında değişiklik 
yardır. Kış şartlan ılıman geçmektedir. Bazı günler 
olmuştur; iddia ediyorum, kükürt dİıo'ksit oranı 450' 
ye 50ö'e çılkmıştır. Dünyanın sağlık İçin kabul ettiği 
imi'ktar 150 mikriogramdır. İddia ediyorum, bunun 
üzerine çıkmıştır. Bunun aksini hiç kimse iddia ede
mez; bugün evlerin yüzde 50'su'nde kalorifer yanmı-
yor; ithal kömürün tozundan mütevellit yanmıyor; ısı
namıyor vatandaş. Bunu, kalkar da bu kürsüden na
sıl müdafaa edersiniz? (SHP isınaliarından alkışlar) 

Mahkeme ve bilirkişi raporu, doğrudur, belki iti
raz edilecek tarafları varır; toz oranı yüzde 60 ol
masın da, yüzde 50 olsun, ama, siz toz oranını belirt
mişisiniz... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yüzde 
15. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Kül miktarını be
lirtmişsiniz; TKJIMen bir uzman getirin eğer, bu kö
mürü kabul ederse, şeref sözü veriyorum istifa ede
rim. Getirin; çünkü, TKİ'yi getiremezsin'iz. Siz kimi 
getiriyorsunuz, hangi kuruluşun raporunu getiriyorsu
nuz? İNTERLİNK firmasını. Soruyorum; İNTER
LİNK firmasının sahibi Işıl Alatlı mıdır? Bu hanım, 
Turizm Bakanlığında çalışıyor mu? Şu anda Ameri
ka da midir? Bunların d!a cevabı var; Verilmeye de
ğer. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Verin ce
vabını. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bunların da ceva

bı veriÜmölİ arkadaşlar. TKİ dururken, İNTERLİNK 
firması kim oluyor? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakan 
para ile yaptırır. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Neler 

var neler. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendüm bakın. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Kimlerin 

eline düşmüşüz meğer. 
AYHAN FIRAT ı(Devamla) — Arkadaşlar, ba

kın, bir profesörün bu konuda söylediklerini okumak 
tetiyorüm : «Ocağın ısısı nedeniyle, bu yanmayan kö
mürün...» Sayın Bakan dediler ki, «Bu kömür, en 
iyi yanan kömürdür ve bü alınmalı.» 

— 198 — 



T. B, M. M. B: 59 27 . 1 . 1987 D : 1 

Arkadaşlar, bütün kalorifer kazanları TSE dam
galıdır, bu kazanların ızgara aralığı 10 - 11 milimet
redir. Eğer bu kömür, iyli kömür olsaydı, bu kömür 
yanıcı kömür öteydi, ızgara aralığı 2 milimetre yapı
lırdı. Sayın Bakarı, bu kömür aşağı akıyor, kömür ız
garanın üstünde duracak ki, yansırı; aşağı akan kö
mürden ısı neticesinde kükürt dioksit çıkıyor, karbon 
monoksit çıkıyor ve bu kömür uzun alevli olsa o gaz
lar yanar, kalorisinden istifade edilir ve zehirli gaz ba
cadan havaya çıkmaz; ama 'bu kömür kısa alevlidir; 
Ibu kömürün ikinci bir özelliği de, yarı kokîaşabilir 
kömür o'llüşudur. Yarı kokîaşabilir ve kısa alevli oldu
ğu için de çıkan bu gazlar yanmamakta, bacadan ha
vaya karışimakitadır. Halbuki Tunçbilek kömürü uzun 
(alevl'Mır, iyi yakıldığı zaman, çıkan zararlı gazlar ale
vlin arasında yanarak büyük oranda yok olur ve ka
lorisinden de istifade edilir Sayın Bakanım. 

IBu kömürün tozunun yaptığı hastalığı söyleyece
ğim. «İthal kömürdeki mikron ölçüsündeki kesif to
zun büyük bir kısmı bacadan çıkarak etrafa dağılmak-
töa, hava k'idiliğline sebep olmakta, nefes yoluyla akci
ğerlere girmekte ve orada hava keseciklerin!'! doldur
maktadır. Bu hal, bilhassa kalor!ifercilerdte pnömokön-
yos denilen meslek haftalığına sebep olmaktadır.» Bu
nu bir profesörümüz söylüyor. 

iBu iddia hakkında, gene o profesör şöyle diyor : 
«Ortalamia olarak 3 mikron olan kömür tozları solu
num yoluyla akciğerlere gelir; akciğerin en küçük üni
tesi olan hava kürecikler'inde birikir. Bıir süre sonra 
hava küreeilkleri tıkanır ve görevini yerine getiremez 
olur; bunun somunda da krön'ik Öksürük, balgam, ne
fes darlığı ve yürüme güçlüğü ortaya çıkar. Bu belir-
'filer, Sigara içenlerde daha erken ortaya çıkar. Akci
ğerler tam görev yapamaz hale gelince, temizleneme-
yen kirli kanın kalbe gitmesti sonucu, kalp hastalıkları 
or'üaya çıkar. Bu hastalıklar ölüme götürebilir.» Muh
terem arkadaşlarım, toplu enversiyon olayları işte bun
dan olur. Bu profesörün dediği doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 5 dakikanız var efen
dim. 

AYtHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım 
gayret edeoeğilm. 

Ş/imdi, araştırma önergesinin neden kabulünün ge
rekli olduğunu arz ediyorum : 

1. 1984'te aynı kömür 34 dolara alınmış, 8 dolar 
da nakliye verilmiştir. Şimdi, 55 dolara CİF İskende
run'a geliyor. Hiç değilse bunun için, bu araştırma 
önergesini kabili etmek gerekir; bu bir. 

ı Demin de arz ettim; petrolün varili o zaman 35 
I dolardı, bu ihale yapıldığında 10 -14 dolardı. 
I 2. Aynı kömürü, Japonya, sanayide kullanmak 
I için, 29 dolardan alıyor. İddia ıbudur; buna açıklık 
I kazandırmaya mecbursunuz hükümet olarak. 

HÜSEYİN AVNl GÜLER (İstanbul) — Milli-
I yetçi hükümet... 

AYHAN FİRAT (Devamla) — İhale açılıyor ar-
I kadaşlar; basın toplantısında ilan ediliyor. 50 tane 
I müteahhit geliyor ve bunlardan altısı kazanıyor; altı-
I sı da aynı yerden kömür veriyor. Bu bir tesadüf mü-
I dür? Avustralya'dan, Amerika'dan... Hayır; Güney 
I Afrika'dan gelecek o kömür. Arkadaşlar, bu, size bir 
I şey anlatmıyor mu? öbürleri şartnameyi tutturamıyor, 
I çünkü şartname ona göre yapılmış. 

I Efendim, bir diğer konu olarak şunu arz etmek is-
I tiyorum : Bugün bu fiyat İskenderun teslimi 37-38 
I dolar olurdu; yani, ülke 8 milyar fazladan para ve-
I riyor. Bir tonda 18 dolar kayıp vardır. Bunun için 
I arattırma önergesinin kabulü gerek. 
I Biraz önce ANAP Grubu adına konuşan sayın ar

kadaşım dedi ki : «Bu kömürün kalorisi, Tunçbilek 
kömüründen iki kalt yüksektir.» 

I Arkadaşlar, - bakın kitabını da burada unutmuş; 
I belki bu kitapta da vardır - Tunçibilek 4 500 kilo/ka

loridir. Sizin getirdiğiniz 5 200 kilo/kaloridir. 4 5C0'ü 
I 2 ile çarparsam 5 200 mü yapar? Kaldıki, sizin getir-
I diğiniz kömürün yüzde 60'ı küldür. Yüzde 25'i yan-

madığı takdirde, 'bunun kalorisi 3 500 demektir, 3 bin 
I demektir; işte onun için evler ısınmıyor. 

I Muhterem arkadaşlarım, altıncı sebebi söylüyo-
I rum, neden araştırma önergesini kabul etmek gere

kir? 

I TKl'nin, «Bu kömür, denilene uygundur, bu kö
mürün Türkiye'ye gelmesi gereklidir» diye elinizde bir 

I yazısı varsa, araştırma önergesini kabul etmeyin; ama, 
I Tunçbilek'te yılda 5,5 milyon ton kömür üreticilecek, 
I siz Ankara'ya tüvenanlı 1,2 milyon ton kömür geti-
I remeyeceksiniz... Millî kaynaklar dururken, parayı 
I ırkçı Güney Afrika'ya, üç - beş holdinge verin; bunu 
I kabul etmiyoruz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 

alkışlar; DYP sıralarından alkışlar) 
Neden bu önergeyi kabul etmek lazım?.. Arkadaş -

I 1ar, bunu hiçbir konuşmacı söylemedi. Bunun, isken
derun'dan Ankara'ya nakliyesi için bir ihale yapıldı. 
İhaleyi kazanan birinci firmaya ihale verilmedi, ikin
ciye de verilmedi; üçüncüye, «Gel, şu ikincinin 2 lira 

| altına in, bu ihaleyi sana verelim» dendi ve ihaleyi 
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verdiler. Arkadaşlar, ihıale bedelli. Tonu 6 200 lira; 
ama bu müteahhit 8 800 liradan kamyonlara nakliye 
ödeyerek taşıtmaya başladı. 500 bin tonda ne olur 
zararı arkadaşlar? 1,3 milyar olur. Halbuki, teminatı 
ne kadar? 150 milyon. «Yap, kaç» değil mi? Ama, gel 
zaman git zaman, aradan bir ay geçti, 11 inci ayda 
yüce Mecliste ANAP Hükümeti Trafik Kanununun 
bir maddesini değiştirdi ve bir fıkra ekledi; bakın, o 
fıkrada ne diyor, aynen okuyorum : «Kamu kurum 
ve kuruluşlarınca bu kanunun yürürlük tarihinden 
önce - bakın, kanunun yürürlük tarihinden önce - yük 
naklettirmek amacıyla yapılan mukavelelerle ilgili fi
yat farkı da dahil, her türlü düzenleme yapmaya Eko
nomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu yetkilidir.» 
Yani, adam iki ay önce işi almış, garantisi burada; 
ark'adan, geriye dönük 'olarak, bir (kanun maddesini 
değiştirip, fıkra ekliyoruz; bu adam, 6 200i liradan 
aldığı nakliyeyi, 8 800 liradan yaptırıyor. Acaba, ken
disine ne ödendi, bilen yok. Bilen yok arkadaşlar... 
Bunun için gereklidir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — ILütfen 'bağlayınız efendim, 
AYHAN FIRAT (Devalmla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanımı. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bravo 
(Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Muhterem 'arkadaşlarım, dokuzuncu olarak, bu 
hükümetin, hu belediyenin zamanında, Ankara'ya bu
günle kadar -eğer kaçaksa- 200 bin ton kaçak kömür 
girmiştir; Tunçbilek veya daha kötü kaliteli kömür gir
miştir; 100 bin ton daha girecektir. Neden? 4 500 ka
lorili Tunçbilek kömürünün eve teslimi 23 bin liradır; 
(bu kömürün eve teslimi, apartmanlara 46 400 lira; 
fakir fukaraya, yani bir ton alana da 48 600 liradır. 

Meclisin odacılarına sorun, deyin ki, «Kömür al
dın mı, yakabiliyor musun?» Eğer «yakıyorum» diyor
sa istediğinize balhse giriyorum; çağırın 'bir odacıyı 
sorun. 

Arkadaşlarım, hu, halikın sorunudur, sahip çıkın... 
HÜSEYİN AVN1 GÜLER (istanbul) — Müslü

man hükümet!... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Son olarak' şunu 

söylemek istiyorum : Bu kömür, yanma özelliği do
layısıyla ve koklaşabilir olması se'bebiyle sağlığa da 
zararlıdır ve zehirli maddeleri yanmadan (bacadan çı
kabilmektedir. Sayın milletvekilleri, işte Anavatan İk

tidarının bir yoğurt yiyişi daha. Sonuçta, Hazine 27,5 
milyon dolar kaybediyor, vatandaşın cebinden 15 mil-. 
yar lira fazla alınıyor, ihale bedeli 8 milyar lira yük
sek, hava kirliliğinde değişiklik yok, sağlığa daha za
rarlı 'bir kömür 'getiriliyor, ımillî kaynaklar kullanıl
mıyor, şirketler ve fertler zengin ©diliyor... Bunlar
dan daha önemli itham ne olabilir? îşte, size yukarıda 
arz ettiğim on tane neden var. Gelin, hu önergeyi ka
bul edin, temize çıkın. Gelin, siz de hesap sorun, tüyü 
binmemiş yetimin hakkını koruyun. 

Sayın milletvekilleri, demin söylemeyi unuttum; 
o nakliye şirketinin ortağı, ANAP Gaziantep îlçe 
Başkanının kardeşidir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

;BA§KAN — Lütfen /bağlayalım efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. 
Bugün Türkiye'nin ;birçok şehri (Diyarbakır'ı, Er

zurum'u, Elazığ'ı, Malatya'sı, Manisa'sı, Çorum'u Kay-
seri's'i, hatta ve hatta istanbul'u) hava kirliliğinden 
mustariptir; ancak, hükümet, sanki ortada hiçbir şey 
yokmuş gibi, bu konularda hassasiyetini yitirmiştir. İl
gili bakanı var; alma ne fayda... Hava kirliliği konu
sunda yetkililer ilgisiz, ilgililer de yetkisiz. 

23.1.1987 Cuma günü TV'nin 20.00'deki haberle
rinde Erzurum'dan bir örmek verilmiştir : 1 metreküp 
havadaki kükürtdioksit miktarının 150mikrogramı geç
memesi gerekirken, 1 039 mifcrogram olduğu tespit 
edilmiş ve devletin televizyonundan yayınlanmıştır. 
Orada yaşayan çocukları, talebeyi, halkı düşünün; her 
gün zehirlenen ve ölüme yaklaşan insanlar,.. Bunlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Buna göre, hükümetin, hava kirliliği ve çevre so
runları ile ilgili bakanı -şimdi Amerika'da- derhal is
tifa etmeli ve yerini, bu görev1! bihakkın yapacak 
(SHP sıralarından alkışlar) hiç değilse çaba gösterecek 
birisine bırakmalıdır. Bunu ummak, halkın da, yüce 
Meclisin de hakkıdır. 

(Saygılar sunarım. (SHP, DYP ve DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önergedeki birinci iknza sahibi olarak, Sayın Fey-

zullah Yıktırır, buyurun efendim; süreniz 10 dakika
dır. 

FEYZULLAH YILÖIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın miUetvekİlleri; aylardan beri basınımız
da yer alan ve Ankara halkının feryadına sebep olan 
ithal kömür skandalini kısaca dile getirmek üzere hu
zurunuzdayım; hepinize saygılar sunarım. 
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Anoalk, sözlerime başlamadan evvel, Sayın Balka
nın Türk adaleti hakkındaki bir iddiasına ve sayın 
ANAP sözcüsünün 'bir sorusuna cevap vermek iste
rim. 

Sayın Balkan, mahkemenin tespitine dil uzatarak, 
bilirfcişjinin kooperatif salkirilerince seçildiğini» söyle
diler. Bilirkişinin nasıl seçileceği, Hukuk Usulü Mu
hakemeler Kanununda yazılıdır. Bilirkişi, hâ'kîm ta
rafından resen ve yeminli olarak seçiılim'işbir. Sayın 
Bakanın, Türk adaletine dil uzatmasını esefle kar
şılıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) Adalete dil uza
tanların, bir gün adaletin eline düşeceğinden korka
rız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Düşecekler, korkma. 

BALKAN — Lütfen efendim... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Sayın 

ANAP sözcüsü, «Bu ilhale (Sayın Kıratlıoğlu'na veril
seydi, araştırma ister miydiniz?» dediler ve bu kürsü
de kendisini savunamayacak bir kişiye dil uzattılar. 

Biz, kirli iş nereden gelirse gelsin, araştırma isteriz, 
başkaları gibi düşünmeyiz. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Sayın Kıratlıoğlu'nun bakanlığı 
devrinde böyle kirli işler de olmamıştır. Hodri mey
dan, geliniz, araştırmaya «Evet» deyiniz, ak da, kara 
da ortaya cılksın. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Ekonomik İşler Yüksek Ko
ordinasyon Kurulu, Ankara'nın hava kirliliğini önle
mek gayesiyle, bu işte otorite olan Türkiye Kömür 
İşletmelerini bir tarafa bırakarak, Ankara Anakent 
Belediyesinin, 500 bin ton kaliteli kömür İthal etme
sine karar vermiştir, ithal kömürler için normalin üs
tünde reklamlar yapılmış, gecikmeli gelen kömüre da
vullu zurnalı karşılama töreni tertip edilmiştir. 

Kömürü kullanan Ankaralıların, kısa bir müddet 
sonra, kömürün çok tozlu olduğu, yanmadığı, kirliliği 
ve pahalılığı hususundaki feryadı basınımızda da yer 
almıştır. Birkısım vatandaşlar dava açmayı düşüne
rek, mahkemece tespit yaptırmıştır. Ankara 1 inci 
Sulh Hukuk Mahkemesinin, ithal kömürün mahzur
ları, kalitesi, pahalılığı ve Tunçbilek kömürü ile mu
kayesesi hakkında yeminli 'bilirkişi marifetiyle yaptığı 
tespitlerin mukavele hükümlerinde yer alan standart
lara uymadığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu durum karşısında, muka
veleye, göre ithal kömürde 10 milimetreden küçük 
ebatlı miktar, yani toz oranı yüzde 15 ve üzerinde 

ise, o kömür reddedilecektir. Halbuki, mahkeme, bu 
oranı yüzde 60 olarak tespit etmiştir; fakat Belediye 
yüzde 60 tozlu kömürü reddetmeyerek kaibul etmiştir. 
Konunun aydınlığa kavuşması için, tozlanma nasıl 
olur, onu görelim : 

Kömür lavuardan çıktığında toz miktarını sıfır ka
bul edelim; yükleme, Durban Limanına indirme, ge
miye yükleme, gemiyle gelme ve İskenderun Limanı
na indirme olmak üzere, tozlanmaya sebep olan beş 
ameliyeden geçmektedir. Bu beş ameliyeden geçtikten 
sonra, kömürdeki tozlanma oranı yüzde 15'in altında 
olmalıdır ki mukaveleye uygun olsun. 

Yine, bu kömür, İskenderun Limanından Ankaralı 
vatandaşın evine gelinceye kadar, İskenderun Lima
nından kamyona yükleme, kamyonla Ankara'ya gel
me, depoya indirme, depodan yükleme ve eve boşalt
ma olmak üzere, tozlanmaya sebep olacak beş ame
liyeden daha geçmektedir. 

O halde, birinci beş ameliyede olduğu gibi, ikinci 
beş ameliyede de ilmî ve fennî ölçülere göre, tozlan
ma oranının en çok yüzde 15 olması; yani kömür eve 
boşaltıldığında yüzde 30 tozlu bulunması gerekir. Hal
buki, tüm Ankara halkının feryat ve şahadetine, ba
sının yazdıklarına ve mahkemenin tespitine göre, eve 
inen kömürün toz oranı yüzde 60'ın altında değildir. 

İşte, İskenderun Limanına inen kömürün mukave
le şartlarına uygun olduğunu iddia edebilmek içlin, ilk 
beş ameliyede yüzde 15, ikinci beş ameliyede ise yüz
de 45 tozlanma olması gerekir ki, bunun, ilmen ve 
mantıken izahı mümkün olamaz; böyle bir izah tarzı, 
gerçek dışı ve kasıtlı olur. 

Gerçek olan, Güney Afrika'da, kalitesiz ve çok 
tozlu kömürün yüklenmiş olmasıdır. Satıcı firma, bu 
cesareti neye ve küme güvenerek göstermektedir? 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nitekim, TKl'nin elimizde mevcut bir analiz ra
porunda «İthal kömürün yapışık, hemen tozlanan 
cinsten, yani kalitesiz olduğu» yazılıdır. İşte rapor 
arkadaşlar. 

Bizzat Belediye Reisi, basına verdiği beyanatta, 
«Bu tozlu dediğiniz şey kömürdür, granit değil ya; 
getirin, briket yapalım» diyerek, kömürün tuzluluğu
nu kabul etmektedir. Açık seçik suiistimal kokan bu 
olay hakkında Meclis araştırması açılmasına karar 
verilmeyecek de, kapatacak mıyız? (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Belediyenin maksadı, kükürt, 
uçucu ve yanıcı gaz oranı düşük kömür ithaliyle An
kara'nın hava kirliliğini önlemek idi. Mukaveleye gö
re, kömürün kükürt oranı yüzde 1, uçucu ve yanıcı 
gaz oranı yüzde 10-18 olacak ve bu oranlar, kükürtte 
yüzde 1,2 ve üzerinde, uçucu ve yanıcı gazlarda yüz
de 21 ve üzerinde ise, kömür reddedilecektir. Mah
keme, kükürt oranını yüzde 1-1,5 olarak tespit et
miş ve bunun Tunçbilek kömüründekine eşdeğer ol
duğunu bildirmiştir. Elimizde mevcut, MTA'nın 
BEL-KO Şirketine verdiği 31.10.1986 tarih ve 285 
No. lu raporda, uçucu madde oranının yüzde 25, 82 
- mukavele hükümlerinin çok üstünde r ve TKI'nin 
6.10.1986 tarih ve 204 No. lu raporunda, bu oranın 
yüzde 24, 99 öldüğü tespit edilmiştir ve buna rağmen 
kömür Belediyece kabul edilmiştir; bu raporlar da 
elimizdedir. 

Ayrıca, Tunçbilek kömürünün yüzde 90 yandığı 
ve alevi uzun olduğu, ithal kömürün yüzde 60 yan-
madığı ve alevi kısa olduğu içindir ki, sekonder sis
tem itibariyle Tunçbilek kömürü, ithal kömüre na
zaran, uçucu ve yanıcı gazlan (kükürdü) daha fazla 
yakarak, hem havanın yüksek oranda zehirlenmesini 
önlemekte, hem de suyun daha çok ısınmasını sağ
lamaktadır. Tunçbilek kömüründe, havaya karışan 
kükürt miktarı 'yüzde 0,6 iken, itihal kömürde, nere
deyse 'bunun iki katıdır. Çevre Genel Müdürlüğü de, 
bu sene hava kirliliğinin geçen senelere göre çok da
ha 'büyük boyutlarda dlduğunu tespit etmiştir. Meclis 
araştırması açılsın ki, Ankara halkının sağlığı ile oy
nanıp oynanmadığı ortaya çıksın. 

Sayın milletvekilleri, mahkemenin tespitine göre, 
ithal kömür, katiyen şehirlere sokulmayıp, uzak böl
gelerde kurulu sanayide kullanılan ve sömianıtrastit 
adı verilen bir kömür cinsidir. ithalat yaptığımız Gü
ney Afrika bile bu kömürü şehirlere sokmamaktadır. 
Bu gerçek karşısında, Ankara halkı zehirleniyor de
mektir. Bu suç takip edilmeyecek de, ne takip edi
lecektir? (DYP sırailarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Meclis araştırması açılsın iki, suçlu ortaya çıksın. 

ithal kömürdeki pudra-vârî kesif tozlar bacadan 
çıkarak havaya, kazan dairesinden çıkarak binanın 
her tarafına dağılmakta, hem binaları, bahçeleri kir-
(letmekte, hem de insanların pnömokonyos denilen has
talığa yakalanmalarına sebep olmaktadır. Meclis araş
tırması açılsın ki, vatandaşı kir ve pislik içinde bı
rakanlar ortaya çıksın. 
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İthal kömürün, bu halliyle dünya piyasasındaki 
CtıF fiyatı 35 dolar civarındadır; fakat ne hikmetse, 
Belediye bu kömürün tonunu 55 dolardan almıştır; 
aradaki fark 10 milyon dolar, yani 7,5 milyar lira
dır. Belediye ise, aksini iddia etmelktedir. Bu iddia 
doğru değilse, 7,5 miyar liranın kimlerin cebine ve 
ne sebeple girdiğinin araştınlıması gerekmez mi? 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Meclis 
araştırması 'acilisin ki, bunlar da ortaya çıksın. 

YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (istanbul) — Av 
köşkünden ne haber?.. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, ithal kömürün tonu, devletin 20 mil
yar liralık desteğine rağmen, 45 bin liradan veril
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıırır, lütfen bağlayın efen
dim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Bu kö
mürün yüzde 60'ının toz olduğu ve yanmadan, ka
lorifer kazanlarının ızgaralarımdan akarak küle ka
rıştığı da hesap edilirse, tonu 72 bin liraya gelmek
tedir. Halbuki, yüzde 10 tozlu, yüzde 90 yamçı gü
ce sahip ve 4 500 kalorili Tunçbilek kömürünün eve 
maliyeti 25 bin lira civarındadır. Demek ki, 20 mil
yar liralık devlet desteği haricinde Ankara halkı ton 
başına 47 bin; 500 bin Iton için de, 23 milyar 500 
milyon lira fazıla para ödemektedir, ithal kömürün 
6 bin kalorili olmasına «rağmen, toz olan yüzde 60' 
inin yanmadan küle karıştığı, halbuki Tıınçbiılek kö
mürünün 4 500 kalorili olup, yüzde 90'ının 
'yandığı nazara alınırsa, ithal kömürün kalorifıik de
ğerinin Tunçbilek kömürünün lifcıi katı olduğu husu
sundaki iddianın manasızlığı da kendiliğinden orta
ya çıkar.. 

Daha kaliteli Tunçbilek kömürü varken, böyle 
kalitesiz kömür ithal ederek devletin dövizini heba 

. edenlerden, 'devleti ve milletli zarara sokanlardan 
hesap sorulmayacak mıdır? (DYP sıralarından alkış
lar) Meclis araştırması açılsın ki, devleti zarara so
kanlar, Ankara halkından fazla para alanlar ve ek-
meğiyie oynayanlar ortaya çıksın, Meclis araştır
ması açılsın ki, MTA'nın ve TKt'nin belediyeye gön
derdiği, ithal kömür hakkındaki rapor ve yazılar 
temin edilebilsin; buna rağmen kömür kabul eden
ler ve suç işleyenler ortaya cılksın. 

Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
kömür s'thaıli hususundaki kararını, tetkike dayanan 
raporlara istinaden imi, yoksa sadece imza etme du-
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rumunda bulunan ilgili genel müdürlerim 'imzalarıyla 
yetinerek mıi almıştır? Şayet teükike dayanan rapor
lara istinaden almamışsa Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulu da sorumludur. Meclis, araştırması 
açılsın ki, bunlar da ortaya çıksın, Meclis araştırma
sı açılsın ki, mahkemenin tespiti, Ankara halkının 
feryadı, (basındaki iddialar ve 'ilgililerin durumu açık
lığa kavuşsun. 

Sayın milletvekilleri, elimizde mevcut, TKİ'nin 
üretim raporuna göre, 31.12.1986 tarihi itibariyle 
Tunçibilek kömür sahasında 300 bin ton civarında 
üretim fazlası kömür mevcuttur. Eğer, Ekonomik işler 
Yüksek: Koordinasyon Kurulu, 26.6.1986 günü kömür 
'ithalatına değil de, kendi malımız ve daha kaliteli 
olan Tunçbilek kömürünün kullanılmasına karar ver
seydi; ihtiyaç olan 200 bin ton daha kömür üretimi 
yapmak işten 'bile ıdeğidi. Böylece, dövizimiz boşa 
gitmeyecek, devlet ve Ankara halkı zarara girmeye
cek ve vatandaşın sağlığı ile de oynanmamış olacaktı. 
Olay, boyutları itibariyle vahim ve hazindir. Bu olayı, 
sadece Belediyenin marifeti saymak da mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, 'Meclis çalışması ve çalıştırıl
ması, iktidar tarafından her zaman engeUenmektedir. 
Böyle bir davranış, hür ve demokrat olmayan bir 
zihniyetin tezahürüdür. (DYP sıralarından alkışlar) 
işini bilir ve iş hitirir 'bu iktidar, fındıkta fıstıkta; 
ihracatta ithalatta; ihalede inşaatta; harcırahta 'seya
hatte; hemen her şeyde şaibeli hale gelmiş ve bu şaibe 
'belediyelerdeki kaldırıimlara kadar düşmüş, 'kara kö-. 
müre ulaşmıştır. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Rüşvet ve suiistimal söylentileri, hemen he
men her gün basınımızda yer almakta, yüce Meclisi
mizde ve halk arasında konuşulmaktadır. Bu söylenti
ler, devletin imkânları ve fakir fukara fonu ile seçi
min ve demokrasinin temeline inmiş, milletimiz ve 
'devletimiz için tehlikeli bir hale gelmiştir. Bu suiisti
mal ve şaibelerden 'kurtulmanın tek yolu, Meclis araş
tırmasının açılması ve suçluların ortaya çıkarılması
dır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Meclis araştırması açılmasına karar verilmesi ümi
di ile yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAÇIKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldınr. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Islan'bııl) — Sayın Başkan, «adalete dil uzattığım» be-
yan edildi, cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Meclis araştırması açılması kbnüsun-
<da yapılan müzakerelerde tekrar söz vermek imkânı 
yok; özür dilerim efendim. (ANAP sıralarından «Sa
taşma var» sesleri) Bir dakika, Sayın Balkanla konu
şuyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Efendim, sataşma yapıldığı için direni
yorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim?... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) .— «Adalete dil uzattığım» beyan edildi; 
hakikatte 'böyle bir kastım yoktur, bunu açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Üstanbul) ~ Cayın Başkanım, çok değerli milletvekil
leri; demin kürsüde söz almış bulunan sayın millet
vekilimiz, duymaktan bile utanç duyduğum 'bir be
yanı bana yakıştırmış bulunmaktadırlar; 'bunun dü
zeltilmesini kendime bir görev saymaktayım. 

Kastım, katiyen yüce Türk adaletine, bağımsız 
yargı organlarına dil uzatmak veya bu konuda bir 
yorumda dahi bulunmak değildir. Konuşmam sırasın
da 'bahsettiğim, kendi kendisine bilirkişi unvanı ver
miş olan bir kişinin, vermiş olduğu rapora istinaf et
mektedir. Nitekim, şimdi sizlere belgenin sadece ba
şını okuyacağım : 

«Birinci Sulh Hüku'k 'Mahkemesi Hâkimliğine 
ıBllirkişi Raporu 

Ankara 

Tespit isteyen : ilbank Kooperatif Evleri Kat Ma
likleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı. 

Karşı taraf : Ankara Büyük Şehir Belediye Baş
kanlığı. 

imza : Bilirkişi, (Maden Mühendisi Cavit Aral)» 
Saygılarla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki ön görüş

meler Camamlanmıştır. Şimdi önergeyi oylarınıza su
nacağım. Oylama işaret oyuyla yapılacaktır. 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ankaralılar bunun hesabını sizden sorar. 
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VI, — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/596) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» 'kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, istanbul Milietvekiffi. Sayın Gün
seli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

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

BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıralardaki, Sayın 
Kadir Narinin soruları, soru sahibinin izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Enver özcan' 
in, TUĞSAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Enver Özcan?... Yolk. 
Sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme inlişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul 'Milletvekili 
Sayın Reşit Üikeri'n, Başbakandian sorusu vardır. 

Sayın Reşit Ülker?. Burada. 
\Sayın Başbakan?. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'in, Avru

pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sa
yın İbrahim Ural'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

V% CEVAPLAR 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatanda
şın ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

(Sayın Sağlar?. Yok.; 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. >— Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?. Yok. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kay-
naJkÜar Bakanından sorusu vardır., 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
(Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sakan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

'BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milldtivekili 
Sayın Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izin
li olması nedeniyle ertdlenımiştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Abdurrezak Ceylaln'ın, Başbakandan sorusu var
dır., 

Sayın Ceylan?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Sinop Milletvekili Barış Cari in, çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 
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'BAŞKAN — 12 nci sırada, Sinop Milletvekili öa-
ym Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru erM'enımiştir. 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akanın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlra ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın sorusu, mehil verildiğinden 
ertelenmiştik. 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
- İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu
na katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya da
vet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ümer?. Burada. 
(Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahincin, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Denizli MilletveklF 
Sayın Hailii'l İbrahim ŞabJinUn, Mıillî EğiHim Gençlik 
ve Spor Balkanından sorusu vardır. 

Sayın İbrahim Şahin?.. Yok. 
ıSayın ıbafcan?. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Rıdvan Yıldırım?, Burada, 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmıişıtür. 

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

IBAŞKAN — 17 nci sıradaki, Sayın Erol Ağagil'in 
sorusu, soru sahibi görevli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Sayın Günseli Öz
kaya'nın, sorusu, soru sahibi izinli olduğu için erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Sayın Mehmet Sait 
Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sait Erol?. Buradalar. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun cevabı (6/814) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Sayın Mehmet Salit 
Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?. Burada. 
iSayın Başbakan?. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Ankara'da gecekondu kiraları asgarî ücret sınırını 
geçmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre, asgarî ücret
le çalışan kişinin yaşantısını nasıl değerlendiriyorsu
nuz? Düşündüğünüz bir hal çaresi var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hakkâri Millet
vekili Mehmet Sait Erol'un, Başbakanımıza tevcih et
tiği ve Başbakanımız tarafından kendileri adına tara
fımdan cevap verilmesi tensip edilen «Kiraların yük
sekliği karşısında asgarî ücretlerin durumu» konusun
daki soru önergesi incelenmiştir. 

Asgarî ücretler, Bakanlığımızca 1475 sayılı iş Ka
nununun 33 üncü maddesine göre oluşturulan Asgarî 
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Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla, en geç iki yılda 
bir tespit edilmektedir. Asgarî ücret, işçinin geçimini 
sağlayacak, 1475 sayılı iş Kanununun 33 üncü mad
desi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılmış bulunan 
Asgarî Ücret Yönetmeliğine uygun, bilimsel, objektif 
yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen bir ta
ban ücrettir. Bir pazarlık ücreti olmayan asgarî ücre
tin üzerindeki ücret ve sosyal haklar ise, taraflar ara
sında hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle ser
bestçe belirlenmektedir. Uzun yıllardan beri ülkemi
zin ağırlıklı bir problemi olma özelliğini muhafaza 
eden konut sorununun çözümünde, hükümetimizce, 
şimdiye kadar köklü tedbirler alınmıştır. Son olarak 
da, çalışanların konut sahibi olmalarının sağlanması 
istikametindeki çalışmalar, köklü çözümler getirmiş 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taşçıoğlu. 
Konuşacak mısınız Sayın Erol? 
MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Konuşaca

ğım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sorumu cevaplandıran Sa
yın Bakana teşekkürler ederken, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

«Ankara'da gecekonduların kiralarının asgarî üc
retin üzerinde olduğunu ve buna göre asgarî ücretten 
maaş almakta olan, gerek işçiler ve gerekse buna pa
ralel olarak asgarî ücret düzeyinde maaş alan memur
ların durumu hakkında acaba ne düşünüyorsunuz?» 
diye hükümetten sormuştum; ama görüyoruz ki, 1987 
bütçesiyle getirilen önlemler ve artışlarla, maalesef, 
bunu telafi etmiş durumda değiller. 

Bugün Ankara'da gecekondu kiraları 50 - 60 bin li
ra arasındadır; yani, asgarî ücret sınırını aşmaktadır. 
«1987 yılı bütçesiyle yeni imkânlar getirilmiştir» deni
lecek; ama, 1986 yılının sonunda, 1987 yılının ilk ay
larında peşpeşe yapılan, nefes aldırtmayan ve sonu 
gelmeyen, her çeşit tüketim mallarını içine alan kor
kunç zamlar, ne yazık ki, 1987 bütçesiyle getirilen kat
sayı artışını, muayyen ödemeleri eritip gitmiştir. Böy
lece, kişi, daima borçludur, borcun esiridir, boynu bü
küktür, sefalet içindedir. 

1983 yılında göreve alınmış bir lise mezunu, yeni 
artışlar ve vergi iadesi dahil, 60 bin lira almaktadır; 
bunun 40 bin lirasını gecekondu kirasına, 6 bin lira
sını da EGO'ya ödemektedir, geriye kalan 14 bin lira 

ile bir ay geçinmek zorundadır. Yani, o kişi, ister ya
şasın, ister ölsün; günde 466 lira ile geçinmek mecbu
riyetindedir. 

Şimdi sormak isterim : Bir kimse, tüm günlük ihti
yaçlarını 466 lira ile temin edebilir mi? Bu soruya, 
Sayın Bakandan cevap almak, yerinde olur derim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asgarî ücretle 
geçinenlerin gerçek tablosu budur. Memur, işçi emek
li ve diğer dar gelirlilere ödenen aylıklarla geçinmek 
mümkün değildir. Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun Hürriyet Gazetesinde yer alan, 
9.1.1987 tarihli konuşmasında söylediği gibi, bugünkü 
koşullara göre, asgarî ücretin 120 bin ilâ 125 bin lira 
arasında olması gerekmektedir. Böylece, mesele çö
zümlenmiş olacak, insanın insanca yaşamasına vesile 
olunacaktır. Sosyal adalet ve demokrasinin gerekle
rinden birinin de, bu olduğunu unutmayalım. 

Arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erol. 
21. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 21 inoi sıradaki, Hakkâri Milletveki
lli Mehmet Saliıt Erol'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Günsel Özkaya'nm sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebebi
ne ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kayseri Milletveki
li Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in cevabı (6/835) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
Sanayi kuruluşları, çevre sağlığını düşünmeden, ge

lişi güzel yerlere yapılmakta ve önlenmesi mümkün 
olmayan sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu 
cümleden alarak; 

1. Balıkesir'de kurulu çimento fabrikasının filtre 
cihazını yaptırmaması sonıifcu bacadan çıkan artıklar
dan hem şehir sakinleri ve hem de tarım arazisinin, 
mahsulatın, canlı varlıkların zarar gördüğü, 

2. Bandırma İlçesinde kurulu gübre ve asit fab
rikasının dumanlarından, çevrenin, özellikle Edincik 
Bucağındaki dut ağaçlarının etkilenmesi sonucu ipek-
böceklerinin öldüğü; 

Binlerce zeytin ağacının etkilenmesi sonucu ağaç
larda kurumlar olmuş, zeytin mahsullerinin döküldü
ğü tespit edilmiştir. 

Halkın geçimini temin eden bu ağaçlar da yok 
olursa, yöre halkı köylerini terk etmek zorunda kala
caktır. 

3. Balıkesir Ovasında bor artıklı dere suyundan 
sulama yapılmakta, hayvanat da bunu içmektedir. Bu
nun nasıl izale edileceği? 

4. Bandırma Gübre ve Asit Fabrikasının denize 
de kirli suları akıtması sonucu kirlenme olmakta de
niz ürünleri yok olmaktadır. 

5. Fabrikalar filtrasyon cihazını niçin koyma
maktadır? Kendileri ikaz edilmiş midir? ikaza rağmen 
yapılmamış ise, ne gibi tedbirlere başvurulmuştur. 

6. Bor madeninin kirli sularını arındıracak tedbir 
alınmış mıdır? 

7. Soma Termik Santralı da filtre cihazı olmama
sı sonucu civar halkı ve ekili araziyi mahvetmekte
dir; ne gibi önlem alınmıştır? 

8. ölçüm sonucu zehirli gaz ve toz nispetinin ne 
miktar bulunduğunu fabrikalar filtre cihazları ve bor 

suları hakkında ne gibi önleyici tedbirler aldırmayı 
düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun, Devlet Bakanı Sayın Din-
çerler. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(istanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sayın Abacıgil'in sorularına cevap vermek üze
re, çeşitli, kurumlardan bilgi derledim. Yalnız, verilen 
bilgiler sayfalar tuttuğu için, bana verilen kısa süre 
içerisinde bütün cevapları okuma imkânım olmayaca
ğımdan, ben bazı gruplar altında bu cevapları topar
ladım, şimdi onu arz etmeye çalışacağım efendim. 

Kömür değirmeninin toz tutma sistemi ile mevcut 
elektrofiltrenin iyi çalışması bakımından ilave edil
mekte olan gaz soğutma kulesi için, 1986 yılı revize 
yatırım programından, Balıkesir fabrikasına 200 mil
yon lira; 1987 yılı programında ise 1 milyar 400 mil
yon lira ödenek ayrılmıştır. 1987 yılı sonunda, mez
kûr tesislerin tamamlanması da planlanmıştır. 

Bandırma ilçesindeki fabrikalar konusunda Çevre 
Genel Müdürlüğünün verdiği bilginin bir kısmı şöyle
dir : «Genel Müdürlüğümüz, Bandırma ilçesi çevre 
sorunlarıyla ilgili olarak yerinde inceleme yapmak 
üzere, bölgeye inceleme ekipleri göndermiştir...» Bir 
kısmı da sualin sorulmasından sonra gitti. 

Ekiplerin hazırladığı raporlardan, soru önergesine 
konu olan BAGFAŞ Gübre Fabrikası ve Etibank Sül-
fürikasit Fabrikası ile ilgili olarak aşağıda sıralanan 
tedbirlerin alınması ve konunun takibi, Balıkesir Va
liliğinden istenmiştir. 

1. Etibank Sülfürikasit Fabrikasında demiroksit 
tozunun kapalı depolanması ve ıslatılarak dökülmesi, 

2. Yıkama ve soğutma suyunun döküldüğü gölet
teki suyun riötralize edilmesi. 

BAGFAŞ Gübre Fabrikasından da şunlar isten
miş : Kıyıda depolanmış olan cipsin, deniz ile tema
sının kesilmesi; atık suların deşarj sistemlerinin tam 
bir nötralizasyon sağlanacak şekilde yeniden dizayn 
edilmesi; cips yıkama sularındaki çamurun, dinlendir
me ve filtrasyon ile uzaklaştırılması; gübre ünitelerin
den gelen atık sularda azot ve fosfor konsantrasyon
larının düşürülmesi - detaylı bilgi var; özet olarak söy
lüyorum- istenmiş. 

Bu tedbirlere ilave olarak, 2.1/1.1986 tarih ve 19269 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemele
re de geçmeleri yeniden tembih edilmiş. 

iBorlu, drenaj sularının doğrudan Simav Çayı
ma, dolayısıyla sulama ve (hayvan içme sularına ve-
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nilmeiden önce çöikelltim havutlarında dMendirilımesii I 
için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 1983 I 
yıllında Etibank işletme Müdürlüğü sahasında 500 I 
hin metreküp kapasiteli arıtım havutları inşa edil- I 
mliştir. Simav Çayı ıs ularında bor konsantrasyonu- I 
nun düşürülmesi için, Çay ören Barajından Simav Ça- I 
yi yatağına devamlı olarak temiz su veriliyor. I 

Balıkesir Ovası sulama suyunda 'bor konsantras- I 
yonu 1,5 partikülün üzerinde iken atık suların gölet- I 
lerde toplanmasıyla sulama suyundaki bor miktarı I 
0,8 ile 0,7 partiküle kadar -iki, tehlikeli sınırların al- I 
tındadır bu- düşürülmüştür. Ayrıca lilave tedbirler I 
de vardır. I 

Özeli ıteşebbüslıeree işlletlilen maden ocaklarından, I 
Etibank Genel Müdürlüğünce atik gölet projelerinin 
istenmesi ve projesi olmayan ocaklara ruhsat veril- I 
memesi gibıi tedbirler de lora edilmektedir. I 

Soma (A) Santralı, 2 tane 22 megavatlık güçte I 
kurulmuş (bulunan eskli bir santralıdır. 1950'li yıllar- I 
da kurulmuş olan Soma (A) Santralı, o tarihte uy- I 
guılanmalkta dan teknolojiye göre yüzde 98 verimi I 
elektrofilıtrelerle teçhiz edilmiş bulunmaktadır. Bu
gün sadeoe eğitim amacıyla kullanılmakta olan bu I 
santralın sürekli çalışmaması ve elektırofiltreleririin I 
de kontrol ve bakımından ıdevamlı olarak yapılması I 
nedeniyle, çevreye itoz yayılması açısından kirletici I 
etkisinin söz konusu olmadığı fespiit edilmliştir. 

tik ünitesi 1981 yılında devreye girmiş bulunan I 
Soma (B) Santralli, 6 tane 165 megavat gücünde ola- I 
rtak planlanmış bulurırnıaktadır, Çalışmakta olan 4 
üniteden, Soma (1) ve Soma (2) üniteleri yüzde 98 
verimi, Soma (3) ve Soma (4) üniteleri yüzde 99 ve-
rimılıi elekıtrofiıltrelerle teçhiz edilmliştir. Baca gaz- I 
larındakli uçucu külleri yukarıdaki oranlarda tutmak- I 
ta olan bu filtreler, uçucu küllerin çevreye yayılma
sını önlemektedir, verilen oranlar ölçüsünde. I 

Eleiktrofiıltrelerde tutulan küller ise, (kazandan Mı- I 
lan cüruf ile birlikte su ile karıştırılarak, hidrolik I 
sistemle kül barajına atılmaktadır. Böylece, külün, I 
kuru kül olarak atılması halinde rüzgârla savrularak I 
çevreye yayılması önlenmektedir. I 

Hidrolik olarak kül nakil sistemine geçmeden I 
önce oluşmuş bulunan halihazırdaki kül tepelerinin I 
toprak ile örtülmesi ve uygun bitkilerle yeşillendi- I 
rilmesi çalışmalarına, Ankara Gazi Üniversitesiyle I 
yapılmış bulunan bir anlaşma çerçevesinde devam I 
edilmektedir. I 

Soma (B) Santralının projelendirilmesi aşama
sında, son yıllarda kurulmakta olan diğer santral- j 

— 208 

27 . 1 . 1987 0 : 1 

larda olduğu gibi, gelişmiş teknolojiler kullanılarak, 
çevre kirliliğine yol açmamak üzere gerekli önlemle
rin alınmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil?.. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Verdikleri 

bilgiler için teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (61838) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Sayın Salih Alcan' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş = Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Sayın Turan Bayezit' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ta
rım Orman <?e Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın Turan Baye
zit'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

30. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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BAŞKAN — 29 ve 30 uncu sıralardaki, Sayın 
Muhteşem Vasıf Yücel'in, Sayın Başbakandan ve Sa
yın Adalet Bakanından soruları, Sayın Vasıf Yücel'in 
görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Sayın Turan Baye
zit'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
yer almaktadır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 

olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

BAŞKAN — 32 nci sırada Sayın ibrahim Ural' 
in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın İbrahim Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımdın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip 
verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/883) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Muzaffer 
Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in Denizli = Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talbelerine Yardım Derneği Pansi
yonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sayın Halil İbra
him Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-

KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 
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BAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın Coşkun Bay-
ram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Coşkun Bayram?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, 

Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/887) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Sayın Coşkun Bay-
ram'ın, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Coşkun Bayram?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
Türlkliyıe Büyük Millet ıMecfci Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorulliaomın Adalet Balkanı tarafından 

sözlllü olarak oevaplanıdttlmasını .saygı ite arz etile
nim. 

Coşkun Bayram 
Adana 

Son günlerde Güney basınında, Mersin Cezaevin
de bir kısım hükümlü ve tutukluların açlık grevine 
başladığı, aynı şjekilde Adana Kapalı Cezaevinde de 
birtakım huzursuzluklar olduğu ve bu durumun tutuk
lu ve hükümlü ailelerini perişan ettiği, cezaevinde 
yakınları ile görüşme imkânı bulamadıkları şeklinde 
haberler yer almaktadır. 

(Bu olaylarla ilıgilii olarak : 
1, iMersin Kapalı Cezaevinde açlık grevi uygu

laması var mıdır? Var ise ne zaman başlamıştır? 
Kaç kişi işltjirak etmiştir? 

2. Açlık grevi uygulanmasının nedenleri nedir? 
Bu konuda (bir soruşturma var mıdır? Var ise ne 
safhadadır? 

3. Gerek Adana ve gerekse Mersin kapalı ceza
evlerinde, cezaevi koşullarının son- derece ilkel ol
duğu, rutubetli, çok pis kokulu ve farelerin dolaş
tığı; içeride gazete, kitap ve dergi okunmasına mü
saade edilmediği; siyasî suçtan tutuklu ve hükümlü 
olanların, görüş günlerinde dahi aileleri ile görüştü
rülmediği; aileleri tarafından getirilen bazı zarurî 
iğiyim eşyasının içeri alınmadığı, görüşme günleri
nin sık sık değiştirildiği hususları doğru mudur? 

4, Doğrulanamayan ve başka türlü doğrulan
ması da mümkün olmayan bu tür haberlerin, hüküm
lü ve tutuklu ailelerini daha fazla perişan etmemesi 
/için ve işin ehemmiyet ve aciliyetkıe binaen, geçen 
yıl olduğu gilbi, bu yıl da bu aile ferlerinden olu-

209 — 



T. B. M. M. B: 59 27 . 1 . 1987 O : İ 

şacak bir heyettin, bu cezaevlerinde inceleme yap
masına izin vermeyi düşünür müsünüz? 

5. Asılımda, tüm ülke genelinde, bütün cezaevle-
ılimde, hemen hemen aynı olan bu problemlleri mü
dür ve gardiyanların problemleri de dalhül olmak üze-
<re-çözebilkmek için rasyonel tedbirler düşünüyor musu
nuz? Düşünüyorsamız nelerdir? Yoksa bütün bunla
rın asılsız söylentiler olduğunu mu düşünüyorsu-
nuz? 

(BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Sungurlu, bu
yurun efendim. 

ADALJET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU ı(İGümÜşlhane) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin pek değerli üyeleri; Adana M'iletvekİl'i Sa
yın Coşkun Bayram tarafından verilen ve cevap-
lamdınlımasımı istedikleri soru önergesine cevap ver
mek üzere (huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1. Mersin Cezaevinde ideolojik suçlardan hüküm
lü olan 30 kişinin, 29 Ekittı 1986 tarihinde başlat
tıkları açlık grevi, daha sonra 13 ikisinin vazgeç
mesi üzerine, 17 hükümlü taralından 9 Kasım 1986 
gününe kadar sürdürülmüştür. Hükümlülerin kemdi 
istekleriyle sona ermiş ıbuHunan bu grevden sonra, 
adı geçen cezaevinde aynı nitelikte herhangi bir ojay 
cereyan dtimemişjtir. 

evinde bulunan tutuklu ve hüMirnlülfâr bu yeni ce
zaevine nakledilme sanısına sahip olacaklardır. 

Diğer cezaeVleriımizde lölduğu gi!bü, Adana ve 
Mersin cezaevlerinde de, tüzük ve yönetmelik hüküm
leri uyarınca cezaevine girmesi idare taralından 
mahzurlu görülen kitap, dergi, resim ve mecmua 
gibi yayınlar dışında kalan her türlü matbuanın hü
kümlülere verilmesine müsaade edilmektedir. 

Cezaevlerinde ziyaret günleri, her cezaevinin iç 
yönetmeliğinde bdirtilmiş olup, hükümlü ve tutuk
luların ziyaretçileriyle görüştürülmesi bu yönetme
lik hükümleri çerçevesinde gerçekleşltirilmek(tedir. 
Mutlak zaruret olmadıkça, ziyaret günlerinde deği-
ışiklik yapılması söz konusu değildir. 

IBuigün cezaevlerinde bulunan hükümlüler, ceza
evi .yönetimi tarafından kendilerine verilen tek tip 
elbise giymektedirler. Bu sebeple, hükümlü aileleri 
taralından cezaevlerine getirilen giyim eşyalarının 
hükümlülere verilmesi, ancak cezaevi yönetimli tara
fından zarurî görüldüğü hallerde mümkün olabilmek-
ıtJedir. Öisiplin cezası almamış olan her hükümlü ve 
'tutuklumun, cezaevine ait iç yönetmeliiklte gösterilen 
gün ve satlerde ziyaretçileriyle görüştürülmeleri ce
zaevi idaresince sağlanmaktadır. Ziyaretçi kabulün
den men cezası almış olan hükümlü ve tutukluların 
ise, ziyaretçileri Me görüşmeleri, infaz mevzuatımız 
muvacehesinde mümkün bulunmamaktadır. 

4, Cezaevlerinin denetimi, mıahallî cumhuriyet 
savcıları, cezaevi cumhuriyet savcıları, cezaevi mü
dürleri, Adalet Bakanlığı müfettişleriyle, Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yöneticileri tara
fından • yapılmaktadır. Bu itibarla, hükümlü ve tu
tuklu a'Melerinden müteşekkil bir heyete, adı geçen 
cezaevlerinde inceleme yaptırılması düşünülmemekte
dir. 

(Burada şunu eklemek istiyorum; Adalet Bakanı 
olduğum tarihte Meolfe Başkanlığına yazdığım bir 
yazı ile Adalet Komisyonu üyelerinden teşekkül ede
cek heyetlerin, bakanlığımııza ait her türlü müesse
seyi gezip görebileceklerimi, kontrol edebileceklerini 
bildirdim; bu hususu ifade etmek isterim. 

5. Ülkemizde cezaevi olarak kullanılan devlete 
ait binalar insan sağlığına elverişli olup, kiralık bazı 
binalardaki gayri müsait ışaıtüar düzeltilmek cihetin© 
gidilmektedir. 

Cezaevi personelimin çalışma satleririin 12 saat
ten 8 saate imdirifcmesi hususumda bakanlığımraca 
yapılan çalışmalar, kararname haline getirilmiş; 
12 765 infaz koruma memuru temimi husuısumdaki 

2. Adı gecem cezaevinde 30 hükümlü tarafın
dan başlatılan söz klonulsu açlık grevi; hükümlüle
rin saç, sakal ve bıyıklarının kestirilmemeslini, hü-
kümılülere radyo ve her türlü yayının serbestçe veril
mesini, cezaevinde tek tip elbise giyilmesi ile ilgili 
olan uygulamadan vazgeçilmesini, cezaevi dışından 
gönderilen her türlü yiyecek maddesinin hüküm
lülere verilmesini, koğuşlarda bulunan şikâyet kutu
larının kaldırılmasını, ziyaretçilerle yapılan görüşme 
sürelerinin uzatılmasını, İnfaz Tüzüğü hükümlerine 
aykırı olacak şekilde yakın akrabaları dışımda kalan 
bütün tanıdıklarıyla da görüşmelerine müsaade edil
mesini temim içim yapılmııştur. 

Greve katılan hükümlüler, haklarımda. yapılan 
disiplin sorutturması sonunda, fiillerine mümasil di
siplin cezalarıyla tezoiye olunmuşlar ve verilen bu 
disiplin cezaları infaz edilmiştir. 

3w Adama ive Mersin cezaevleri, tip üzerime ku
rulmuş bulunan ve devlete ait binalardır. Bu ceza
evlerinin ilkel, rutubalfl'i ve pis koklulü oldukları ve 
içlinde farelerim 'bulunduğu hususlarınım doğruluğu söz 
konusu değildir. Bununla beraber, Adana'da yeni 
bir ı(E) tipi cezaevi inşaatı tamamlanmak üzere olup, 
kısa bir süre sonra hizmete açılacak ve Adana Oeza-
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kararname imzallanımaktaldır. Yakında bu problemin 
çözüleceğini ümit dtmekteyiim. 

Cezaevi yöneticisi ve personeline lojman temini 
hususu ise, bütçe imkânlarımız çerçevesinde yerine 
getirilmeye çalışılmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize (saygılarımla arz ederim. 
'(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Coşkun Bayram, buyurun. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekillileri; sözlerime başlarken, Sayın 
Bakana, verdiği izahattan dolayı ve (bilhassa soru
mun 4 numaralı 'bendine verdiği cevaptan dolayı ön
celikle teşekkül ediyorum; ancak, bu arada -basına 
da yansıyan- bk komisyon teşekkül ettirilerek, ce
zaevlerinin ımi'IıletvekJiileri tarafından incelenmesinle 
imkân sağlanması girişiminin bir an önce gündeme 
gelmesini temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, suç işleyenlere ceza ver
mekten ve 'bilhassa hürriyeti (bağlayıcı ceza tertip et
mekten amaç; suçlunun ıslahı ve toplumsal hayata 
doğru dürüst ve faydalı 'bir insan olarak dönmeleri
nin yanı «ıra, toplum düzenline alışmaları ve yeni 
suç işlemelerine meydan verilmemesi için, yetenek
lerine uygun bir iş sahibi olabilmelerini sağlamaktır. 

Hükümlüler, genelde, işledikleri suçtan pişmanlık 
duyan kimselerdir. Hükümlüleri tekrar suça itmek
ten korumanın en uygun ve pratik çaresi, infaz mü
essesesinde, yani cezaevlerinde bulundukları süre içe
risinde kendilerine yardım etmektir. Bu da ancak 
cezaevi koşullarının iyileştirilmesiyle olur. Aksi halde 
ne oluyor? Tutuklu ve hükümlülerin birçoğu, top
lum düşmanı olarak ve hatta (bazıları intikam hissiy
le dolu olarak cemiyet içine salıverilmektedir ki, hu 
da toplum için büyük tehlike arz etmektedir. 

Ben zamanın darlığı nedeniyle kısaca şu hususla
ra ıdeğiınımek istiyorum : Sayın Bakanım Adalet Ba
kanlığı ıbütçesi üzerinde konuşurken şu cümleleri 
kullanmışlardı : «Cezaevleri hakkındaki şikâyetlerin 
birçoğuna dikkat edilirse, 'şikâyetler cezaevi içinden 
değil, cezaevi dışından gelmektedir. Zaman zaman 
cezaevi içerisinden gelen şikâyetlerin de çoğuna dik
kat edildiği takdirde, bunların daha ziyade siyasî suç
lu veya anarşist suçlu denilen tüp suçlularda, temeli poli
tik olan sızlanmalara dayandığı görülecektir.» 

Ben 'bu görüşe iştirak etmiyorum. Bu vesileyle 
şunları Sayın Balkanın dikkatine arz etmek istiyo
rum : Bir defa, cezaevindeki yakınlarıyla görüşmek 
isteyen kişinin mutlaka soyadının (tutması istenmek

tedir. Bu, birtakım zorluklara neden olmaktadır. Bu, 
daha kolaylaştırılabiiir; İla da soyadının tutması 
şart mıdır? Şu anda askerî cezaevlerinde ziyaretle 
ilgili yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi ve bu yö
netmeliğe çok daha uygun şartlar getirildi. Aynı 
şartların diğer cezaevleri için de bir an önce devre
ye sokulması bence h'ir zarurettir. 

îkinci husus, avukatların içerideki müvekkilleriy-
le görüşmesi meselesidir. Şu andaki tatbikat birta
kım zorluklara neden olmakta, avukatın üzeri Mile 
aranmaktadır; bu da değişik görüntülere neden ol
maktadır. O bakımdan, daha uygun, daha tatbik edi
lebilir ve kulanışlı h'ir sistem getirilmesi gerekmekte
dir. Cezaevi personeline, ilgilisi kimse ona, bu şekil
de (talimat verilmelidir. 

(Diğer bir husus : Yemekler, yetersizdir, cezaev
lerinde. Bugün mahkûm" başına günlük harcama 
250-300 lira civarındadır. Dışarıdan yiyecek getirt
mek de yasaktır. Dışarıdan yiyecek getirtmenin mah-
zuriaın olabilir; ama bu mahzurları önleyicj. tedbir
leri almak suretiyle, yiyecek getirtmek mümkün hale 
getirilebilir, Mahkûmlar, cezaevi kantininde açıkça, 
resmen soydurülmakıtadır. Kantinleri kimilerin işlet
tiği ve nasıl işlettiği gerçeği ise dehşet vericidir. 

Üçüncü husus : Sağlık hzm'etleri yeterli düzeyde 
•değildir. Cezaevi doktorları hiç de yeteri şekilde 
hizmet vermemektedirler. Bunların (belirli bir statüye 
'bağlanması gerekmektedir. Özel doktora muayene 
imkânı tanınmalıdır. 

Dördüncü husus : Cezaevi personeline özel eği
tim verilmek gerekmektedir. Çalışma şartları itiba
riyle, infaz-koruma memurları dediğimiz bu kişiler 
günde 12 saat çalıştıkları gibi, ayrıca bayram tatili 
ve hafta sonu «alilleri de yoktur ve zaten bir stres 
içindedirler. Sayın Bakanımın bunların çalışma sü
relerinin 8 saate indirileceği hususundaki sözlerini 
ımemnuniyetıle karşılıyoruz. 'İnşaallah bir an önce dev
reye sokulur ve birtakım şikâyetlerin azalmasına da 
neden olunur. 

Ayrıca hücre sistemi, »bizim infaz Kanunumuzda 
yer alan ıhir sistemdir, fakat bu, ıbirtakım keyfî uy
gulamalara alet edilmektedir. Hakikaten insan onu
ru ile 'bağdaşmayacak uygulamalar olmaktadır. Bu
nun da insan onuruna yakışack şekilde düzenlenme
si gereğine işaret etmek istiyorum, 

Hücrelerin sağlık koşullarına uygun .hale getiril
mesi ve hazırlanması da, yine, idarenin görevleri ara
sındadır; buna da dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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Ayrıca, kitap, dergi konusu, (benim anlayamadı
ğım bdır konu. Dışarıda serbestçe satılan, herkesin 
okuyabildiği kitap, dergi, nasıl oluyor da -'hani kader 
kurbanları diyoruz- onlardan esirgeniyor, okumaları 
men ediliyor? Ne gibi mahzur oluyor, ben (hâlâ an
layamıyorum. Oezianın gayesi, suçlunun ıslahı oldu
ğuna göre, onu cemiyete yenliden kazandırmak oldu
ğuna göre, ıbu hususun da yeniden düzenlenmesi ge
rekmektedir. Dışarıdakilerin serbestçe okuyabildiği 
kitap ve derginin, cezaevine düşmüş kimseler içlin 
yasaklanması, omlar için ayrıca onur kırıcı ikinci 'bir 
ceza olmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıy
la «damlıyorum. (SHP ve DSP sunalarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Feyzullah Yıl-
dıor'ın, Isıtiaribui Patrikhanesi ite ilgili olarak Devtlet 
Balkanından sorusu vardır. 

»ayın Ylldırır?.. Yok, 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 38 indi sırada, Sayın Mahmud Al-
ıtunakar'ın, Kültür ve Turizm Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Mahmud Altunıaikar?.. Burada. 
Sayın 'Bakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Mahmud Al-
tunakar'ın, Kültür ve Turizm Balkanından sorusu 
vardır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 

Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

I BAŞKAN — 40 mcı sMiada, Sayın Barış Çan'ın, 
I Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?,. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok., 
Soru entelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 41 inci sıradaki Sayın Kadir Na-
I ııin'in sorusu, Sayın Narin'in izinli olması nedeniyle 

erıtelenmliştir. 

I 42. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

'BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Vecihi Atak-
'lı'nın, içişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri ©akanı?.. Yok, 

I 'Soru iertelenmiştir> 

43. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıufa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 

I Tarım Orman ve Köyişleri Bakamdan sözlü soru 
I önergesi (6/895) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın Vecihi Atalk-
lı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Ataklı?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru 'erteltonmiştir. 

44. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı (6/896) 

BAŞKAN — 44 üncü sunada, Sayın Muzaffer 
Yıildırım'ın, Devlet Bakanından sorusu vardık 

Sayın Yıldırım?.. Burada, 
İlgili Devlet Balkanı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahmet 

Karaevli tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Yıldırım 

I Kayseri 

— 212 — 



T. B. M. M* B: 59 27 . 1 . 1987 O : 1 

Kayserli'nin hava kirliliği her geçen yıl bir yıl ön-
cesirii aratır bir şekilde korkunç boyutlara ulâişımış, 
bu yıl ise insan sağlığını tehdit eder bir duruma gel
miş, yaşanmaz bir şehir olmuştur. 

Bir yıl önce vermiş olduğum sözlü soruma 7.1.1986 
tarihinde T.B.M.M. Genel Kurulunda verdiğiniz ce
vapta kısa ve uzun vadede bazı tedıbirleriin alınaca
ğını bdirtmiştliriiz. 

1. Ktaysförıtye ısınmada kiülanılmak üzere kok ve 
kirletici özelliği az olan kömürlerin tahsisini sağlaya
cağınızı belirttiniz. Bu kömürler verilmediği gilbi, bir 
yıl öncekini aratacak şekilde taşlı topraklı daha kali-
tesiz kömür verilmiştir. Bu ihmalin sebebi nedir? 

2. Kayseri tren istasyonundaki kömürle çalışan 
ve kirliliği meydana getiren lokömatiflerin değiştiri
leceğini beyan ettiniz, bu husus da yerine getirilme
miştir. Bu ihmalin sebebi nedir? 

3. Kayseri'd'e hava kirliliğini önlemek amacıyla 
kurulmasını düşündüğünüzü söylediğiniz merkezî ısıt
ma sisteminin durumu nedir? Yapmaktan vaz mı geç
tiniz? 

4. «Hava kirlil/iğini azaltıcı fonksiyonu bulunan 
ağaçlandırma çalışmalarının Kayseri Şehri için de 
planlandığını» söylemiştiniz. Bu hususta neler yapıl
mıştır?* 

5. Hava kirliliğinin yüzde 20*sinrın motorlu araç
lardan ileri geldiğini tespit ettiğiniz «Kayseri için, hü
kümet olarak raylı sistemi gerçekleştireceğinizi» Sayın 
Başbakanımız açıklamıştı. Raylı sistemden Vaz mı geç-
tiriiz? Yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Karaevli yerine 
Devlet Bakam Sayın Tenekeci cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Tenekeci. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, DSP Grubundan başka Mecliste kimse kalmadı. 

BAŞKAN — Siz yeni grupsunuz efendim, zaman
la siz de bıkarsınız; (Gülüşmeler) 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kay
seri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri'-
nin hava kirliliğiyle ilgili sorusunun cevabını arz ede
ceğim. 

1. Kayseri tünde ısınmada kullanılmak üzere, 
ithal briket, Tunçbilek, Seyitömer, Şırnak ve Bolu 
kömürü tahsisli yapılmıştır. önümüzdeki yıllarda, 
kükürt oranı düşürülmüş kaliteli kömürlerden olan 
ithal briket ve Tunçbilek kömürlerinin kullanılmasına 
ağırlık verilecektir. 

2. Kayseri Tren İstasyonundaki kömürle çalışan 
ve kirlilik meydana getiren ve manevra için kullanıl
makta olan iki lokomotif 1987 yılının Mart ayında 
hizmetten kaldırılacaktır. 

3. Kayseri'de hava kirliHiğini önlemek amacıyla 
kurulması düşünülen merkezî ısıtma sistemiyle ilgili 
olarak, 1977 - 1978 yıllarında bir Romen firmasına 
merkezî ısıtma projesi yaptırılmış; ancak, proje, karar 
mercii ilgjil'i kuruluşlarımız tarafından rantabl bulun
mamış ve konu ile ilgi'M çalışmalar durdurulmuştur. 

Hükümetimizin gündeminde olan hava kirliliği pro
jeleri için yapılan çalışmalar meyanında, Kayseri Üi-
mizıdelki mevcut problemin hallli için de alternatif ça
lışmalar 'yürütülmektedir. 

4. Hava kirliliğini azaltıcı fonksiyonu bulunan 
ağaçlandırma çalışmaları konusunda. Kayseri İllinin 
(belirli bölgelerinin ağaçlandırılması ve bir yeşil ku
şak teslisi için ön çalışmalar devam etmektedir. Kesin 
planlamaya kadar Erciyes Dağının Kayseri'ye bakan 
etekleriyle, diğer ağaçlandırmaya müsait bütün tepe
ler ve düzlüklerin ağaçlandırılması için, Adana Orman 
Bölge Müdürlüğüyle Valilik, planlama çalışmalarına 
başlamıştır. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları 
ile Hazine ve belediyelere ait uygun sahaların tespiti 
yapılmaktadır. 

5. Hızlı tramvay sistemi için birisi İstanbul Tek
nik Üniversitesine, diğeri Alman Siemens Firmasına, 
iki fizibilite raporu hazırlattırılmıştır. 26'şar kilomet
relik 'iki etapta tamamlanacak olan bu sistem, 52 kilo
metre uzunluğunda olacak ve tamamen elektrikle ça
lışacaktır. 

Proje, Devlet Planlama Teşkilatında olup, teşvik 
belgesi alınması beklenmektedlir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Yıldırım, konuşacak mısınız efendim? 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (DSP sıralarırMlan 

«Yoklama istiyoruz Sayın Başkan» sesleri) 
Efendim, şimdi oylama yok ki ne yoklaması istli-

yor sunuz? Hem arkadaşınız konuşacak, hem yokla
ma istiyorsunuz; olur mu efendim? 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Kayseri'riin hava kirliliği 
dolayısıyla Devlet Bakanı Sayın Ahmet Karaevli'ye 
sormuş olduğum soruya, Sayın Bakanım, adet yerini 
bulsun diye, geçiştirici, içeriğini derin incelemeden ve 
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(gerdeli tedlbırler alınmadan cevap verdiler; kendileri- l 

ne teşekkür edıerlim. 
Biir kere, bu sorumu ben bir sene evvel aynı baka

na, yani Sayın Karaevli'ye tekrar tevcih etmiştim; 
Sayın Baklan da, bu sorulanımın karşılığında, kaliteli 
yakıt sağlanması için, halen kullanılan asfaltit linyit 
yerine, Kayserilde kullanılmak üzere kok ve kirletici 
özelliği az olan kömürlerin tahsisi konusunda ilgili 
mercilere emir verildiğini ve kaliteli kömür verilece
ğini, ıbu mukaddes kürsüden ifade etmişlerdi. Sayın 
Bakamımın yerine cevap veren Sayın Devlet Bakanımız 
Ida, «çalışmaların sürdürüldüğünü Ve kaliteli kömürün 
verilmeye çalışılacağını» ifade ediyorlar. Demek ki, 
aradan geçen bir sene zarfında Kayseri'ye kaliteli 
kömür verilimesli bakımından hiçlbir çalışma yapılma
mış ve hiçbir netice alınmamıştır. Bir sene evvel, yani 
1985 yılında ne çeşit kömür verilmişse, 1986 yılında 
(da aynı .kömürler (Şırnak, Tunçtoilek, briket, linyit gibi) 
verilmiş; fakat ne hazindir M, 1986 yılında verilen kö
mürlerin kalitesi, 1985 yılına oranla daha da düşmüş, 
taşı toprağı daha fazla olan kömürler verilmiş ve hava 
kirliliği de »bir sene öncesine oranüa daha da artmıştır. 

Gene Sayın Bakanım bir sene evvel burada benlim 
soruma vermiş oîdiuğu cevapta, elimldekli Meclis za
bıtlarından okuyorum, «Kayseri İstasyonunda kömür
le çalışan ve hava kirliliği meydana getiren lokomo
tiflerin değiştirilmesi hususu, valilikçe Ulaştırma Ba
kanlığına iletilmiş, Ulaştırma Bakanlığı da peyderpey 
'lokomotiflerin değiştirilmesi yönünde adımlar atmak
tadır» demişlerdi. 

Bu sözün üzerinden tam bir sene geçti; bu kelam
lar, bu mukaddes Mecliste halen dolaşıyor; fakat söz 
yerine gelmedi. Sayın Balkanım biraz önce, «1987 se
nesinin Mart ayında kaldırılmaya başlanacağını» be
yan ettiler. Durumu takdirlerinize arz ediyorum. 

Şeker Fabrikası bacasına filtre koyma meselesinden, 
Bakanımız daha önce de bahsetmişti. Ben şunu soru
yorum : Türkiye'de TSE damgalı bir filtre imal edil
miş midir? Yani Vatandaş bu filtre hususunda soyul
maktadır. Soba boruları filtre diye yapılıp vatandaşla 
mecburen taktırılmakta ve hiçbir netice alınamadığı 
için, vatandaş boşuna para sarf etmektedir. Ben, hü
kümetten, «Türkiye'de TSE damgalı biir filtre üretil
miş midir, üretilmemiş midir?» diye soruyorum. Eğer 
üretikriişse, vatandaşın veya büyük fabrikaların bunu 
takmasını mecbur etmeliler; yoksa lalettayin, göster
melik ıbir filtre değil. 

Uzun vadede düşünülen tedbirler için, gene Sayın 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, gene bir sene evvel, 
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o gün için, merkezî ısıtma sisteminin düşünüldüğünü 
burada beyan etmişlerdi. Daha önceki dönemlerde 
belediye başkanları bu merkezî ısıtma slistemi konu
sunda Romanya ile bir anlaşma yapmışlardı. Şimdi 
Sayın Bakanım, bunun bırakıldığım ve yapılmayaca
ğını söylediler, alternatif çalışmalar yapıldığını beyan 
ettiler, fakat bunların neler olduğunu bize izah etme
diler. Yani, merkezî ısıtma hususunda alternatif ça
lışmalar nedir, bölgesel bir tedbir midir; yoksa, me
sela Rusya'dan Ankara'ya kadar gelecek doğal gaz 
haltının Kayseri'ye kadar uzatılması mı düşünülmek-
tedlir? Alternatif çalışmalar nelerdir; bunların açıkça 
belirtilmesi gerektirdi; ben şahsen tatmin olmadım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Âdet savmak kabi
linden cevap verdiler Sayın Yıldırım, değişen bir şey 
yok ki, mutat olduğu üzere... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Gene, 

hava kirliliğini azaltıcı fonksiyonu bulunan ağaçlan
dırma çalışmalılarının ne durumda olduğunu sordum. 
Bu soruma cevaben de, Devlet Bakanı Sayın Alhmet 
KaraövHi bir sene evvel (7.1.1986 tarihli zabıtlarda da 
vardır) ağaçlandırma çalışmalarına girileceğini söy
lemişlerdi. Bu konuda da, bir sene zarfında hiçbir 
mesafe alınmamış durumdadır. 

Kayseri'riin hava kirliliği, zaman zaman Ankara'yı 
da geçmektedir. Gerek kükürtdioksit bakımından, ge
rek karibondiokıslit bakımından, Kayseri artık yaşanıl
maz bir şehir haline gelmiştir. Ben size buradan iki 
rakam okuyayım: 1983 yılı Ocak ayında - o sıralar
da Kayseri'de hava kirliliği ölçülüyordu, şu anda öl
çülme yapılıyor mu, yapılmıyor mu, o da belli değil -
Ankara'da kükürtidlioksit miktarı ortalama 330 rrfkrog-
ram/metreküp iken Kayseri'de kükürtdİoksit oranı 
574 mikrogram/metreküp olmuş; duman durumu, ge
ne Ocak 1983'te Ankara'da 184 iken Kayseri'de 452 
olmuş; yani hava kirliliği bakımından Kayseri Anka
ra'yı geçmiş durumdadır. 

Yine hava kirliliğinin azaltılması için raylı siste
min şart olduğunu burada defalarca belirttik. Kayse-
ri'nin raylı sistem projesi şu anda Devlet Planlama 
Teşkilatında bekliyor ve henüz teşvik belgesi alama
dı; hatta reddedildi diye duyduk. Muhalefet olarak bi
zim girişimlerimizin, benim burada üç dört defa so
ru önergesi vermemin de olumlu etkileri oldu ve şu 
anda yine edindiğimjiz bilgiye göre, Devlet Planlahıa 
Teşkilatı bunu müspet yönde çıkarmak, teşvik belge
sini vermek için uğraşıyormuş; fakat henüz katli ola
rak, teşvik belgesi alındığına dair bir haber alamadık. 
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Sayın Balkanımız da, bunun Devlet Planlama Teşki
latında beklediğini; İstanbul Töknii'k Üniversitesi ve 
Siemens Firmasıyla birilikte üzerinde incelemeler ya
pıldığını belirttiler. Zaten bunun için de verilmiş ayrı 
bir soru önergem var; o sırada ayrıca görüşlerimi be
lirteceğim. 

Kayseri'ye en kısa zamanda hava kirliliğimi azaltıcı 
kömürlerin tahsis edilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Hava kirliliği için bir bakanlık, müsteşarlık ve bir
takım teşkilatlar kurulmuş; ama bir çare bülunama-
mıştır. Türkiye'de h'ava kirliliği olan il sadece Kayseri 
değildir; Erzurum, Eskişehir, Gaziantep gibi on illimiz 
hava kirliliği ile karşı karşıyadır. 

Hava kirliliği için çalışmalar sadece Ankara için 
yapılmış, bunda bile muvaffak olunamamıştır. Hava 
kirliliği sadece Ankara\la değil, diğer vilayetlerimizde 
de olduğuna göre, bütün vilayetler için bakanlık ola
rak topluca bir çözüm geliştirilmesi gerekmektedir. 

Hava kirliliğinin sebepleri, çarpık şehirleşme, şe
hirlerin düzensiz planlanması, konut biçimli ve yakıt 
cinsi gibi sebeplerdir. Bunlar çözülemeyecek sorunlar 
değildlir. 

Kayserimde hava kirliliğini önleyici kömürler ye
rine, daha kalitesiz kömürler verilmeye devam edilmiş
tir. Halbuki, Sayın Bakan geçen sene bugünlerde, Kay
seri'ye daha kaliteli kömür verileceğini - biraz evvel 
de belirttiğim gibi - burada söylemişlerdi. Bu sene de 
kaliteli kömür verilmemiş ve Kayseri, hava kirliliği 
bakımından, yaşanılmaz bir şehir haline gelmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Efendim soru cevaplandırılmıştır. 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ondu Milletvekilli 
Bahriye Üçok'un, Fatih Yetiştirme Yurdunun boşal
tılması için Bakanlar Kurulunca karar alınıp, alınma
dığına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 46 nci sıradaki, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, sorusu, içtüzüğün 97 nci madde
si gereğince ertelenmiştir. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başka
nım, ben şu anda burada olmasaydım, bu sorum dü
şer miydi? 

BAŞKAN — Hayır, işlem yapmıyoruz zaten, yap
madık; yani yapamıyoruz. Çünkü daha önce bir so
runuz cevaplandırılmış olduğu için mecburen ertele
necekti. 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

BAŞKAN — 47 nci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in sorusu, soru saihibinlin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

48. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırımın, 
Toprak Mahsulleri Ofisince Amerika Birleşik Devlet
leri ve Arjantin'den ithal edilen buğdaylara ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/900) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki soru geri alınmıştır. 
49. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutumun, turist 

olarak ingiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşı
mıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilmediği iddia
sına ve Hükümetin bu olay karşısındaki tavrına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Balıkeslir Milletveki
li Cahit Tutum'un, turist olarak İngiltere'ye gitmek 
isteyen bir grup vatandaşımıza İngiliz makamlarınca 
giriş izni verilmediği iddiasına ve Hükümetin bu olay 
karşısındaki tavrına ilişklin Dışişleri Bakanından soru-
rusu vardır. 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
Efendim, çalışma süremizin dolmasına pek az za

man kalmıştır. 
Danışma Kurulunca alman karar gereğince Tür

kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifini görüş
mek ve 28 Ocak 1987 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,43 
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VI. — SORULAR V 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ka

racabey Lisesindeki matematik dersi ile Bursa Endüstri 
Meslek Lisesindeki inküap tarihi dersinde basarı ora
nının düşük olmasının nedenine ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1394) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik Ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Davut Abacığil 
Balıkesir 

1. Karacabey Lisesinden 1985 - 1986 ders yılın
da matematik öğretmeni Ziya Cenıgizlin dersinden kaç 
kişi doğrudan sınıf geçmiş, kaç kişi ikmale kalmıştır? 

2. Sayın Bakanlığın verdiği ek sınav hıakkı so
nucu, bunlardan kaç kişi sınıfını geçebilmiş, kaç kişi 
sınıfta bırakılmıştır? 

Bu öğretmence kendi görüş açısına uygnu olan 
öğrendilere göre kenldİ dersinden notlama yapıldığı 
ileri sürülmektedir. Doğruluk derecesi nedir? 

3. 3 Ekim 1986 tarihli Hürriyet Gazetesinde Bur
sa Endüstri Meslek Lisesinde İnkılap Tarihi dersinden 
140 öğrenciliden Tisinin sınıf geçtiği açıklanmaktadır. 
Bk sınavlara rağmen düşük verim alındığı meydan
dadır. Burada kusur öğrencinin mi; yoksa öğrenciyi 
'yetiştirmeyen öğretmenin dahli var mı; açıklar mısı
nız? 

T.C. 
Millî Eğitini Gençİk 22 . 1 . 1987 
ve Spor Biakanlığı 

Erkek Teknik Öğretim1 

Genel Müdürlüğü 
iSayı: 410 ((14 -1) 2. D. D. Şb. 

(2361) (132) - 00539 
Konu: Atatürk Enldüstri Meslek Lisesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 17.10.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1394, 
6949/27553 sayılı yazısı. 

(1) T. B. M. M. nin 11.11.1986 tarihli 23 ün
cü ve 18.11.1986 tarihli 26 ncı birleşim tutanak der
gilerinde yayımlanan cevaplara ek cevaptır (7/1394) 

1 CEVAPLAR (Devam) 

ib) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının. 
7.11.1986 tarih ve Erkek Teknik öğretim Genel Mü
dürlüğü 11996 sayılı yazısı. 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
7.11.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1394, 
6949/27553 sayılı yazısı. 

d) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
21.11.1986 tarih ve Erkek Teknik öğretim Genel Mü
dürlüğü 12686 sayılı yazısı. 

e) 5.12.1986 tarih ve 89 sayılı inceleme raporu. 
Bursa Atatürk Endüstri Meslek Lisesinde, T.C. 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ek sınava 
giren 140 öğrenciden 7'sinin sınıf geçmesi ile ilgili ilgi 
(a) ve (c) yazılarınız ile cevaplandırılması istenen hu
suslar, Bakanlığımız Müfettişince incelenmiş olup so-
mıeunlda düzenlenen ilgi (e) raporda; 

15 - 19 Eylül 1986 tariflileri arasında yapılan bü
tünleme dk sınavlarından, T.C. İnkılap Tarihi ve Ata
türkçülük dersi ile Tarih dersinin başarı oranlarının 
tespiti içlin evrak üzerinde inceleme yapıldığı, Lise 
son sınıflarda okuyan öğrencilerin sene içindeki ba
şarı oranlarının % 80 - 90 arasında olduğu, sene so
nunda da % 100 olduğu, ara sınıflarda (IX. ve X. sı
nıflarda) okuyan öğrendilerin bütünleme ek sınavlar-
daki başarı oranlarının düşük olduğu, bu başarısızlık
larının nödeninin ise genelde öğrencilerin bütühlem'e 
ek sınavlarına h'iç çalışmadan girdikleri, ayrıca bazı 
öğrencilerin ise sınava girmedikleri, 

Sene içinde yapian yazılı yoklamalarda da, yazılı 
kağıtları üzerinde de inceleme yapıldığı, aynı öğren
cilerin çok başarısız oldukları, yalnız T.C. İnkılap Ta
rihi ve Atatürkçülük dersi değil genelde bütün ders
lerden çalışmadan sınava gürdikleri, bu sebepte de 
başarı sağlayamadıkları, 

'belirtilmiştir. 
Yukarıda açıklandığı üzere, 15 •• 19 Eylül 1986 ta

rihleri arasında yapılan bütünleme ek sınavlarında ders 
öğretmenlerinin öğrencilerini yetiştirmeden not ver
diği, iddiası sübut bulmamıştır. 

Arz ederim. 
Metin Etmiiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli ve İlçe köylerinin içme suyu ve yol soru
nuna ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1498) 
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Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz öderim. 

Saygılarımla. 
Hilmü Nallbantüğlu 

Erzurum 

Erzurum M ve İlçe köylerinde aşağıdaki işler ne 
zaman yapüabileceklerdir? 

1. Aşkale İlçesi Yeniköy Köyünün içme suyu ta
mamlanmadan (bırakılmış. Tamamlanması istenir. 

2. Aşkale Ilçesii Yeniköy Köyünün sulama suyu 
tes'Jsi ydk. 

3. Aşkale ile çiftlik arası karayolu bakımsız. Ba
kımı iyi yapılamaz mı? (Dumanlı - Radyol'ing yolu da 
buradan çalışıyor.) 

4. Narman Dazlak Köyü yolu. 
5. Tekman Yuvaklı Köyü yolu yarım bırakılmış. 

İçme su tesisi yapılmamış. 
6. Çat İlçesinden Parmaksız - Kaplıca - Kur-

bantı, Sarıkaşık, MoUaömer - Kara'bey - Söitaş - Sö-
b'eçayırı Karaca geçip Yedisu Kasabasına giden yolun 
yapılması istenir. 

7. Çat İlçesi Karabey Köyü önünden geçen su 
üzerine bir köprü yapılırsa Söbeçayırı, Cilbo mezrası 
ve aşağıdaki Kığı İlçesine bağlı 10 - 15 köy yarar
lanacaktır. 

TC. 
Tarım Orman ve Köy işleri 26 . 1 . 1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü! 
Sayı: ÖKM. 2 - 10811 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Îİg!i: Gen. Sek. Ka. ve Ka. Müdürlüğünün 30 Ara

lık 1986 tarih ve 7/1498 - 7510/29697 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbanfoğlu'nun 

«Erzurum İli ve İlçe köylerinin içme suyu ve yol so
runu» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü. Doğan 

Tarım Onman ve Koyiişlerî 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbanfoğlu'nun 
yazılı soru Önergesinin cevabıdır. 

Cevap 1, Erzurum - Aşkale - Yeniköy köyü iç-
mesuyu inşaatı, 10 000 000 TL. keşif bedeli ile, 1987 
yılı yatırım programı teklifleri arasında bulunmaktadır. 

Cevap 2. Erzurum - Aşkale - Yeniköy sulama te
sisi 1974 yılında gerçekleşDMlmiştir. Ancak, konunun 
mahallinde yeniden incelenmesi için Erzurum Köy 
Hizmetleri X. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş 
olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

Cevap 3. Aşkale - Çifttik arasındaki yol Kara
yolları Genel Müdürlüğü yol ağına girmektedir. 

Cevap 4. Narman İlçesi Toygaflı - Dazlak Grup 
köy yolunun tesviyeli yolu mevcut olup, stabilize kap
lamasının yapılması gerekmektedir. Bu nedenUe 1987 
yüı köyyolları yapım programı içerisinde bütçe im
kânları ölçüsünde değerlendirilecektir. 

Cevap 5. Tekman - Yuvaklı arasındaki yolun tes
viyesi yapılmıştır. Ayrıca sözkbhuisu yol 1987 yılı köy-
yoMarı tasarı yapım programının onarım bölümüne 
alınarak yılı içinde onarımının yapılmasına çalışıla
caktır. 

İçmesuyu tesisi için konunun yerinde incelenerek 
projesinin hazırlanması gayesiyle, Erzurum Köy Hiz
metleri X. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmliştlir. 

Cevap 6. Çat - Karaca ve Bingöl ili Yerli'su Bu
cağına bağlantılı 6 Km. İlik yolun açılması için, önce 
tesviyesinin ikmali gerekmekte olduğundan bu iş 1987 
yılı tesviye yapım programına alınmıştır. Bütçe im
kânlarına göre değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Cevap 7. Erzurum - Çat - KaraJbey köprüsü ya
pımı, önümüzdeki yıllarida ödeneklerin elverdiği öl
çüde yatırım programlarına dahil edilebilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyiişleri 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu'daki üreticiler lehine bazı tedbirler, 
alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş* 
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (711500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Tarım ürünlerinin muhafazası için soğuk 
hava tesisleri ihtiyaca cevap verecek miktarda mıdır? 

Soru 2. Doğu Anadolu Bölgesinde yeterli mik
tarda teknik eleman ve veteriner hekim var mı? 
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Soru 3. 21 Temmuz 1984 gün ve 18465 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan «Kalkınmada öncelikli 
yörelere uygulanacak tedbirler» uygulanmakta mı
dır? 

Soru 4. Memleketimizde havza ıslahı çalışmaları
nı düzenleyecek «Havza Islahı Kanunu» hazırlamayı 
düşünüyor musunuz? 

Soru 5. Doğu Anadolu için bölgesel planlama 
hazırlanmış mıdır? 

Soru 6. Doğu Anadolu Bölgesinde sulama şe
bekelerinden yararlananlardan alınan sulama ücretleri
ni % 50 oranında düşürmeyi düşünür müsünüz? 

Soru 7. Doğu Anadolu'da hayvancılık için veri
len kredilere tatbik edilecek faizlere ayrı bir statü ve 
faiz uygulanamaz mı? Yem sübvansiyonu artırılamaz 
mı? 

Soru 8. Hayvancılık üreticilerinin T.C. Ziraat 
Bankasına olan borçları, faizleriyle birlikte durdurula
maz mı? Borçlar uygun ödeme planına bağlanamaz 
mı? 

T. e. 
Tarım Orman ve Köyişleri 26.1.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM, 2 - (1080 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün 30 
Aralık 1986 tarih ve 7/1500 - 7523/29738 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«Doğu AnadoluMaki üreticiler lehine bazı tedbirler 
alınması» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Vazıh Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Cevap 1. Tarım ürünlerinin muhafazasında kul
lanılan soğuk hava tesislerinin ihtiyacı karşılaması 
hususunda gerekli gayret gösterilmektedir. 

Cevap 2. Kasım 1986 tarihi itibariyle kalkınmada 
1 ve 2 nci öncelikli illerde 1 115 mühendis ve 477 ve
teriner bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından açılan 

yeni imtihanla bu illerde istihdam edilmek üzere 400 
mühendis ve 150 veterinerin ataması cihetine gidile
cektir. 

Cevap 3. (Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üze
re Kalkınmada Öncelikli Yörelerin gelişmesine Hü
kümet olarak özel önem vermekteyiz. Bu itibarla, bu 
yörelere uygulanmakta olan tedbirler, geçmiş yıllara 
göre daha süratli ve yoğun bir şekilde uygulanmak
tadır. 

Cevap 4. Havza ıslahı çalışmalarını düzenlemeye 
matuf «Havza Islahı Kanunu Tasarısı» hazırlanması 
hususunda Bakanlığımca herhangi bir çalışma ya
pılmamıştır. Bu konudaki hizmetler Bakanlığıma bağlı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte
dir. 

Cevap 5. (Bakanlığım tarafından Doğu Anadolu 
Bölgesi için hazırlanmış bir «Bölge Planı» yoktur. 
Ancak, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi gibi il ba
zında, Kuzey Doğu Anadolu Sığırcılığını Geliştirme 
Projesi gibi daha geniş 'boyutlu projeler hazırlanmış 
ve uygulamaya konulmuştur. 

Cevap 6. Kamu sulama şebekelerinden istifade 
eden çiftçilerden alınan sulama suyu ücretlerinin asga
rî seviyede tutulmasına özen gösterilmektedir. 

Cevap 7. - 8. Ülkemiz hayvancılığı ve su ürünleri 
üretimini geliştirmek, hayvan yetiştiricilerini teşvik et
mek amacıyla yüzde 34 seviyesinde olan hayvancılık 
ve su ürünleri kredi faizleri 12 puan aşağı çekilerek 
yüzde 22'ye indirilmiştir. 

1987 yılı enflasyon hedefinin yüzde 20 olduğu 
dikkate alındığında, tarım kredi faizlerinde de düşen 
enflasyona paralel olarak bir indirim yapılabilecektir. 

Hayvancılıkta süt ve et verimini artırmak, besiciliği 
ve tavukçuluğu teşvik etmek amacıyla karma yemi 
kullanan yetiştiricilere uygulanan yüzde 20 Devlet des
teği devam etmektedir. 

Ayrıca, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan 
13 yem fabrikasında, yemler diğer fabrikalara naza
ran vKg.'da 5 TL. daha düşük satılmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Gaziantep Milletvekili FeyzuUah Yıkiırır 

ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azalt
mak amacıyla Güney Afrika*dan ithal edilen kömü
rün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve 
uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığım 
(tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

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

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

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

6. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

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

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

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

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

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



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

16. — Tünedi Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'm, 
Tunceli Hinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) ı(l) 

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

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

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

20. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Günseli özikaıya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

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

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

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

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

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 
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28. — Kahramanmaraş MilletvdkiM Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için. alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

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

30. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

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

32. — İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

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

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

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

36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

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

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



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

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

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

42. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihi Ataklı'nın, 
Mardin ili idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

43. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

44. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Hinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçofc'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

48. — Edirne Milletvekilli Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisince Amerika Birleşik Devlet
leri ve Arjantin'den ithal edilen buğdaylara ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/900) 

49. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, turist 
olarak ingiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşı
mıza ingiliz makamlarınca giriş izni verilmediği iddia
sına ve Hükümetin bu olay karşısındaki tavrına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is

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

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

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

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

X 5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada-
mın, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tdklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi sHakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumlhunbaşîkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hi: 22.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




