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Sayfa 

3. — Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve 
Ermenistan'ın, Türkiye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşması ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 529:533 
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keresi (3/1005) 533 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenleri ve trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Başkanvekili Aytekin Kotil, Başkanvekili görevine başlaması münasebetiyle bir konuşma 
yaptı. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesinde meyda
na gelen gecikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin gündım dışı konuşmasına Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar; 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, yeni açıklanan memur maaşlarının enflasyon kar
şısında kifayetsizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Ba
kanı Güneş Taner; 

Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu kuraklıktan za
rar gören çiftçilerimizin sorunları ve dağıtılacak tohumluklara ilişkin gündem dışı konuşması
na da Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar; 

Cevap verdiler. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan; 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 

Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın ve, 
Amerika Birleşik Devletlerine giden Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar 

Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan; 
izmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, Anayasa Komisyonundan; 
Çekildiklerine ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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ölüm cezasına mahkûm edilen tsmet Durdu hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/399) okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri 
verildiği; 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bu
lunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği; 

Açıklandı. 
18 Ekim 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.50'de son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa. Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 10 . 1989 Çarşamba 

Tasarılar 
1. Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun Tasarısı (1/621) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1989) 

2. Sendikalar Kanunu ile Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/622) (Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1989) 

Teklif 
1. Aydın Milletvekilleri Mustafa Bozkurt ile Mehmet Yüzügüler'in; 28.3.1983 tarih ve 

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/221) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.10.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, ağaçlandırma alanı olduğu belirtilen Gebze-

Gaziler Dağı mevkiinde, imar tadilatı yapılmadan, organize sanayi bölgesi için su deposu inşa
atına başlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığından yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 16.10.1989) 

2. Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya tline doğal gaz getirilip getirilme
yeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.10.1989) 

3. Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Savunma eski 
Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruşturma Kurulu talebi
nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1989) 
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4. Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet gösteren BAG-
FAŞ İşletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kirlenmesine neden oldu
ğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı-soru önerge
si (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.1989) 

5. Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın,' Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızdan 800 kişi
nin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1989) 

6. Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki vatandaşların 
toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını azaltmak konusunda 
alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.10.1989) 

7. Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki iddi
alara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.1989) 

8. Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Ankara - istanbul karayolunun Azaphane mev
kiinin otoyol standartlarına uygun olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1989) 

9. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığınca yayınlanan Sahih-
i Buhari Muhtasarı lecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi adlı eserde kadınlarla ilgili olarak yer al
dığı iddia edilen bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 600.1989) 

10. .Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu OrtakhğVve Akaryakıt Tüketim fonla
rında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler için ne miktar öde
me yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.10,1989) 

11. Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajlarının yapımı
na başlanmamasının nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/914) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1989) 

12. Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, M - 47 tanklarının yenilenmesi ve onarımı için 
ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/915) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.10.1989) 

13. . Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yolu üzerin
deki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunulduğu id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul Öz d e m ir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak üzere, hangi 
gün ve saatte toplanacağına ilişkin, Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını Incleme Ko-
misyonununun, bugün saat 16.00'da, kendi salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Türkiye'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'm cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Sağlık sorunlarıyla ilgili olarak, Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'a ilk sözü veriyorum. 
Buyurun Sayın Baran. (DYP sıralarından alkışlar) 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, 
kırsal alanda yaşayan çiftçi ve köylümüzün ekonomik koşulları kuraklıktan dolayı daha da ağır
laşırken, buna ilave olarak, sağlık sorunları da ciddî boyutlara ulaşmıştır. Bu vesileyle, huzu
runuzda, bu kesimin dertlerini kısaca dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olan sağlık, insanların doğuştan 
kazandıkları bir haktır. Devletin birinci görevi, insanını hastalandırmamak, ikinci görevi ise, 
hasta olanı tedavi ettirmektir. Devlet, bu aslî görevini, tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmet
leriyle gerçekleştirir. Ülkemizde koruyucu hizmetlerin tümü, tedavi edici hizmetlerin de yüzde 
60'ı, devlet adına, Sağlık Bakanlığınca yerine getirilir. 



T.B.M.M. B : 18 18 . 10 . 1989 O : 1 

Bugün, Türkiye'de, sağlık sorunu, 3,5-4 milyon işsizin, millî gelirden aldığı pay 200 do
ların altında olan 10 milyon insanın, yine millî gelir payı 200 - 400 dolar arasında olan ikinci 
bir 10 milyon insanın sorunudur. Bugün, sağlık sofunu, parası olmayanın ölüme mahkûm ol
duğu bir ülkede, toplam nüfusun yüzde 45'ini teşkil eden ve hiçbir sosyal güvencisi bulunma
yan milyonların sorunudur. 

Yakın geçmişte, Sayın Nihat Kitapçı'nın Sağlık Bakanlığı sırasında, bu kesim için son bu
lan dert, çile ve ıstırap, şimdi yeniden hortlamış, devletin hastanelerinde gerçek bir trajedi ya
şanmaya başlanmıştır. Nasıl yaşanmaya başlanmıştır..? Hastanelerde tedavi ücreti, yine senet
le takside bağlanmakta, hastalara ipotek konmakta, "Herkes başının çaresine baksın" den
mektedir. 

ilaçlara yapılan zamlar, vatandaşı canından bezdirirken, ilaç firmaları, âdeta, devlet eliy
le zengin edilmekte, Bakanhk da bu gidişe "dur" diyememektedir. 

Aslında, bu Bakanlığın ne yaptığı da pek belli değitdir. Altı senede beş defa bakanın de
ğişmesi yetmemiş gibi, şimdi kendi bünyesinde, ehliyet ve liyakat bir tarafa itilerek, adama iş 
ayarlanmaktadır... 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Bravo!.. Adamlarını boşta bırakmıyorlar. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, milletin, devletle bir mukavelesi var: 
Anayasamız, 56 ncı maddesinde, "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sür
dürmesini sağlamakla görevlidir" derken, 60 mcı maddesinde de, "Herkes, sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir" denilmektedir. 

"Sağlık hizmetlerinde çağ atlayacağız" diyerek, "Reform yapacağız" diyerek çıkarılan 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu da, Bakanlığın tozlu raflarında duruyor. 

Sayın Bakandan soruyorum: Serbest pazar ekonomisi, sosyal devlet olmaya engel midir? 
"Parası olan yaşar; paran yoksa ben karışmam" denebilir mi? Her hasta, kendini dünyaya ge
tiren ana ve babanın canı ciğeri olduğuna göre, hastanın, az kıymetlisi, çok kıymetlisi olur mu? 

Ekonomik gücü ne olursa olsun, herkesin, sağlık hizmetlerinden yararlanması, anayasal 
hakkı iken; Bakanlığın da görevi, parası olup olmadığı sorulmadan, herkese ve her yere, sağlık 
hizmetlerini, adil, dengeli, yeterli ve sürekli bir şekilde götürmek olduğuna göre, bugün hiçbir 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayan, devletine karşı görevlerini eksiksiz olarak yerine ge
tiren, yalnız ve yalnız hastalandığı zaman, "Ben de yaşamak istiyorum" diyen 24 milyon insa
nın, sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlandığı söylenebilir mi? 

önce, "Her üretimin bir maliyeti vardır; masrafını ödeyen, sağlık hizmetlerinden yararlanır" 
denirken, vatandaşın feryadı ayyuka çıkınca, "ödeme gücü olmayanın parasını Fakir Fukara 
Fonu karşılayacak" dendi; ama bu yöntem de çalışmayınca, işlemeyince, "Fakir olandan has
tane ücreti alınmayacak" dendi. Şimdi de, "Herkes fakirim diyor, tedavi ücretini ödemek iste
miyor", deniliyor. Sonuçta, bu kesime hastane kapıları kapandı; böylece, yaz boz tahtası hali
ne gelen sağlık ücret politikası, neticede, bu kesimi, yani bu milyonları, hekime gidemez, has
taneye yatamaz, eczaneye giremez hale getirdi. 

Bakanlığın 900 milyar liralık ödeneğinin 600 milyar lirası personel harcamalarına gidiyor
sa, kişi başına sağlık harcaması 16,200 veya 16,300 lira ise ve hastanelere gönderilen 
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ödenekler, daha yılın ortasında bitiyorsa, bunun kusuru kimdedir? Kusur, sağlık güvencesin
den yoksun olan 24 milyon insanın mıdır, yoksa genel bütçesinin yüzde 2,7'sini kendi insanı
nın sağlık hizmetleri için yeterli gören hükümetin midir? 

Sayın milletvekilleri, demek oluyor ki, iyi bir model, kötü bir uygulayıcının elinde kötü
dür, kötü bir model de, iyi bir uygulayıcının elinde iyidir. Bundan önce, de, hasta, hastane, 
eczane ve hekim sorunu vardı. Hastane ve hastalık yeni çıkmadı ortaya... Hekim ve eczane 
sekiz dokuz senedir keşfedilmiş şeyler değil; bu dörtlü, geçmiş dönemlerde de vardı; hatta, nü
fusumuzun büyük bir yüzdesinin sosyal güvencesi de yoktu; ama, o zaman, devletin hastane
leri, umut kapısıydı, şifa kapısıydı. 

BAŞKAN — Sayın Baran, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum; şunu demek isti
yorum: Ağırlaşan ekonomik koşullar, bu kesimi daha da müşkül duruma düşürmüştür. Hiç 
olmazsa, 1982 Anayasasının öngördüğü genel sağlık sigortası yürürlüğe gerene kadar, fakir ol
duğunu kanıtlayan kişilerden, yine, hastane ücreti alınmazsa, bunun devlete önemli bir yük 
getirmeyeceği inancıyla, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baran. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Şıvgın; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVQIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Ba-
ran'a, huzurunuzda teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Türkiye'nin sağlık meselesi yeni değildir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu tarafa, sağ
lık alanında çok önemli atılımlar yapmışız; önemli gelişmeler, ilerlemeler kaydetmişizdir. Bu
günün meselesine geçmeden önce, kısaca, biraz geçmişten bahsetmek istiyorum. Büyük önde
rimiz ve Devletimizin Kurucusu aziz Atatürk'ümüz cumhuriyeti kurduğunda, nüfusumuz, he
pinizin bildiği gibi, 10 milyonlar civarındaydı ve Aziz Atatürk'ün önünde en büyük bir engel 
olmuş; çeşitli savaşlara giren ve ekonomik sıkıntıları çok fazla olan bu büyük milletimiz, aynı 
zamanda ciddî rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. 

Bütün bunlarla mücadelede, elinde yeterli sayıda doktoru, sağlık personeli ve maddî kay
nakları bulunmamasına rağmen -şunu huzurunuzda ifade etmek isterim ki- o gün alınan ted
birler, ülkemizi, Ortadoğu ve Balkanlarda hatırı sayılır bir yere getirmiştir. Büyük önderimizin 
direktifleriyle kurulan ve ismini Hıfzıssıhha olarak ifadelendirdiğimiz kuruluş, Balkanların ve 
Ortadoğunun tek kuruluşu olurken, Avrupa'da da, bu konuda hatırı sayılır kuruluşlar arasın
da üçüncü sırada yer almıştır. 

Verem ve sıtma ile büyük bir mücadele yapılarak, dünyaya "Türk mucizesi" denilecek 
bir başarı göstermişizdir. 

Giderek gelişen bu çalışmalar, zaman içerisinde bütün cumhuriyet hükümetlerinin sağlı
ğa önemli bir şekilde eğilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün cumhuriyet hükümetleri 
ve bu hükümetlerin hepsinde görev alan sağlık bakanları, bu konuda ellerinden gelen her türlü 
gayreti göstermişlerdir. Huzurlarınızda, geçmişte görev yapan ve şu anda hayatta olmayan bü
tün arkadaşlarımı rahmetle anarken, hayatta olanlara da şükranlarımı sunmak istiyorum. 
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Ancak, burada bizim "Türkiye'de sağlıkla ilgili problemimiz yoktur" dememiz mümkün 
değildir aksine, çok değişik problemlerimiz olduğunu ifade etmek gerekir. Bu problemleri bi
rer birer ortaya koyarak, çözüm bulmak zorundayız. Bunların başında, hasta • doktor ile has
ta -hastane ilişkisi gelmektedir. 

Sayın Baran'ın ifade ettiği gibi, farklı yaklaşımlar, farklı uygulamalar olmuştur. Bu uygu
lamaların çözümü -kendileri de ifade ettiler- Türkiye'nin -bir an önce- kendi yapısına uygun 
sağlık sigortasından geçmektedir. Bir an önce de bu yapıyı sağlamak durumundayız. Biz, bu 
konudaki çalışmalarımızı Bakanlık olarak tamamladık... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yani, o zamana kadar fakirler ölsün mü? 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Hayır... Müsaade ederseniz, o konuya 
geleceğim. 

Bu konudaki çalışmalarımızı tamamladık. Türkiye'nin sağlık sigortasına geçme kararı da 
inşallah bu Yüce Meclisimizin olacaktır; bu şeref, inşallan sizlere ait olacaktır. 

Ancak, burada bir hususu belirtmek istiyorum: 12 Mart Muhtırasının gerekçeleri arasın
da bir husus vardır, o da, o günkü mevcut hükümetin neden sağlık sigortasına geçmediğidir. 
12 Mart Muhtırasından sonra, 12 Eylül olmuş, 12 Eylülden sonra da bugüne gelinmiştir; ama, 
hâlâ kendimize has olan bir sağlık sigortasına geçememişsek, kendi kendimize biraz düşünme
miz lazımdır, öyle kolay bir olay değil; akılcı, rasyonel bir uygulamaya bir an önce geçmemiz 
için gerekli çalışmaların yapılması lazımdır. 

Sağlık sigortasıyla ilgili detaylı bilgileri şu anda huzurunuzda verecek durumda değilim; 
ama arzu ederseniz vermeye çalışırım. Ancak, Sayın Baran'ın verdiği fırsattan istifadeyle, bazı 
problemlerimizi de huzurunuza sermek istiyorum. 

Sağlık alanında kaliteli hizmet sunabilmemiz için, şu anda doktorun ve hekimin yanında, 
hemşire, sağlık personeli, ebe gibi unsurlara ihtiyacımız vardır; bu ihtiyacımız da şu anda 65 
bindir. Devlet Planlama Teşkilatının verilerine göre, bu rakam, 1992 yılında İSO bine çıkacak. 
Biz bunu hangi kaynaktan karşılayacağız? Sağlık meslek liselerinden karşılayacağız. Sağlık meslek 
liselerimize bakıyoruz; Bakan olduğum sırada, bu sağlık meslek liselerimizin sayısı 84 idi. 84 
sağlık meslek lisemizle, şu anda 65 bin olan ve önümüzdeki 1992 veya 1993 yıllarında 150 bini 
bulacak olan personel açığını kapatma şansımız, takdir edersiniz ki, yok. 

"Acaba neden bu noktaya gelindi?" diye inceledik; iki sebep karşımıza çıktı. Birinci se
bep, okulların yatılı olması dolayısıyla, özellikle hemşirelik eğitimi için aileler genç kızlarını 
göndermekte tereddüt gösteriyorlar, yatılıya göndermeyi pek arzu etmiyorlar; istiyorlar ki, yan
larında olsun, gündüz okula gitsin, gece evine dönsün, ailesinin yanında olabilsin. Yani, daha 
farklı bir yaklaşım var. Aynı olay şu anda üniversitelerimizde bile söz konusu; üniversiteyi ka
zanmasına rağmen, gerekli şartları hazır değilse, kızlarımızın hâlâ üniversitelerde okuyamadı
ğını biliyoruz. 

önümüzdeki ikinci engel olarak da, aldıkları ücreti gördük. 

O halde, bu iki konunun değişmesi lazımdı ve bu iki konuda değişiklik yaptık. Birincisi, 
yatılı olan okulların yanına gündüzlü okullar açmamız gerekiyordu ve gündüzlü olarak açaca-
ğımız okulları da genellikle, kırsal kesime hitap edebilmesi için ilçe merkezlerimizde 
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açmayı planladık; bu maksatla da gerekli çalışmayı yaptık. Kırsal kesimde, köylere yakın ol
ması dolayısıyla, özellikle ilçe merkezlerinde bu okullarımızı harekete geçirdik. 51 yılda yapı
lan okul sayısı 84 idi, benim altı ayda açılışa hazır hale getirdiğim okul sayısı şu anda 43. inşal
lah, önümüzdeki sene bu sayıya 100 ilave olacak ve böylece önemli bir boşluğu dolduracağız. 
Ama, şunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum: Buna rağmen bu meseleyi çözebilecek yapıyı 
şu anda elimize geçirmiş değiliz: Sayı yeterli değil. 

ayrıca, bu okullara talebi artırmak maksadıyla, buradan mezun olan meslek lisesi mezun
larımızın ekonomik durumunu düzelttik. Mevcut klasik liselerden mezun olanlar 230 bin lira 
civarında ücret alırken, bizim sağlık meslek liselerimizden mezun olanlar 480 bin lira ücret alı
yorlar. Böyle bir iyileştirmeyi de yaptık. Bu, olayın bir tarafı. 

Olayın bir diğer tarafında, mecburî hizmet vardı. Ülkenin içinde bulunduğu şartların bir 
gereği olarak, sağlık politikasında bir çözüm bulmak için mecburî hizmet getirilmiş; bir sistem 
olarak önümüze gelmiş. Ancak, takdir edersiniz ki, mecburî hizmet anlayışı, insanları hizmete 
mecbur etmek anlayışı; özellikle tıp alanında doktorları mecbur etmek, biraz insanî değil. Ça
reyi nasıl bulacağız? Bu çareyi, özendirmek suretiyle bulacağız ve bunun için hükümetlerimiz 
gerekli bütün tedbirleri almışlar, iyileştirmeyi yapmışlardır. Sayın Başbakanımızın direktifle
riyle, Sayın Maliye Bakanıyla birlikte bu konuda çalışmalar yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla, 
özellikle son iyileştirmede en büyük payı, haklı olarak, sağlık aldı; ama, buna rağmen biz bu
nu yeterli görmüyoruz. Şu anda, göreve yeni başlayan bir hekimimiz, eğer İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi illerimizde göreve başlıyorsa, 800 bin lira ücret alırken, öncelikli bölgelerde görev 
alıyorsa, 1,5 milyon lirayı aşan bir ücret alabiliyor. Ama, buna rağmen biz bunu yeterli görmü
yoruz ve bu sistemi adil bir şekle getirmek için çalışmalarımız ve gayretlerimiz var. 

Tabiî burada en önemli mesele şu: Fakir hastaya nasıl bakılacak? içinizde değerli hekim
lerimiz var, bu konuda gayretleri olan değerli arkadaşlarımız var; hekimin görevi önüne gelen 
insanın hasta olup olmadığına bakmaktır, teşhisi koymak, tedaviyi yapmaktır; fakir midir, zengin 
midir, bunu araştırmaz. Bizim sistemimizdeki en büyük sakatlık burada; "Fakir mi, fakir de
ğil mi?" diye hekim karar verecek. Halbuki, hekim, önüne gelen hastaya bakacak; teşhisini 
koyacak ve tedavi edecek. Hasta parası varsa ödeyecek, yoksa, başka müesseseler, sistemler 
finanse edecekler. Bu durum böyle olmadığı için, hekim-hasta ilişkisinde sıkıntı var; fakir olup 
olmadığına karar verme mercii olarak gösterilen hekimle hasta arasında sıkıntı var; bu sıkıntı
yı çözmeye çalışıyoruz. Bunun çözüm yolları, idarî olarak yapılacak çalışmalardır. Bununla 
ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor. Bunun da yine tek çözüm yolu, sağlık sigortası uy
gulamasına geçilmesidir. Sağlık sigortası uygulamasına geçildiğinde, hekim-hasta ilişkisinde 
bu çatışma olmayacaktır, böyle bir problem bulunmayacaktır. 

Ancak, bu arada, ben göreve gelmeden önce değerli Bakan arkadaşım Sayın Nihat Kitap-
çı'nın hastanelerle ilgili olarak getirdiği, "Benim ödeme gücüm yoktur" şeklinde bir beyan 
ve imzayla başlatılan uygulamadan ötürü, ben göreve geldikten sonra yapmış olduğum bütün 
çalışmalarda, incelemelerde ve gezilerde, başta başhekim ve hekim arkadaşlarımız olmak üze
re, her yerden şikâyetler aldım. Dediler ki: "Bu sistemden fakirler istifade edemiyor, zenginler 
istifade ediyor, parası olanlar istifade ediyor. Halbuki, bu sistem, fakirleri korumak için geti
rilmiş bir sistemdir. Kolunda bileziklerle hastaneye geliyor, 'Ben fakirim, ödeme gücüm yok' 
diye beyanda bulunuyor; Mercedesle geliyor, 'Benim ödeme gücüm yoktur' diye beyanda bu
lunuyor. Hatta, ödeme gücünün olmadığını söylüyor, ücretsiz tedaviye alıyoruz, hastaneye 
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yatırıyoruz, bir müddet sonra, 'Beni özel odaya alır mısınız?' diye bir taleple karşılıyoruz; Pe
ki, ama ödeme gücünüz yoktu diye sorduğumuzda, 'özel odayla normal oda arasındaki farkı 
ben öderim' diyor." 

Peki, bunu nasıl çözeceğiz?.. Takdir edersiniz ki, bunu çözebilmemizin bir tek yolu var; 
bu sistem, fakirlerin faydalanmasını sağlayacak tarzda bir düzenlemedir ve istismarı önleme
dir. öyle tahmin ediyorum ki, biz istismarı önlemeye çalıştık ve Fakir Fukara Fonuyla da has
tayı destekledik ve destekliyoruz. Çözüm yolu budur. 

Burada, huzurunuzda, bir hususu ifade etmek istiyorum: Geçtiğimiz yıl Türkiye'de polik
liniklerde yapılan toplam muayene sayısı 45 265 693. Yani, bu kadar vatandaş muayene olmuş
tur. Bunun devlet hastanelerine tekabül eden bölümü 23 110 690'dır. Demek ki, muayenelerin 
yarısı devlet hastanelerinde gerçekleşmiş. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bir hususu ifade etmek istiyorum: Bizde verilen po
liklinik hizmetinin karşılığı şu anda 2 bin liradır. Bu, şu anda Ankara'da asgarî 30 ila 50 bin 
lira arasında seyretmektedir, taşrada 20 ila 30 bin lira arasında seyretmektedir ve devlet hasta
nelerinden hizmet alanların yüzde 70'i, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu 
gibi güvenlik şemsiyesi altında olanlardır. Geriye kalan yüzde 30'Iuk kesim güvenlik şemsiyesi 
altında değildir. Bunu da, «global olarak yarı yarıya "ödeme gücü olanlar, ödeme gücü 
olmayanlar" diye tasnif edecek olursak, yüzde 10'unun, yüzde 15'inin ödeme gücünün olma
dığını kabul edersek, geri kalanda ödeme gücü var demektir. Demek ki, bizim şu anda uygula
dığımız 2 bin liralık poliklinik ücretinden, ödeme gücü olanlar istifade ediyorlar, ödeme gücü 
olmayanları finanse etme imkânından kendi kendimizi mahrum ediyoruz. O halde, bu siste
min adil bir şekilde düzeltilmesi lazım geliyor. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Senetleri ne olacak? 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Devlet hastanelerinin hiçbirisinde, se
netli rehinli bir olay yoktur, onu huzurunuzda açıkça ifade ediyorum. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Senetli var Sayın Bakan. 

SAĞLIKBAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Devlet hastanelerinin dışında... Bazı 
kafaları karıştırıyorlar... Karıştırmak değil, tartışmaya berraklık getirmek için söylüyorum; üni
versite hastaneleri Bakanlığıma bağlı değildir, sigorta hastaneleri Bakanlığımızın bünyesinin 
dışındadır; bazı hastaneler, Bakanlığımızın bünyesinin dışındadır. Bizim, Sağlık Bakanlığı ola
rak kontrol ettiğimiz hastaneler, sadece devlet hastaneleridir ve sayısı 540*tır; bu devlet hasta
nelerinin hiçbirisinde rehin olayıyla karşılaşılmamıştır. Ama, bütün bunlara rağmen, gerekli 
bütün tedbirleri almaya; kaliteli sağlık hizmet sunabilmek için hekimlerimizi memnun etmeye, 
işlerini onlara sevdirmeye mecburuz. Kamuoyunda onların aleyhinde zaman zaman birtakım 
durumlar meydana geliyor; bunlar üzücü hadiselerdir. Şunu açıkça söyleyeyim ki, bunlar, 24 
saat mesleği ile meşgul olan insanlardır. Bütün hizmetleri bu insanlar görürler; şerefli bir hiz
met yaparlar; o halde bu şerefli hizmetlerinden dolayı yapılarına uygun şekilde değerlendiril
meleri ve taltif edilmeleri lazımdır; bunu da sizin takdirlerinize sunuyorum. 

Ayrıca, bir hususu daha ifade etmek isterim ki, sağlık, sadece iktidar partisinin problemi 
değil, hepimizin problemidir. Bu konuda bir olayı tenkit ederken, tenkitle kalmayıp, çözüm 
yolu getirmemiz lazımdır. Sayın Baran'dan çözümle ilgili bir şey alamadım; varsa, 
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düşüncelerini ayrıca öğrenmek isterim. Görüşmeye, tartışmaya her zaman açığız; bu konuda 
kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin sağlık problemlerini çözmek durumundayız. İnşallah, 
sizlere, -vaktinizi fazla işgal etmek istemiyorum- sağlık sigortasını tartışırken daha detaylı bil
giler vereceğiz. 

Bu arada, Sayın Baran, 3359 sayılı Kanunla ilgili olarak bir ifade kullandılar, "Bakanlı
ğın rafları arasında kaldı" dediler. Kalmadı; Türkiye Büyük Millet Meclisimize sevk edildi, 
komisyonların oluşmasını bekliyorduk. Komisyonlarımız da oluştuğuna göre, ilk çalışmalarda 
bu meseleyi de ele alıp, çözüme kavuşturacağız; orada sizin de katkınızı bekliyoruz. 

Bu vesileyle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Kars Milletvekili Hdat Altun'un, laiklik ve Atatürkçülük konusunda gündem dışı konuşması 

ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'ıh cevabı 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, laiklik ve Atatürkçülük konusunda, Kars Milletvekili 

Vadat Altun'un gündem dışı konuşma talebi vardır. 
Buyurun Sayın Altun. (SHP sıralarından alkışlar) 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman, çeşitli çev

relerin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları laiklik, her gün, değişik bir biçimde Türkiye'nin 
gündemine taşınmakta ve tanıştırılmaktadır. Bunlardan en sonuncusu, Başbakanın 16.10.1989 
tarihli bir gazetedeki buna ilişkin beyanıdır. 

Başbakan, 15.10.1989 günlü basın toplantısında "Bazı çevreler, Atatürk'ü bir ilah gibi gös
terme amacında, tlah gibi gösterirsek yanlış olur. Bu, Atatürk'ün hakikî değerini ortadan 
kaldırıyor" demekte ve devamla "Memleketimiz ilerlemek istiyorsa, demokraside, hür düşün
cede bu tabulardan kurtulması lazım. Laiklikle Atatürkçülüğü birleştiriyorlar" şeklinde ifade 
de bulunuyor. Başbakan, devamla, Atatürk'ü anlatan bir film yaptırdıklarını ifade ederek, "Ata
türk'ü, biz, etten, kemikten yaratılan bir insan olarak göstermesek, bu, film olmaz, tlah gibi 
göstermeye kalkarsak, o, yanlış olur. Atatürk'ün hakikî değeri o şekilde ortadan kaldırılıyor. 
Onu yapanlar Atatürk'e ihanet içindedir, çünkü, gençler önünde sonunda yanlış şeyleri öğre
nince, bu kez doğruları da yanlış farz ediyorlar" diyor. 

Gündem dışı konuşmanın ana temelini, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın özal'ın 
bu açıklaması oluşturmaktadır. 

Sayın Başbakan, bu açıklamasıyla, öncelikle, Atatürkçülük ile laikliği birbirinden ayırı
yor ve devamla, "Memleketimiz ilerlemek istiyorsa, demokraside, hür düşüncede bu tabular
dan kurtulması gerekir" diyor. 

Emperyalistler tarafından işgal edilen ülkemizi bu işgalden kurtaran, ulusça gerçekleştiri
len Ulusal Kurtuluş Savaşının önderi Atatürk, Türkiye halkı nezdinde, bu özelliğinden ötürü 
bir prestij ve sevgi kazanmıştır. Atatürk'e gösterilen sevginin altında, kurtuluş mücadelesinin 
özü ile daha sonra gerçekleştirdiği uygarlaşma mücadelesinin esprisi yatmaktadır. Bu sebeple, 
Atatürk'e sevgi besleyenler, hiçbir zaman Atatürk'ü bir tabu olarak sunmamışlardır. 

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne bakıyoruz; "Tabu sözcüğünün anlamı nedir; Ata
türk'ü, tabu olmakla suçlayanların düşüncesiyle ne derece uyuşuyor veya ne derece çelişiyor?" 
diye. Türk Dil Kurumunun, "Tabu" sözcüğüne getirdiği açıklık şöyle: "Kutsal sayılan bazı 
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insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında 
zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." Yani, ruhanî bir duygunun anlatımı, ruhanî bir duy
gunun ifadesi, fizikötesi bir duygunun ifadesi olarak geçiyor "tabu" sözcüğü. Oysa ki, Ata
türk'ü sevenler ve Atatürk'ü, Türkiye halkının ulusal kurtuluş savaşının önderi olarak kabul 
edenler, böyle bir düşüncenin sahibi değildir. Hal böyle iken, Atatürk'ü sevme ile Atatürk'ü 
bir tabu gibi görme, birbirinden çok farklıdır. Atatürk'ü sevenler, onun yaptıklarını anlatma
ya, yaptıklarıyla onu övmeye çalışırlar; karşıtları ise, "Atatürk ilah değildir, tabu değildir" gi
bi sözcüklerle peşin bir saldırıya geçerler. Kaldı ki, Türkiye halkı... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Türk Milleti!.. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — öyle olsun, sayın milletvekili. 

Kaldı ki, Türkiye halkı ve Türk Milleti, Atatürkçülük, ile laikliği hep birlikte düşünmüş 
ve öyle düşünmektedir de... Laiklik, yeni Türk Devletinin çağdaşlaşması ve ilerlemesi için bir 
zorunluluk olarak kabul olunmuş ve hukuk sistemimize de yerleştirilmiştir; hatta, sistemin te
mel taşlarından birisini oluşturmuştur. 

Sayın milletvekilleri, biz, Atatürkçülüğü ve laikliği birlikte düşünmekteyiz. Ülkenin ilerle
mesi, demokrasi ve hür düşünce önünde bir engel olduğu inancında değiliz. Bu şekildeki bir 
anlatımı da, anlayışla karşılamamı/ mümkün değildir. 

Şimdi, Sayın Başbakan açıklamalıdır: Atatürkçülük He, laiklik, neden birbirinden ayrı dü
şünülmelidir? Aynen kendi sözcükleri; "Ülkemizin ilerlemesi ve demokrasimizin, hür düşün
cenin gelişmesi..." önünde ne gibir bir engel oluşturmaktadır? Bu tabular yıkılıp, Türkiye top
lumu bu tabulardan kurtulursa, kalkınmaya, demokrasiye ve hür düşünceye ne gibi katkılar 
sağlayacak ve ülkemiz kalkınmasına, demokrasinin ve hür düşüncenin gelişmesine ne gibi bo
yutlar kazandıracaktır? 

Sayın özal, uyguladığı ekonomik politikalarla, piyasayı daraltarak, ülkemizin ekonomisi
ni her alanda dışa bağımlı bir hale getirmiş; Atatürk'ün kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti
nin ekonomisinin "millîci" vasfını bertaraf ederek, modeli değiştirmiştir. Umarız ki, Sayın OzaP-
ın, Atatürkçülük ile laikliğin birbirinden ayrılmasının düşünülmesini istemek suretiyle, bu iki 
kavramın birlikte düşünülmesini ülkemizin kalkınması yönünde bir engel olarak göstermek su
retiyle sistemi değiştirmeye bir hevesi olmasın. Sistemi değiştirmeye heveslenmenin faturasını 
bu halk ödeyemez. Bu halk, o zaman, sanıyorum ki, sistemi değiştirme heveslerini, Sayın ûzal'ın 
kursağında bırakır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 

Gündem dışı konşmaya, Devlet Bakanı Sayın Kâmran tnan cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğ
rusu, sayın konuşmacının bütün konuşmalarıyla, son cümleleriyle ne ifade etmek istediklerini 
anlamakta sıkıntı çektim. Neyin sistemini değiştirmek, neyi söylemek istiyorsunuz? Hangi mesaj 
verilmek isteniyor? Cumhuriyet sistemini bu memlekette değiştirebilecek bir kuvvet olabilece
ğini düşünüyorsanız, hatanız oradan başlıyor. 
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VEDAT ALTUN (Kars) — Benim söylediklerim gayet açıktır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu mümkün değildir. Cumhuriyet 

Anayasasının en büyük koruyucusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunu nasıl düşüne
biliyor ve söyleyebiliyorsunuz? Bu memlekette, Büyük Atatürk'ün inhisarcılığı hiç kimseye ait 
değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Hiç kimseye ait değildir. Bu, bütün Türk Milletine mal 
olmuş bir hadisedir. Zaman zaman, icraatın kıtlığından ve yokluğundan, çıkıp da bu büyük 
isme sarılmak suretiyle, sağa-sola kılıç sallamakla hiçbir yere varılmaz, gayet açıkça size söyle
yeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakanımızın bir beyanlarının muayyen paragraflarını almak suretiyle şahsî tef
sire tabi tutmak da, bu kürsünün teamülleri icabı değildir. Ayrıca, beni bağışlasınlar, bir müd
deiumumi havasıyla, "Sayın Başbakan çıksın, bunu açıklasın, söylesin" demek de, kusura bak
mayın, parlamenter sisteme pek aykırı bir hadisedir. Cumhuriyet Başkanının hangi hallerde, 
nasıl açıklama yapacağının takdiri, kendilerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir ha
disedir. 

VEDAT ALTUN (Kars) — İsmi, demokrasi diye, siz söylüyorsunuz. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şunu da kabul buyurun: Türkiye, 

artık, 1989 yılında, 20 nci Yüzyılın kapanışına on yıl kala, dünya teknolojisinin geliştiği bu 
noktada, fezada 4*milyar kilometre mesafe alan aletlerin yapıldığı, işletildiği, altmış saatte aya 
gidilip gelindiği bir dünyada, Türkiye hâlâ, laiklik münakaşası yapmamalıdır; yapmamalıdır 
ve laiklik, bir nevi dinî baskı aracı halinde kullanılmamalıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bir taraftan demokrasi ve ferdî hürriyetlerin en büyük sahibi olmak iddiasın
da olacaksınız, saygıyla karşılarım; ama iş inanç ve din hürriyetine gelince, orada, hayır... Ora
da, "Bizim kaydı ihtirazilerimiz var" diyeceksiniz!.. Bunlar beraber gitmez. Vicdan ve din hür
riyeti, diğer bütün fikir hürriyetleriyle paralel gider. Kısmî fikir hürriyeti yoktur; olması da 
mümkün değildir. Bakın gelişmiş memleketlere, bakın dünyaya... Amerika Birleşik Devletleri, 
laik bir devlet değil midir? Laik bir devlettir. Kusura bakmayın... Çok ağır ithamlarda bulu
nursanız, bunun cevapsız kalması mümkün değildir; yerde kalmaz bu ağır ithamlar; mümkün 
değildir. Bağışlayın... Eğer aranızda mutabık değilseniz, kendi arkadaşınıza, "Niye bu konuş
mayı yaptınız?" diye sormak hakkınızdır; ama, bir cevap vermek de bizim hakkımız ve vazife
mizdir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sizden izin alacağız bundan sonra. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Bu dönemde bu konuşmanın yapıl

mış olmasının da ayrıca bir manası var. Kusura bakmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
bu Devletin Cumhurbaşkanını seçme haftasına girdiği bir dönemde böyle bir konuşma, böyle 
bir mesajın arkasında başka politik düşünceler aramak, bir politikacının mecburî vazefesidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bunun zamanı mıdır, bunun yeri midir? Neyi vermek istiyorsu
nuz? "Sistem değişikliği" ile kastınız nedir? Kim, sistemi değiştirmeyi düşünebilir? Ama, dev
letçilik sisteminizi değiştirmek, liberal sistemi getirmek, bu iktidarın başından beri söylediği, 
gerçekleştirdiği ve sizin de, eserlerini ziyaret edip, zaman zaman rahatsız olduğunuz bir politik 
olaydır. 

tşin daha eskisine gitmek istemiyorum. Yaşım sizden de daha fazla... Hep beraber yaşaya
rak geldik. Yalnız, bu gibi kısır münakaşalar, genellikle, -beni bağışlayın- fiilî icraattan yoksun 
kimselerin kullandığı silahlar ve vasıtalardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Gelin sizi GAP'a götüreyim de, biraz içiniz açılsın. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın Bakan tarafından sözlerim yanlış anlaşıl
dı; açıklama yapmak istiyorum. Tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Sözleriniz yanlış mı anlaşıldı? Buyurun, tavzih edin efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, hangi sözler?.. Cevap hakkı 
doğarsa, söz hakkım mahfuzdur. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Bakanımın, Başbakanla ilgili düşüncelerinin eskiye göre 
çok değişmiş olmasını görmekten mutluyum; öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. 

Bu çatı altında, Atatürkçülüğün ve laikliğin savunulmasının kendileri tarafından da üstle
nildiğini söylemiş olmasını da takdirle karşılıyorum; fakat, bu beyanlar vardır ve gazete sayfa
larına geçmiştir. Bunlara beyan sahibinin cevap vermesini dilemiştim. 

Takdir Yüce Genel Kurulundur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 

3. —Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve Ermenistan'ın Türki
ye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in cevabi 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve Ermenistan'ın top
rak talepleriyle ilgili olarak Kars Milletvekili Sayın Sabri Araş gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Araş. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi ve Temsilciler Meclisinin, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve tasarının kabulü halin
de 1990 yılının 24 Nisanının, 1,5 milyon Ermeninin öldürüldüğü iddiasıyla, -ki, bu 1,5 milyon 
Ermeni nerede, ne zaman ve kimler tarafından öldürülmüştür, belli değildir- soykırımın 75 in
ci yıldönümü olarak ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara, Dışişleri Bakanlığımız ve siyasî partile
rimiz gerekli cevabı geçen hafta vermişlerdir. Muhakkak ki, nerede olursa olsun, bütün Türk
ler buna büyük tepki göstermişlerdir ve tepki göstermeye de devam edeceklerdir. 

Ben, Dışişleri Bakanlığımıza ve siyasî parti gruplarımıza, bu konuya gösterdikleri tepki
den dolayı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Ben, Amerikalı dostlarımızın, 75 yıl önce soykırıma uğratıldıklarını iddia ettikleri bölge
nin ve o günleri yaşayan bir ailenin çocuğu olarak huzurlarınızdayım. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı sözde dostlarımıza, vicdanı kararmamış, siyasî ve di
ğer menfaatları için, mantığı ve vicdanını satmayan insanlara buradan seslenmek istiyorum. 

Amerikan Kongresi ve Temsilciler Meclisinde sözde Ermeni soykırımı masalını getiren üye
lere, tarihe azıcık göz atsalar, biz Türklerin, insan haklarına saygı duyduğumuzu insanların 
soylarına, dillerine dinlerine ve renklerine bakmadan eşit muamele yaptığımızı ve Türklüğün 
tarihinde soykırım olmadığını göreceklerini hatırlatmak istiyorum. 
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Bizim memleketimizde, ermeniler vatandaşımızken ve bu devletin en yükse kademelerin
de, milletvekili, paşa, büyükelçi, üniversite öğretim görevlisi, tüccar ve esnaf olarak çalıştıkla
rı, hayatlarını sürdürdükleri yıllarda, bu iddiada bulunan ülkelerde insan haklarına saygı gös-
terilmiyordu; kendi vatanlarında yaşayan kızılderililere, zencilere ayrı muameleler yapılıyordu. 
bu insanların aileleri, aynı otobüslerde seyahat edemiyordu, aynı mahallelerde oturamıyordu 
ve çocukları aynı okullara devam edemiyordu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu, sadece "1,5 milyon Ermeninin Türkler tarafından öldürüldüğü" iddiası ile bitmiyor; 
dikkat buyurursanız, son zamanlarda, özellikle son günlerde, Türkiye üzerinde oyunlar oyna
nıyor. Zamanın çok kısıtlı olması sebebiyle bunları satırbaşları ile geçmek istiyorum. 

Amerikalı senatör, sunduğu tasarıda, 1990 yılı 24 Nisanının Ermeni soykırımı günü ola
rak anılmasını istiyor. Tasarı, daha sonra Senato adalet Komisyonuna geliyor. Komisyonun 14 
üyesi vardır; görüşmelerde, "Efendim, bir isim değişikliği yapalım" diyorlar. Ne yapalım?.. 
"Bunu Ermeni soykırım günü değil de, acı günleri anma günü olarak, Birinci Dünya Harbin
de yaşanan insanlık trajedisi olarak veya yüzbinlerce Ermeninin öldürüldüğü ve o yıllarda ölen 
insanları anma günü olarak ilan edelim" diyorlar. 14 kişilik komisyanda yapılan oylama sonu
cu 7'ye 7 olduğu için, mutabık kahnamıyor ve daha sonra yapılan oylamada tasarı, 8 lehte, 
6 aleyhte oyla. Amerikan Senatosu komisyonundan geçip Genel Kurula doğru yol alıyor. 

Aynı günlerde, bir,Fransız parlamenter, ekim ayında Stasbourg'da toplanacak olan Avru
pa Parlamentosuna Karabağ meselesinin Ermeniler lehinde çözümlenmesi için bir tasarı sunuyor. 

Yine aynı tarihlerde -19 Temmuz zannediyorum- Ermenistan Cumhuriyetinin Moskova'-
daki parlamento üyesi, Sayın Gorbaçov'un da bulunduğu bir toplantıda, Karabağ gerginliği 
üzerinde konuşmak üzere söz istiyor. Konuşmasının bir yerinde, "Bizim Türkiye'de de toprak 
hakkımız var. Türkiye'nin elinde bulunan Kars, Ermenistan'a aittir" deme küstahlığını göste
riyor. Bunun akabinde de, Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosunda, genç Türkiye 
Devletinin Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile 
yaptığı ilk anlaşma olan 1921 Moskova Anlaşmasının yeniden gündeme getirilmesi için bir ko
misyon kurulmasına karar veriliyor. 

Geçen hafta, Ermenistan Radyosu, Ağrı'yı kastederek, "Ararat'sız Ermenistan 
düşünülemez" diyor ve bu küstahlıkları her gün biraz daha artarak devam ediyor. 

Doğu anadolu'da, bölücü mihrakların içerisinde Ermeni militanların olduğu tespit edili
yor. Ermeni teröristlerin, doğudaki toprağına, bayrağına bağlı, inançlı insanlarımız arasına sı
zıp, onları istismar edenlerle işbirliği yaptıkları görülüyor. 

Ahıska Türkleri, asrımızda iki defa soykırıma uğratılıyor. Bunlar, yerlerinden, yurtların
dan koparılıyor ve yüzbinlerce Ahıska Türkü, sığınacak yerler arıyorlar. Şu anda bunların bü
yük bir kısmı da Azerbaycan Cumhuriyeti içerisinde, onların zor şartları altında, barınmaya, 
hayatlarını zorluklar içerisinde devam ettirmeye çalışıyorlar. 

Ermenistan'dan, Karabağ hadiseleri sebebiyle, Azerbaycan'a kaçmak zorunda kalan in
sanların sayısı şu anda 200 bini geçmiş durumdadır. Aynı zamanda, oradan, "Ey hür dünya! 
bizleri duymuyor, görmüyor musunuz, Türk olduğumuz, Müslüman olduğumuz için mi bizle
re kulaklarınızı tıkamışsınız? Bizim sesimizi hür dünyaya duyurun" diye feryatlar yükseliyor. 
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75 yıl önceki tarihi tersyüz ederek, Doğu Anadolu'da kıyıma uğratılan Türkleri görme
yip, vahşi, hatta öyle vahşi ki, savaş halinde olduğumuz Ruslar bile, "Türklere acımasızca sal
dırıyorlar, barbarca ölümlere, yangınlara sebebiyet veriyorlar, kadın, erkek demeden insanları 
diri diri kuyulara dolduruyorlar, çocuklara eziyet ediyorlar" diye 1915-1920 yıllarında Ermeni 
gönüllülerini, Taşnakları geri saflara çekiyorlar. Bırakalım Osmanlı arşivlerini -Osmanlı arşiv
lerine dostlarımız belki güvenmeyeceklerdir- ama Rus arşivlerinde de, Rusça yazılı belgelerle, 
bunların yapıldığı sabit olduğu halde, bizim Amerikalı ve Batılı dostlarımız, 75 yıl önce yapı
lan hadiseleri tersyüz edip, "Ermeni soykırımı hadisesi" diyorlar, Bugün, 20 nci Yüzyılın so
nunda, Türklere, yaşadıkları ülkelerde yapılan zulümlere kulaklarını tıkıyorlar. Bazen, "Aca
ba bunun sebebi nedir?" diye düşünüyorum. Bu yapılanlar, Türk olduğumuz için midir, Müs
lüman olduğumuz için midir?.. Bakıyorum, bazı Müslüman ülkeler de bize dost değiller. Çev
remize göz attığımızda, onlardan da pek dostça sesler gelmediğini görüyorum. 

Şimdi sizlere -izin verirseniz- yüreği yanan bir ananın, Azerbaycan Kadınlar Konseyi Baş
kanı Profesör Ezize Caferzade'nin, bana gönderdiği mektubundan birkaç satır okumak istiyo
rum; diyor ki: "Biz, Kuzey Azerbaycan'da yaşayan analar olarak, evlatlarımızın bugünü ve 
yarını için, kendi toprağımızda, sulhun, sükûnetin korunması için sizlerden yardım bekliyo
ruz. Halkımızı, dünya milletleri nazarında, vahşi, soysuz, köksüz olarak gösterenler var. Ata 
yurdumuz Karabağımızı, Nahcivanımızı elimizden almak isteyenler var. Hatta, Seki, Baku gi
bi şehirlerimize bile göz dikenler var. Halkımız çok çetin günler geçiriyor demeye dilimiz var-
masa da, harp halindeyiz. Yakılıp yıkılan ocakların, yurdundan yuvasından koparılıp atılan 
kardeşlerimizin feryadı, birçoklarının kulaklarına ulaşmıyor, tnsanî kanunları hiçe sayan Er
meni Taşnakları, Azerbaycan'ın kendi devletine ait haklarını çiğnemekte, katliamlara sebep ol
makta, Azerbaycan Türklerini yok etme tahrikine devam etmektedir. Ermenistan'dan kaçan 
Türklerin sayısı şimdi nerede ise 200 bine ulaşmıştır. Diğer taraftan, bir asırda iki defa, sıcacık 
ocağından, yuvasından sürgün edilen Ahıska Türklerinden, Azerbaycanlınıza sığınanlara, iş 
ve sıcak bir yuva temin etmek mecburiyetindeyiz. Bütün bunlar, azerbaycan'ın, her yönden 
sıkıntılarla yüz yüze bırakıldığı bir zamanda cereyan etmektedir Bunların hiçbirinden kork
muyoruz; yalnız, barut ambarı gibi her an patlayabilecek bir hale getirilen toprağımız üzerin
de yaşayan evlatlarımız için korkuyoruz. 

Dünyanın bütün anaları, sizlere sesleniyoruz: Dertlerimizi, yani hakikati bütün dünyaya 
bildirin; imdat seslerimizi pamukla tıkanmış kulaklara ulaştırın; maruz bırakıldığımız bu kor
kunç günleri, kasıtlı olarak yumulmuş gözleri açarak, onlara gösterin. Azerbaycan'da bir Er-
meninin burnu kanarsa, buna, 'soykırım' diyerek yaygara koparıyorlar. Kışın soğuğunda, aç 
çıplak dağlara kovulan yüzlerce evladımızın, onlarca köyde katledilip yakılan insanlarımızın 
faciası hiçbir yerde 'soykırım' olarak adlandırılmıyor. Bu korkunç haksızlığa karşı yürüttüğü
müz mücadelede, adaletin tesisinde bizlere yardımcı olun lütfen." 

Bu hadiseler 1989 yılının son aylarında oluyor ve insan haklarını savunmada meydanı hiç 
kimseye bırakmayan dostlarımız, yüzlerini çevirip oraya bakmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Araş, lütfen toparlayınız. 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz, birkaç kelimeyle konuşma
mı bitireceğim. 
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1913 yılında, Ermeni asıllı olan Kirkos Zöhrap adlı bir kişi (takma ismiyle Marcel Lit) 
Paris'te bir kitap yayınlıyor. Bu kitapta, o yılların Türkiyesi şöyle anlatılıyor: "O yıllarda 
Türkiye'de ithalatçı sayısı 168'dir, bunların 142'si Ermenidir; 37 bankacı vardır, bunların 32'si 
ermenidir; 6 800 esnaf ve sanatkâr vardır bunun 4 500'e yakını Ermenidir." 

O yıllarda, onlar ticaretle uğraşırken, bizim soydaşlırımız, vatanı korumak için, toprakla
rımızı savunmak için, savaştaydılar. Bizim onlara soykırım uyguladığımız yalandır. 

Bu konuşmayı tutanaklara geçsin diye yapmıyorum. Bu "konuşmayı, sesimizi, ezilen in
sanların sesini, soydaşlarımızın sesini bütün dünyaya duyuralım, gerçeği dostlarımıza anlata
lım, onlar kararlarını nasıl verirlerse versinler diye yapıyorum. 

Bu karar tasarısı, Amerikan Senatosu Adalet Komisyonundan geçtiğine göre, Temsilciler 
Meclisine gelecek, tnşallan, o güne kadar akılları başlarına gelir; yumulan gözleri, tıkanan ku
lakları açılır da, bu karar tasarısını Temsilciler Meclisinde Onaylamazlar, onayladıkları takdir
de, bizim, onlara, "Dost ve müttefik" demeye artık mecalimiz ve zamanımız kalmaz. 

Madem Türklere bu kadar zulüm, bu kadar işkence reva görüldü, o halde, biz de biraz 
aklımızı başımıza toplayarak, bazı sorunların üstesinden gelmeliyiz. 

Dünyada bunca hadiseler olurken, geçen hafta, Fransa'nın Başşehri Paris'te yapılan bir 
toplantıya, Anamuhalefet Partisinden bazı milletvekillerimizin katılmasını yüce milletimiz na
sıl karşılayacaktır? Ben, onu da, tarihe bırakıyorum ve diyorum ki, etrafımız ateş çemberiyle 
sarılıyken, gelin, vatanımız ve milletimiz için, birlik ve beraberlik içinde olalım. Bölgelerimize 
göre bizlere takılan isimleri bırakalım. Eğer biz birlik ve beraberlik içinde olursak, eğer biz 
bütün meselelere, iktidarı ile, muhalefetiyle, düşüncesi ne olursa olsun, bütün insanlarımızla 
karşı karşıya koymaya devam edersek, birliğimize bütünlüğümüze uzanan eller kırılır. 

Ben, bugünlerin yaşanacağına ve bütün arkadaşlarımızın bu düşüncede olduklarına ina
narak, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 

Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz cevap vermek istimektedir. 

Buyurun Sayın Bakan, (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Sayın Araş'in gündem dışı konuşmasında da ifade ettiği üzere, Ermeni karar tasarısı, Ame
rikan Senatosu Adalet Komisyonundan dün gece geçmiş bulunmaktadır. Bu, Türk-Amerikan 
ilişkileri açısından vahim bir gelişmedir. 

Senatonun 8 üyesinin, hangi çevrelerin ve hangi amaçlarla, yıllardır kabulünü sağlamaya 
çalıştıkları çok iyi bilinen bu tasarıyı, bizim tüm uyarılarımıza rağmen desteklemiş olmaları, 
sadece önyargıyla, sorumsuzlukla ve basit iç politika hesaplarıyla izah edilebilecek bir tutum 
değildir. Bu, Türk Milletine ve Türkiye'ye karşı hasmane bir tutumdur. 

Bizim açımızdan özellikle düşündürücü olan husus, Amerika Birleşik Devletleri yöneti
minin, dün geç saatlere kadar bu tasarı karşısında tavır almaktan ısrarla kaçınması olmuştur. 
Geçtiğimiz yıllarda, ortaya koyduğu ısrarlı tutumuyla, aynı nitelikteki tasarıların Kongrede en
gellenmesinde tayin edici bir rol oynayabildiğini gördüğümüz Amerikan yönetiminin, bu 
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defa hareketsiz kalmak suretiyle, Senato Adalet Komisyonunda alınan sonucun sorumluluğu
na ortak olduğunu da, burada üzülerek kaydetmek zorundayım. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, SEÎA çerçevesinde resmen üstlendiği yükümlülüklerle bağ-
daştırılamayacak olan bu tutumunu, Türkiye'nin anlaması ve kabul etmesi mümkün değildir. 
Bizim, önem verdiğimiz her vesileyle tekrarladığımız TUrk-Amerikan ilişkilerinin, karşılıklı ve 
dengeli bir çıkarlar bütünü olduğunun unutulmaması gerektiğini burada bilhassa tekrarlamak 
isterim. 

Bu çok yönlü ilişkinin, aramızdaki dostluk ve ittifak anlayışına uygun olarak sürdürülen 
ortak çabalarla eriştiği düzeyde tutulup, her alanda daha da geliştirilebilmesi için, Amerikan 
yönetiminin, bu yöndeki iradesini açıklıkla ortaya koyması ve bunun gereklerine göre davran
ması zaruridir, ilişkilerimizin, ikili savunma boyutu da dahil olmak üzere, zedelenmemesini 
sağlamak, başka türlü mümkün olamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Amerikan yönetiminin, tasarının, Senato Adalet Komisyonundan geç
mesinden sonra yaptığı açıklamayı da not ettik. Üzülerek söylemek zorundayım ki, bu açıkla
ma bizi tatmin etmekten uzaktır. Bizim beklendimiz, yönetimin, bu tasarının, ardında yatan 
amaçlarla birlikte reddedilebilmesi için.esasen taahhütlerinin de gerektirdiği enerjik tutumu, 
artık daha fazla gecikmeden almasıdır. Aksi takdirde, gelişmelerden, gerekli sonuçları çıkar
mamız ve ilişkilerimizin tüm boyutlarında gerekli ayarlamaları yapma ihtiyacını duymamız, 
tabiî, daha doğrusu,^kaçınılmaz olacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu gerçeğin anlaşılmasına yardımcı olmak düşüncesiyle, bugünden itibaren, tarafımızdan 
alınan -şu aşamada geçici nitelikteki- bazı önlemler, Amerika Birleşik Devletleri tarafına du
yurulmuştur. öyle ümit etmek istiyorum ki, sorumluluk mevkiindeki tüm kişilerde, sağduyu, 
daha fazla gecikmeden hâkim olacak ve üçüncü unsurların iftira ve hayallerinin, Türk - Ame
rikan ilişkilerinde tamiri imkânsız yaralar açmasına izin verilmeyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

/., — Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1005) 
BAŞKAN — Komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair tezkereler 

vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da 13 üyenin katılması ile toplanmış, aşağıda ad 
ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Anayasa Komisyonu 
Geçici Başkanı 
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Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 
Boş 
Katılan 

B : 18 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ledin Barlas 
Mehmet Onur 
Naim Geylani 

3 Oy 
13 Oy 

18 . 10 . 1989 
1 
I 

(Ankara) 
(Adana) 
(Kahramanmaraş) 
(Hakkâri) 

0 : 1 

10 Oy 
10 Oy 
10 Oy 
10 Oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1006) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

thsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Adalet Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

Alpaslan Pehlivanlı 
Gökhan Maraş 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ali Pınarbaşı 

(Ankara) 
(Kırşehir) 
(Sakarya) 
(Konya) 

13 Oy 
13 Oy 
13 Oy 
13 Oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Millî Savunma Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1007) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kutlanılan 12 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

ismet Tavgaç 
Bursa 

Millî Savunma Komisyonu 
Geçici Başkanı 
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Başkan : Recep Orhan Ergun (Kayseri) 12 oy 
Başkanvekili : tsmet Tavgaç (Bursa) 12 oy 
Sözcü : H. Orhan Ergüder (tstanbul) 12 oy 
Kâtip : S. Ahmet Dalkıran (Yozgat) 12 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4, — içişleri Komisyonu Geçici Başkanlığtnm, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1008) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, sözcü ve Kâtip 

seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 13 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

thsan Bedirhanoğlu 
Van 

içişleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Galip Demire! (Malatya) 13 oy 
Başkanvekili : Necat Tunçsiper (Balıkesir) 9 oy 
Sözcü : Hasan Çakır (Antalya) 13 oy 
Kâtip : Selahattin Mumcuoğlu (Van) 13 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Dışişleri Komisyonu Geçici Başkanltğtntn, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1009) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 

seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 14 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Dışişleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : H. Adnan Tutkun (Amasya) 10 oy 
Başkanvekili : Hüsamettin örüç (Bursa) 10 oy 
Sözcü : Cavit Kavak (tstanbul) 10 oy 
Kâtip : Rıfkı Atasever (Tekirdağ) 12 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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6. — Millî Eğitim Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1010) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.30'da toplanmış ve kullanılan 14 adet oy pusula
sının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 1 adet oy pusulası boş çıkmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

: Kemal Karhan 
: Mehmet Şimşek 
: Aydın Ar vasi 
; Adil Küçük 

Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Millî Eğitim Komisyonu 
Geçici Başkanı 

(tzmir) 13 oy 
(Konya) 13 oy 
(Van) 13 oy 
(Konya) 13 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tez
keresi(3/1011) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi 
için 17.10.1989 günü saat 16.45'te toplanmış ve yapılan seçim sonucunda aşağıda adı, soyadı 
ve seçim bölgeleri gösterilen üyeler Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtipliğe seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

: Adnan Yıldız 
: A. Edip Uğur 
: Erkan Yüksel 
: Ali Sami Akkaş 

Hayrettin Elmas 
tstanbul 

Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu 

Geçici Başkanı 

(tstanbul) 12 oy 
(Balıkesir) 11 oy 
(Tokat) 12 oy 
(Balıkesir) 11 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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8. — Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne 
ilişkin tezkeresi (3/1012) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.30'da toplanmış ve 
kullanılan 13 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşıla
rında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Mustafa Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma\ve 
Turizm Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Başkan : Işılay Saygın (tzmir) 13 oy 
Başkanvekili : Avni Akkan (Trabzon) * 13 oy 
Sözcü : Kâzım Çağlayan (Kırşehir) 13 oy 
Kâtip : Kaya Opan (Sivas) 13 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezke
resi (3/1013) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
17.10.1989 Salı günü saat 16.30'da toplanmış ve yapılan seçim sonucunda aşağıda adı, soyadı 
ve seçim bölgeleri gösterilen üyeler, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Küt ipliğe seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz. ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Ahmet Altıntaş (Muğla) 14 oy 
Başkanvekili : tlker Genlik (Çanakkale) 14 oy 
Sözcü : Sabri Araş (Kars) 14 oy 
Kâtip : Ali Er (İçel) 14 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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10. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Geçici Başkanlığtntn, görev bölümüne ilişkin tezkeresi 
(3/1014) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 14 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

: Mustafa Balcılar 
: Burhan Kara 
: ibrahim öztürk 
: Hamdi özsoy 

(Eskişehir) 
(Giresun) 
(Adana) 
(Afyon) 

14 oy 
14 oy 
14 oy 
14 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1015) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 10 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sadi Abbasoğlu 
istanbul 

Dilekçe Komi syonu 
Geçici Başkanı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

: Murat Batur 
: Mehmet Emin Seydagil 
: Ülkü Güney 
: Metin Gürdere 

(Şanlıurfa) 
(Muş) 
(Gümüşhane) 
(Tokat) 

10 oy 
10 oy 
10 oy 
10 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezke
resi (3/1016) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, Başkan, Başkanve-
kili, Sözcü, Kâtip seçimi için 17.10.1989 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve 22 adet oy pusu
lasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları ala
rak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 

: Yavuz Köymen 
: ismet Oktay 
: Hayrettin Kurbetli 
: Ziya Ercan 

(Giresun) 
(Eskişehir) 
(Trabzon) 
(Konya) 

22 oy 
19 oy 
22 oy 
22 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin tezkeresi (3/1017) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkanlık Divanını seçmek üzere 17.10.1989 tarihinde komis
yon salonunda toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz ederim. 
Reşit Ülker 

istanbul 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Başkan : Kemal Akkaya (Samsun) 22 oy 
Başkanvekili : Hazım Kutay nkara) 21 oy 
Sözcü : Reşit Ülker (istanbul) 21 oy 
Kâtip : Mehmet Seven (Bilecik) 21 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. — TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, görev bölümüne ilişkin 
tezkeresi (3/1019) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü, Kâtip ve Denetçi seçimi için 18.10.1989 Çarşamba günü saat 16.00'da toplanmış ve 
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kullanılan 9 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşıla
rında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Kâtip ve Denetçi seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Talat Zengin (Malatya) 9 oy 
Başkanvekili : Mehmet Yaşar (Ağrı) 9'oy 
Sözcü : Muhittin Karaman (Gümüşhane) 9 oy 
Kâtip : Seçkin Fırat (Bolu) 9 oy 
Denetçi : Arif Ağâoğlu (Adıyaman) 9 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
15. — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin 

uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1018) 
BAŞKAN — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis

yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pamuk üreticilerinin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapılan tekstil ihracatının kısıtlan
ması ve dokuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen politikalar konusunda 2.5.1989 tarihinde 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuru
luşlarla çalışmış; ancak, konunun çok geniş kapsamlı olması nedeniyle çalışmalarını süresi içe
risinde tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle Komisyonumuz; çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 22 Ekim 
1989 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Da

ir öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 

ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah, Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve 

trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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BAŞKAN — Birinci sıradaki, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik 
kazalarının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurdumuzda meydana gelen trafik kazaları, sayı ve sonuç itibariyle, milletimizi endişeye 
düşürecek boyutlara ulaşmıştır. 

Sen beş yıl içinde meydana gelen 384 007 trafik kazasında 297 487 vatandaşımız yaralan
mış, 31 657 vatandaşımız da ölmüştür. 

Trafik kazaları yüzünden uğranılan maddî kaybımız ise yüzmilyarla ifade edilmektedir. 
Bu kadar büyük can ve mal kaybına sebep olan trafik kazalarının önlenmesi, hiç olmazsa 

belli ölçüde azaltılması, şüphesiz ki, köklü tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. 
Trafik kazalarını azaltmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak 

amacıyla bugüne kadar kfca vadede tedbirler alınmış olması ve bir şeyler yapılmaya çalışılma
sının bu sorunu çözümlemeye yetmediği anlaşılmıştır. 

Her yıl meydana gelen onbinlerce trafik kazasından ötürü ortaya çıkan ölüm ve yaralan
malarda kaza nedenleri, polis kayıtlarına göre şoförlere ait kusurların en büyük kısmı oluştur
duğu, bunların içinde de fazla hız ile kurallara aykırı davranmanın başta geldiği görülmektedir. 

Kaza istatistiklerinde insan unsurunun yüzde 97'lik bir hata payı olduğu, yolun kusuru
nun ise yüzde 39 civarında bulunduğu saptanmıştır. 

Bu rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. 
Trafik kazalarının asıl sebeplerinden biri, taşıma sistemleri arasındaki dengenin karayol

ları aleyhine bozulmuş olmasıdır Bu durum, karayolu araç kompozisyonunu etkilemiş, kam
yon, çekici ve otobüs gibi ağır araç oranının yüzde 60'a ulaşmasına sebep olmuştur. Gelişmiş 
ülkelerde ağır araç oranı yüzde 15-30'u geçmemektedir. 

Ayrıca taşımacılığı düzenleyen bir kanunumuzun bulunmaması, dolayısıyla taşıma ücret
lerinin bir esasa bağlanamamış olması, yıkıcı rekabete yol açmakta, hizmetin kalitesini düşür
mekte, işletme ekonomisi açısından zararlara da yol açmaktadır. 

Genel olarak ihsan faktörümüz de yol ve trafik güvenliği konusunda eğitilmemiştir. 
Trafik zabıtasının araç, gereç, akaryakıt gibi her türlü ihtiyacı karşılanarak, yaygın ve et

kili bir denetim hizmeti de gerçekleştirilememektedir. 
Trafik konusunda: 
Trafik cezalarının artırılması, 
Adlî cezalar, idarî cezalara dönüştürülerek peşin para sistemine geçilmesi, 
Puan sisteminin kesin olarak uygulanması, 
1.9.1988 tarihinden itibaren kamyon, otobüs, TIR gibi insan ve eşya nakliyesi yapan araç

lara, sürücülerin çalışma sürelerini ve bu süre içinde hız limitlerini tespit eden takograf cihaz
larının takılmasını zorunlu hale getirilmesi ile trafik kazalarının önlenebileceğini söyleyebil
mek mümkün değildir. 
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Mal ve can güvenliğinin korunması açısından TUrkiyemizin en önemli sorunlarından biri
si olan bu konuya Meclisimizin yapacağı araştırmanın büyük faydalar ve katkılar sağlayaca
ğından eminiz. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi gere
ğince, trafik kazaları ile ilgili olarak Meclis araştırması açılması için gereğinin yapılmasını mü
saadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 
10 dakikadır. 

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazalarıyla ilgili 
vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Gelişmekte olan ülkemizde, artan nüfusa paralel olarak meydana gelen hızlı kentleşme, 
gelişen otomotiv sanayiiyle artan taşıt sayısı, ulaşım problemlerini de beraberinde getirmektedir. 

Bilindiği gibi, ulaştırma, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı olarak 
bir bütündür ve birbirleriyle direkt ilişkili bir sistemdir. Bu sistemlerin, yük ve yolcu taşımacı
lığıyla birbirleriyle yakın ilişkileri bulunmakta ve birbirlerini etkilemektedirler. 

Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 95'i, yük taşımacılığının yüzde 76'sı karayolların
da yapılmaktadır. İktidar olarak, taşımacılığın deniz, demir ve havayollarına düşen payının 
artırılması bakımından her türlü tedbiri almaktayız. Bu meyanda, yurt içinde bütün önemli 
merkezlere hava ulaşımını sağlamak hedefimizdir. Bu düşünceyle, Kars, Erzincan, Şanlıurfa, 
Eskişehir, Dalaman hava meydanları hizmete girmiş, 5 adet yeni havaalanı yapılması için ge
rekli çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Çalışmaların yapıldığı iller de şunlardır: Kastamo
nu, Siirt, Tokat, Adıyaman ve Manisa. 

Diğer yandan mevcut demiryollarımız ıslah edilmekte, yolcu taşımada demiryollarının ca
zibesinin artırılmasına hız verilmektedir. Hava, deniz ve demiryollarıyla taşınan yük ve yolcu 
kapasitesinin artırılarak yükseltilmesi durumunda karayolu taşımacılığının yükü azalacağın
dan, bu husus üzerinde Hükümet olarak önemle durmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, yurt için kara taşımacılığı hakkında kanun çalışmaları da Ulaştırma 
Bakanlığınca sürdürülmektedir. Başta, Akdeniz sahilleri olmak üzere, toplam 100 milyon ton 
kapasitede yeni ve tevsii liman yapımı için çalışmalar da devam etmektedir. 

Karayollarımızın, standart ve kalitesinin artırılması için de gerekli çalışmalar süratle ya
pılmaktadır. Halen 1 200 kilometrelik otoyolun ihalesi yapılmış olup, 2000'li yıllara 3 000 kilo
metrelik otoyol ile girmek için planlamalar devam etmektedir. 
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Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına sebep olan kusurlu unsurların başında, sürü
cü ve yaya olarak, insan faktörü gelmektedir. 1988 yılında meydana gelen kazalarda kusurlu
luk oranlarının dağılımı şöyledir: Sürücü yüzde 81,30; yaya yüzde 14,86; araç yüzde 2,30; yol 
yüzde 1,04; yolcu yüzde 0,48. 

Sürücülerden kaynaklanan kazalar, daha çok, hatalı sollama, aşırı hız, yakın takip, ilk 
geçiş hakkını vermemek, hatalı dönüş, ışık ihlali, yanlış şeritte seyretme, yola aniden çıkma, 
durma ve duruş sırasında gerekli tedbirleri almama, alkollü, yorgun ve uygunsuz araç kullan
ma gibi sebeplerden meydana gelmektedir. 

tilerde, gerek polis, gerek jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen kazalar, Emni
yet Genel Müdürlüğü Bilgiişlem Merkezinde değerlendirmeye tabi tutularak, bunlar hakkında 
detaylı bilgiler elde edilmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler sonunda, kazaların oluş sebebi; kusurlu unsurların dağılımı; il
lere göre, kaza, ölü-yaralı dağılımı; taşıt cinslerine göre kaza dağılımı; kazaların, aylara, günle
re ve günün saatlerine göre dağılımı; yaş gruplarına göre, kaza, ölü-yaralı dağılımı; şehir içi 
ve şehir dışı kazalar; polis ve jandarma mıntıkalarına göre, kaza, ölü-yaralı miktan çok detaylı 
olarak verilebilmektedir. 

Bu istatistikler, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgiişlem Merkezinde değerlendirmeye tabi 
tutulduktan sonra, yolun yapımı ve bakımından sorumlu olan kuruluşlara, gerekli tedbirler 
alınmak üzere, intikal ettirilmektedir. 

Kaza istatistiklerinin çok yönlü analizi yapılarak, kazaların yoğun olarak meydana geldiği 
kara noktalarının tespiti cihetine gidilmekte, kritik kavşak ve noktaların sabıka kaydı tutul
mak suretiyle, bu noktalarda meydana gelen kazaların azaltılması için gereken teknik tedbirler 
tespit edilerek, ilgili kuruluşlara bildirilmektedir. 

Ayrıca, 1986 yılı başında "Kaza tespit tutanağı" uygulamasının başlatılmasıyla, bilhassa 
jandarma mıntıkasında meydana gelen ve daha önce polis kayıtlarına geçmeyen kazalar da, 
merkeze muntazam olarak intikal ettirilmeye başlanmıştır. 

Trafik kazalarının artmasında etken unsurlardan birisi de, artan motorlu taşıt ve sürücü 
sayısıdır. Artan motorlu araç miktarı, kazaların meydana gelmesine zemin hazırlamakta ve önem
li derecede rol oynamaktadır. 1980 yılında 1 684 019 olan motorlu araç sayısı, 1985 yılında 2 
375 141'e, 1988 yılı sonu itibariyle de 3 313 005'e ulaşmıştır. Yâni, sekiz yılda motorlu taşıt sayı
sında yüzde 97 oranında bir artış olmuştur. Sürücü belgesi sayısı ise, 1980 yılında 2 286 157 
iken, 1985 yılında 3 474 643'e, 1988 yılı sonunda ise 4 919 156'ya ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de, müsaade ederseniz, alınan yasal ve idarî ted
birler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum: 

Trafiğin disipline edilmesi, vatandaşlarımızın eğitim seviyelerinin çağımızın şartlarına uy
durulması, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin 
zaman kayıplarının önlenmesi ve daha verimli hizmet verilebilmesi amacıyla, aşağıda arz ede
ceğim yasal, idarî ve teknik tedbirler alınarak, uygulanılmasına başlanmıştır. 

Yasal tedbirler şunlardır : 18 Haziran 1985'te yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun uygulamada aksayan ve eksikliği duyulan maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 
Yapılan bu değişikliklerin önemli olanlarından bazıları şöylece sıralanabilir: 
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1. Sürücü adaylarının eğitimden geçtikten sonra sürücü belgesi almalarını sağlamak ama
cıyla, Milî Eğitim Bakanlığınca sürücü kurslarının açılması mecburî hale getirilmiştir. Türkiye 
genelinde, bugüne kadar 656 adet motorlu taşıt sürücü kursu açılmıştır. 

2. Yük ve yolcu taşıma esas ve usulleri yeniden belirlenmiştir. 

3. Muayene süresi dolmayan araçların sahip değiştirmesi sırasında yeniden muayeneye 
tabi tutulması mecburiyeti kaldırılmıştır. 

4. Sürücü, yolcu ve denetim görevlilerini külfetten kurtarmak, zaman kaybını önlemek, 
trafik suçlarına uygulanan cezalar arasında etkinlik ve caydırıcılık bakımından farkı azaltmak 
amacıyla mahkemelerce verilen cezaların büyük bir kısmı kaldırılarak; bu fiiller, trafik zabıta-
sınca uygulanacak para cezasıyla müeyyideye bağlanmıştır. 

5. Ceza puanı uygulamasına 1.1.1989 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

6. Trafik suçu para cezası tutanaklarının takip ve tahsilindeki güçlükler göz önüne alı
narak, cezaların sürücüler üzerindeki, kurallara uymak ve uymayı alışkanlık haline getirmek 
ve etkinliğini artırmak, hizmetin süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, tutanak 
tanzim etme yetkisi olan görevlilere peşin para tahsil etme yetkisi de verilmiştir. 

7. Sürücü adaylarının mağduriyetlerini gidermek bakımından, trafik kuruluşlarında gö
revli tabiplerin yanı-sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda görevli tabip
lere" de sağlık muayenesi yapma yetkisi verilmiştir. 

8. Ayrıca, devlet hizmetlerinin, formalitelerden kurtarılarak, süratli, verimli ve ekono
mik bir şekilde yürütülebilmesi için, kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

İdarî ve teknik tedbirlere gelince: 
1. Eğitim hizmetleri bakımından: 
Bakanlığımca, trafik konusunda gerek meslek içi eğitime ve gerekse ilk ve orta dereceli 

okul öğrencileriyle trafiğe katılan diğer kişilerin eğitimine büyük önem verilmiştir. 
Bu meyanda, ilk ve orta dereceli okulların ders programlarına, eğitim amacıyla ve yeteri 

kadar zorunlu trafik dersleri konulması öngörülmüş ve ayrıca askerî birliklerimizdeki temel 
eğitim dönemlerinde trafik eğitim zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Okul geçitlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak ama
cıyla, özel kıyafet ve tertibatlı öğrenci, veli veya gönüllü vatandaşlardan oluşan okul geçidi gö
revlileri, belirtilen yerlerde görev yapmak üzere, trafik zabıtası gibi yetkili ve görevli kılınmıştır. 

Ayrıca, okul öncesi çocuklara ve temel eğitim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kural
lara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, belediyelerle özel idarelere, çocuk trafik eğitim 
parkı yaptırma ve açtırma mecburiyeti getirilmiştir. 

Geçtiğimiz öğretim yılları içerisinde birçok ilimizde öğrenci ve trafik polisi işbirliğiyle okul 
önlerinde başlatılmış olan kontroller müspet sonuç vermiş olup, okul geçitleri ve önlerinde, 
önceki yıllara göre, kaybettiğimiz çocuklarımızın sayısında Önemli ölçüde azalma olduğu mem
nuniyetle müşahade edilmiştir. 

1983 - 1989 yılları arasında, 4 517 personelin, meslek içinde eğitim sağlanmış, ayrıca 2 
342 polis adayı da branş eğitimine tabi tutulmuştur. Bunların dışında, trafik şube müdürleri 
ve büro amirlerinin katıldığı seminerler, her yıl tekrarlanmaktadır. 
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Trafik personeli, yetişkinler, sürücüler ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere, son dört 
yılda eğitim amaçlı 15 kitap, broşür ve afiş bastırılmıştır. Trafik afiş, senaryo ve çocuklar için 
çizgi film yarışmaları açılmış olup, bu filmlerden ikisi halen televizyonda yayınlanmaktadır. 
Ayrıca, trafik polisince yapılmakta olan eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, video ve renkli 
televizyonlar alınarak bütün illerimize tahsis edilmiştir. 

Bilindiği üzere, halk eğitiminde kullanılan kitle iletişim araçlarından en önemlileri, tele
vizyon ve radyodur. Trafik konusunda yaygın eğitim yapılabilmesi amacıyla, TRT Genel Mü
dürlüğüyle işbirliği yapılarak, yurt içi ve yurt dışı radyo ve televizyon yayınlarındaki "Trafik" 
konulu programlara ağırlık verilmiş olup, bunlara süreklilik kazandırılması sağlanmıştır. 
"Trafik" konulu yayınlar eğitim, kültür, magazin ve eğlence programları içerisinde ve daha 
etkili bir şekilde devam ettirilecektir. Polis Radyosundaki eğitici ve uyarıcı yayınlar da diğer 
faaliyetlerle birlikte yürütülmektedir. 

Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu bakımından yapılan hizmetler: 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesi hükmüne istinaden faaliyete 

geçirilen Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonundan, muhtelif il, ilçe, kasaba mahallî idarelerin
ce hazırlanan projelerde belirtilen kavşak tanzimi, otopark, sinyalizasyon ve çocuk trafik eği
tim parkı için toplam 1 milyar 11 milyon Türk Lirası tahsis yapılmıştır. Yine, eğitim amacıyla, 
4 milyon 240 bin Türk Lirası harcama yapılmıştır. 

Bunun dışında, trafik teşkilatını desteklemek amacıyla 7ü adet oto alınarak, toplam 886 
milyon 200 bin Türk Lirası ödenmiştir. 

Uygulamaya konulan diğer hizmetler: 
1. tlçe trafik tescil ve denetleme bürolarının kurulması: Sürücü belgesi alacaklara ait iş

lemler ve sınavlar ile motorlu taşıtların kayıt ve tescil işlemleri ve teknik muayeneleri gibi hiz
metlerin ilçelerde de yapılmasını sağlamak ve aynı zamanda buralarda trafiğin disipline edil
mesi ve denetlenmesi amacıyla, nüfus yoğunluğu, il merkezine olan uzaklıkları dikkate alına
rak tespit edilen 136 ilçemizde ilçe trafik kuruluşu faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. 

2. Alkolometre uygulaması: Sürücülerin alkollü olup olmadıkları, şayet alkol almışlar
sa, aldıkları alkolün kandaki derecesinin bundan böyle daha ilmî bir metot olan, teknik cihaz
larla tespiti esas alınmış ve kanunî zorunluluk haline getirilmiştir. Böylece, bütçe imkânları 
içerisinde satın alınan alkolometre cihazları, emniyet müdürlüklerine dağıtılmış bulunmakta
dır. Bu cihazları kullanacak olan personelin eğitimi tamamlanmış ve kullanılışına dair esas ve 
usulleri ile aklollü araç kullanmanın tehlike ve mahzurlarını açıklayan eğitim kitabı hazırlana
rak, vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Bu uygulama, sürücülerimizin doktora sevk 
işlemlerinde karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırdığı gibi, polisimizin zaman kaybını da önem
li ölçüde önlemekte ve aynı zamanda vatandaş - polis ilişkilerinin müspet yönde geliştirilmesi
ni sağlanmaktadır. 

3. Emniyet kemeri uygulaması: Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin, çoğunlukla, 
araçların ön koltuğunda oturanlar olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar 
sonucunda, araçların ön koltuklarında oturanlardan, emniyet kemeri takanların, kazaya ka
rışmaları halinde, ölümlerde yüzde 40, yaralanmalarda ise yüzde 33 nispetinde bir azalma ol
duğu belirlenmiştir. Bu nedenle, yeni Trafik Kanununun amir hükmü uyarınca, şehirlerarası 
yollarda yolcu nakliyatı yapan otomobil ve minibüs cinsi taşıtların ön koltuklarında oturanla
ra, emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmiştir. Küçük yaştaki çocukların can güvenliği
nin sağlanması amacıyla da ön koltukta oturmaları yasaklanmıştır. 
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4. Takograf uygulaması: Yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekici türü 
araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme sürelerine, hiz limitlerine riayet edip etmediklerinin 
tespiti amacıyla, takograf uygulaması başlatılmıştır. Uygulama, mekanik ve elektronik takog
raf uygulaması şeklinde başlatılmış bulunmaktadır. Ancak, mevcut araçlarda daha önce takılı 
bulunan mekanik takograf cihazlarının fonksiyonları ve teknik özelliklerine uygun olarak ça
lıştırılmaları sağlanamadığı gibi, cihazın müdahale edilebilir özellikte olması sebebiyle de, ge
rek sürücüler, gerek işletenler arasında yapılan kontrollerde, polisi yanıltıcı nitelikte müdaha
leler yapıldığı tespit edilmiştir. 

AET'ye dahil ülkelerde yıllardır kullanılan mekanik takograflara da, «sürücüler tarafın
dan müdahale edildiği ve yanıltıcı bilgiler verildiği ülke yetkilileri ile yapılan muhtelif görüş
melerde ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, sürücüsüne hiçbir müdahale imkânı tanımayan ve sürü
cünün hız limitlerine, çalışma sürelerine riayet edip etmediğinin yazılı ve görüntülü olarak alı
nabildiği dijital, elektronik takografın, dünyada ilk defa yurdumuzda imal edilerek uygulan
ması başlatılmıştır. Söz konusu cihazların yaygınlaştırılması ve kullanılmasıyla, bilhassa, ça
lışma sürelerine riayetsizlik, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma sebebiyle meydana ge
len trafik kazalarının önlenmesi temin edilmektedir. 

5. Ceza puanı uygulaması : Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını ve uymayı alış
kanlık haline getirmelerini, gerektiğinde eğitime tabi tutulmalarını sağlamak ve bunun sonucu 
olarak da trafik kazalarım azaltmak amacıyla, 1.1.1989 tarihinden itibaren, ceza puanı uygula
masına başlanılmıştır. 

6. Denetim hizmetleri : Taşıt ve sürücülere ait belgelerin kontrolü yerine seyir halinde 
kontrollere, hatalı sollama yapılan hassas noktalarda ihbarlı kontrol ile, sivil ekip kontrolleri
ne ve radar kontrolü gibi modern kontrol sistemlerine ağırlık verilmiştir. 

imkânlar nispetinde, yolcu nakliyatı yapan otobüslere sivil görevliler tefrik etmek suretiy
le, sürücülerin denetim altına alınması sağlanmıştır. 

Turistik bölgelerde ve yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarımızın geçeceği güzergâhlarda 
takviyeli ekipler çıkarılması suretiyle, denetim hizmetleri daha müessir hale getirilmiştir. Ayrı
ca, trafiğin yoğun olduğu bölge ve yollarda/polis helikopteri ile, trafiğin havadan da denetimi 
sağlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, eğitim konusunda yeni tedbirlerin alınması, mahkemelik suçların 
idarî cezaya dönüştürülmesi, cezaların artırılması, trafik polisine peşin para cezası tahsil etme 
yetkisinin verilmesi, ceza puanı uygulamasının başlatılması ve alınan diğer yasa! ve idarî ted
birler ile, yapılan etkin denetimler neticesinde, 1988 yılında, 1987 yılma göre, trafik kaza sayı
sında yüzde 2.31, yaralı sayısında yüzde 1.42 ve ölü sayısında yüzde 9.08'lik bir azalma meyda
na gelmiştir. 1988 yılının ilk yedi ayında toplam 61 187 kaza meydana gelmişken, bu sayı, 1989 
yılının ilk yedi ayında 56 545'e düşmüştür. 1988 ile 1989 yıllarının ilk yedi ayında meydana 
gelen kazalar mukayese edildiğinde, kazalarda yüzde 7,58; ölümlerde yüzde 10.S3; yaralanma
larda yüzde 7,04 nispetinde azalma olduğu görülmektedir. 

Trafik kazalarını azaltmak ve karayolları üzerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenli
ğini korumak, trafik nizam ve intizamını sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz bu yeni ted
birler, inanıyoruz ki, bu tür elim kazaların azaltılmasında müessir olacaktır. 
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İktidarımız, birçok alanda, şimdiye kadar görülmemiş cesur adımlar atarak, yurdumu
zun çehresini değiştirmiştir. Trafik olayında da, kısa vadede alınan ve uzun vadeli planlanmış 
bulunan tedbirler ile, bu sorunun da üstesinden geleceğimizden şüpheniz bulunmasın. 

Değerli milletvekilleri, önerge ile ilgili olarak, gerek Hükümetin ve gerekse Bakanlığımın 
çalışmalarını arz etmiş bulunuyorum. 

Meclis araştırmasını gerektirecek bir husus bulunmadığından, önergenin reddini takdirle
rinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şimdi de sırasıyla, gruplara söz vereceğim. 

önce, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Ulutürk... 

Buyurun Sayın Ulutürk. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK Ufron) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; trafik kazalarının yoğunlaşması ve millî bir felaket haline gelmesi nedeniyle vermiş 
bulunduğumuz araştırma önergesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, acısını milletçe duyduğumuz çok ölümlü trafik kazaları, 1989 sene
sinde gittikçe çoğalmıştır. Gün geçmiyor ki, televizyondan ve basından verilen ölüm haberleri 
milletimizi derin bir teessüre gark etmesin. TRT, gazete ve dergiler, trafik cehenneminin tablo
larını sergileyen hazin birer müze haline gelmiştir. 

Bu araştırma önergesini verdiğimiz tarihte, son bir ay içinde, trafik anarşisi 150'ye yakın 
ölü, 300'ün üzerinde de yaralı vermiştir. 

Yine son günlerde vuku bulan kazalar da, bu araştırma önergesini vermekte ne kadar haklı 
olduğumuzu bir kere daha teyit etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, olaya bir tespitle başlamak istiyorum: Trafik kazalarında ön sıralar
dayız. Şimdi biraz daha sıkıntılıyız. 

İstatistiklerin eksikliğine rağmen, uluslararası trafik kazası birimine göre, bizde 100 mil
yon taşıt/kilometrede ölüm 16, yaralanma 127'dir. Batılı ülkelerin çoğunda, ölüm, bizdeki 16'ya 
göre 2 ila 5 arasında; yani, bizdekinin yüzde 12 ila 33'ü kadardır. Yaralanma ise, bizdekinin 
yarısı kadarıyla, bizdeki kadar arasındadır. 

Türkiye'de, Batı Almanya'dan 4 defa, İngiltere'den 8 defa, Birleşik Amerika'dan 13 defa 
daha fazla kaza olmaktadır. İşin vahametini anlatabilmek yönünden, konuyu biraz daha aç
makta yarar görüyorum. 

Ülkemizdeki trafik kazalarının nedenleri ve alınması gereken tedbirler üzerinde yorum yap
madan önce, son yirmi yıldaki kazalar ile ilgili artış ve diğer yandan, nüfus, araç sayısı ve kara
yolu altyapısındaki gelişmeyi tespit etmekte yarar vardır. 

1970 yılında, nüfus, takribi, 35 milyon, araç sayısı 472 000, trafik kazaları 19 207, ölü 
3 798, yaralı 17 672. * 
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1975 yılında, nüfus 40 milyon, araç sayısı 970 000, trafik kazaları 46 735, ölü 5 125, yaralı 
27 847. 

1980 yılında, nüfus 45 milyon, araç sayısı 1 684 000, trafik kazaları 35 104, ölü sayısı 3 
722, yaralı 23 295. 

1985 yılında, nüfus 50 milyon, araç sayısı 2 375 182, trafik kazaları 63 468, ölü sayısı 5 
395, yaralı 49 066. 

Son beş yılda nüfus, takribi, 55 milyon, araç sayısı 3 milyon, trafik kazaları 384 000, ölü 
sayısı 31 657, yaralı sayısı 297 487 kişidir. 

Yine işin vahametini anlatabilmek için söylüyorum; her beş yılda bir ilçe halkı kadar in
san ölmekte, binlerce kişi de sakat kalmaktadır. Trafik kazaları yönünden uğranılan maddî kay
bımız ise yüz milyarlarla ifade edilmektedir. 

1970 yılından 1989 yılına gelinceye dek nüfusumuz yüzde 45 oranında artarken, toplam 
araç sayısının yüzde 500 oranında artması; karayolu uzunluğunun, 1970 yılında 59 400 kilo
metreden bugün ancak 59 800 kilometre civarına ulaşarak, binde 5 oranında artması, trafik 
kazalarının yirmi yılda 5-6 misline çıkma sebebi hakkında fikir vermektedir. 

ölüm ve yaralanma oranı bize yakın ülkeler Yugoslavya ve Yunanistan'dır. Yugoslavya'da 
bu oranı, transit geçen Türk işçi ve sürücülerinin artırdığı gözlenmiştir. 

Kazaların oluşunda 3 faktör olduğu hep söylenegelmiştir. Trafik kazalarında birinci fak
tör sürücü, ikinci faktör araç, üçüncü faktör ise yol ve çevresiyle, yolu kullanan yayalardır. 

Son yılların istatistikî diğer ortalamalarına göz atıldığında, bizdeki kazalarda bunların 
payı sıralanırsa, kusurun yüzde 67'sini sürücülerin, yüzde 27,7'sini yayaların, yüzde 4'ünü araç
ların, yaklaşık yüzde 0,5'ini yolcuların, yüzde l'ini de yolların kaza sebebi teşkil ettiği görüle
cektir. 

Ülkemizde 4 milyon sürücü, 52 milyon yaya ve yılda araçlarla seyahat eden 220 milyon 
kişi vardır. Görülüyor ki, kazalarda, yüzde 95 oranıyla, en geniş sorumluluk payı insanındır. 
Ancak, istatistikî değerler yanıltıcı olabilmektedir. Zira, trafik kazalarına yüzde 95 oranında 
insan faktörü sebep olarak gösterilirken, nüfus ve araç sayısındaki artış ile, yük ve yolcu taşı
macılığındaki gelişmeye karşın, karayolu ağının hemen hemen sabit kalmasını görmezlikten 
gelmek, insafsızlık olacaktır. 

Türkiye'de mevcut 3 milyon kadar aracın, yaşlılık, yıpranma, fren, direksiyon, ışık, sile
cek ve lastik gibi, kaza üzerinde en etkili kısımlarının kazalardaki payı, çok az olarak değer
lendirilmektedir. 

Kaza, Türkiyemizde 60 bin kilometre kadar olan karayollarımızın bakım, işaretleme, ban
ket, kavşak, koruyucu oto korkuluk sorunu çözümlenmiş midir ki, kazalardaki payı yüzde l'den 
az gösteriliyor. 

Aynı şekilde, gerek şehirlerarası karayollarında, gerekse şehir içinde, ışıklandırmadan park 
yerine, yaya geçidinden her türlü işaretlendirmeye, konaklama tesisine kadar altyapı eksikliği
ni, şehir içi ve dışı yollardaki denetim eksiklik ve aksaklığını, sürücü ve yayanın ve her ikisini 
de denetleyen trafik memurunun bu konudaki eksikliğini gözden kaçırmamak gerekir. 
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Diğer yandan, kazaların yüzde 75'i şehir içinde, yüzde 25'i şehir dışındadır. Buna rağ
men, şehir dışı kazalardaki ölüm oranı daha fazla olmakta, ölümlerin yüzde 63'ü şehir dışı 
yollarda meydana gelmektedir. Şehir dışı kazaların yaklaşık yüzde 25'i Ankara-îstanbul, yüz
de 10'u Edirne-tstanbul arasında olmaktadır. EdirneAnkara arasındaki yolun Türkiye'de en 
çok denetlenen ve trafik alt yapısı en sağlıklı yol olmasına karşın, bu güzergâhtaki kaza yo
ğunluğunu trafik hacmine, otoyolların açılmamasına bağlamak gerekir. Son beş yıldır, her se
ne, ağustos ayında kaza sayısının maksimum seviyeye çıkması ve yüzde 90'ı yaz aylarında ol
mak üzere, yılda yaklaşık 2S0 bin işçi araç giriş çıkışı, Edirne-Ankara güzergâhındaki kaza ora
nının nedenine ışık tutmaktadır. Tüm kazaların yüzde 5Tine otomobiller, yüzde 14'üne oto
büsler, yüzde 17'sine kamyonlar taraftır. Otobüs kazaları, şehirlerarası kazaların yüzde 3'ünü, 
kamyon kazaları ise yüzde 8'ini teşkil etmektedir. Yine, şehirlerarası yollardaki ölümlerin yüz
de 8'i traktör kazalarından kaynaklanmaktadır. Şehir dışı yollarda traktör ve kamyon ile insan 
taşınması olayı, şehirlerarasındaki yüzde 63 ölüm oranını izah etmede dikkati çeken diğer bir 
husustur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, trafik kazalarının oluşumu ile ilgili diğer bir tespit, 
istatistiklere göre, en önemli kaza nedeni olan, aşırı hızdır. Kaza yerleri analizinde, düz yolda 
yüzde 68,9 kaza olurken, hafif virajda yüzde 4,4, keskin virajda yüzde 2,4 kaza olduğu görül
müştür. 

Araç kullananların kusurlarının başında da, en büyük ekseriyetle (Yüzde 30) aşırı hız bu
lunmaktadır. Kimler aşırı hız yapmaktadır diye bü konu incelenmiş, aşırı hız meraklıları dışın
da, otobüs ve kamyon şoförlerinin hız yaptığı meydana çıkmıştır. Otobüs ve kamyon şoförleri
nin neden hız yaptıklarının temeli araştırılırsa, karşımıza, hep, ekonomik nedenler çıkacaktır. 
Ülkemizde başka bir efektif taşıma sistemi olmadığından, yolcu ve yük çok uzun mesafeye ta
şınmaktadır. Bu işte hiçbir kalite ve emniyet kontrolü olmadığından, kâr maksadı güden ve 
kısa sürede zengin olmak isteyenler, karayolunda yük ve yolcu taşımacığılına yönelmektedir. 
Firmalar çoğaldıkça, aralarındaki rekabet artan akaryakıt ve parça ücretleriyle kamçılanarak 
ve yolcu emniyeti de hiçe sayılarak, taşıma hizmeti başlamaktadır. Ülkemizde çok az istisnası 
olan bu olay, kitle halinde ölümlerde en önemli sebep olmaktadır. 

Trafik kazalarıyla ilgili bu istatistik! tespitleri yaptıktan sonra, hepimizin bildiği diğer bir 
tespiti de açiklamakta yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, coğrafi konumu itibariyle, dünya ticaret yollarının önemli 
bir güzergâhıdır; özellikle 1970 yılından sonra Doğu ile Batı arasındaki bir transit merkezi ko
numundadır. Bu itibarla, ülkemizin bu konumu, Türkiye'de karayolu taşımacılığını ön plana 
çıkarmıştır. Keza, sosyal yaşamda meydana gelen değişiklikler, hayat standardı ve refah seviye
sinin yükselişi, otomobil edinme, tatil yapma gibi lüksler, birer ihtiyaç haline gelmiştir, tç ve 
dış turizmin geliştirdiği yolcu taşımacılığı, nüfus artış hızı, büyük şehirlerdeki günlük hareket, 
Türkiye karayollarındaki trafik yükünü büyük ölçüde ağırlaştırmıştır. Ülkemizin coğrafi ko
şulları nedeniyle, artan yük ve yolcu trafiği, karayolu taşımacılığına kanalize olmuş, yük taşı
malarının yüzde 74'ü ve yolcu taşımalarının ise yüzde 94'ü, karayoluyla yapılır haje gelmiştir. 
Ülkedeki araç sayısı hızla artmış, 1 milyonu otomobil olmak üzere, 3 milyona ulaşmıştır. 

ülkemizde bugün, yılda yaklaşık olarak 60 milyon ton mal karayolu ile bir yerden diğeri
ne sevk edilmektedir. Yolcu taşımacılığında ise, toplam 20 bin otobüsün gerçekleştirdiği 

— 549 — 



T.B.M.M. B : 18 18 . 10 . 1989 0 : 1 

550 bin civarındaki otobüs seferiyle, yılda yaklaşık 220 milyon yolcu karayoluyla taşınmaktadır. 

Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan toplam 18 bin treyler, 20 bin kamyon ve 14 
bin tanker, yılda 13 milyon ton malı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında taşımakta, sadece Türk
iye üzerinden transit geçen araç sayısı yılda 100 bini aşmaktadır. Yük ve yolcu trafiğindeki hız
lı artış, beraberinde sorunları da getirmektedir ki, bunların başında, trafik kazaları ve yol açtı
ğı can ve mal kayıpları gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tespitleri yaptıktan sonra, trafik yönünden Türkiye'deki uygula
ma nedir, onun üzerinde durmak istiyorum. 

Kara trafiğinin düzenlenmesi, araçların trafiğe çıkması, şoför ve sürücülerin eğitimi, ehli
yetname verilmesi, trafik cezaları Trafik Kanunuyla düzenlenmiş ve büyük yük, trafik polisine 
yüklenmiştir. 

Trafik kazalarının önlenmesi hususunda da, trafik cezalarının artırılması; adlî cezaların 
idarî cezalara dönüştürülerek, peşin para sistemine geçilmesi, puan sisteminin uygulanması; 
1.9.1988 tarihinden itibaren, kamyon, otobüs, TIR gibi, insan ve eşya nakliyesi yapan araçlara, 
sürücülerin çalışma sürelerini ve bu süreler içinde hız limitlerini tespit eden takograf cihazları
nın takılmasının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak, uygulamadan da görüleceği 
üzere, bu tedbir ve önlemlerin dahi, trafik kazalarını önleyemediği, zaman içinde görülmüştür. 
Kazalarda yaralanma ve ölümlerin azaltılmasıyla ilgili olarak, Anglosaksonların, başları E har
fiyle başlayan dört kuralı vardır. Birincisi eğitim; ikincisi teknik koşulların düzeltilmesi; üçün
cüsü yasal düzenleme ve denetim; dördüncüsü ise, kazadan sonraki sağlık ve acil yardım. Bun
ların hepsi de, birbirleriyle bağımlı önemli unsurlardır. 

Konuşmamın başında da söylediğimiz gibi, trafik kazalarında rolü bulunan faktörler, başta 
insan hataları olmak üzere, taşıt ve yol kusurlarıdır. 

Taşıt ve yol kusurlarının kazalardaki katkısının çok az olduğu ve bunların bir kısmında 
da yine insanın rolü bulunduğu nazara alınırsa, kazaların yüzde 97 veya 98'ine, insan hataları
nın, dikkatsizliğinin ve tedbirsizliğinin sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu itibarla, kazaların 
azaltılabilmesi için, bilhassa insan ile ilgili tedbirlerin ön planda ele alınmasının gerekliliği açıktır. 
Teknik tedbirler her üç faktöre de yönelik olabileceği halde, eğitim ve ceza uygulamaları, doğ
rudan doğruya insana yönelik bulunmaktadır. 

Trafikte eğitilmesi gereken gruplar şunlardır: 
Çocukların evde ve okulda eğitimi, 
Sürücülerin eğitimi, 
Halkın eğitimi. Bunda, TRT, basın, kent yaşamı vesair yolla eğitimi çok önemlidir. 
Polisin eğitimi; trafik, karayolu mühendisinin ve teknik kadrosunun eğitimi. 
Yöneticilerin eğitimi. 
Her çeşit sorunda olduğu gibi, trafik kazaları için eğitimden yararlanmak gerekir; ancak, 

sadece trafik ile ilgili eğitim yeterli olamaz. Trafik ile ilgili eğitimin, kültürle takviye edilmesi 
de gerekli bulunmaktadır. 

Yayaların, şoförlerin, trafik görevlilerinin ayrı ayrı eğitilmesi için programlar hazırlanma
sı; kamyon, otobüs gibi ağır ticarî vasıta şoförleriyle, minibüs, taksi gibi kamu hizmeti 
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gören şoförlerin bilhassa eğitilmesi ve uygun şartlarda, seçilecek trafiğe çıkarılması gerekmek
tedir. Bu bakımdan, şoför okullarının açılmasının bir başlangıç olarak kabul edilebileceği; fa
kat, ticarî vasıta şoförleri için ayrı programlar uygulamasının şart olduğu düşünülmelidir. 

insanlar, eğitim ve kültür ile, her kazanın bir hatalı davranış sonucu oluşacağı bilincine 
ulaştırılmalıdır. 

Trafikte eğitimin etkin yönlerinden birisi de görenektir. Bunun üzerinde de önemle durul
ması gerekmektedir, öyle ki, bir şoför ne kadar iyi eğitilmiş olursa olsun, çoğunluğun uyma
dığı düzensiz trafik akımı içine girince, kendisinin de kurallara uyamayacağını anlamakta; öğ
rendiklerini bir yana bırakarak, trafikte gördüğü davranışları benimsemektedir. Trafik akım 
şartları düzenli ve kurallara uygun ise, öğrendiklerini muhafaza etmekte, kurallara uyma alış
kanlığını hemen kazanmaktadır. O halde, mevcut trafik akımı içinde kurallara uyulmasının 
her ne şekilde olursa olsun sağlanması zorunlu bulunmaktadır. 

Kuralların ve ceza uygulamalarının, etkili olabilmesi için, haklı ve gerekli, yeterli ve sü
rekli olması gerekir. Şoförlerin kimliğine bakılmaksızın aynı cezanın uygulanması ve mükerrer 
hatalı davranışlarda cezaların artırılması şarttır. Burada bir örnek vrmek gerekirse, şöyle de
mek mümkündür: Karayolunda, bir Başbakan, özel otosona atlar, 180 kilometreyle sürat de
nemesi yaparsa; karayollarında, bakanlar, üst bürokratlar, valiler, üstelik trafikten sorumlu trafik 
görevlilerinin eşliğinde, aşırı süratle bir yerden diğer bir yere giderlerse, kurallara kamunun uy
masını beklemek ve ceza uygulamalarının haklı ve yeterli, hatta sürekli olduğuni iddia edebil
mek de, bir iyimserlik olsa gerekir. 

Son zamanlarda, karayollarında yoğun ceza uygulamaları yapılmaktadır. Bunların haklı 
olup olmadığı, yeterli ve sürekli olup olmadığı her zaman tartışma götürmüştür. 

Ülkemizde, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşım sistemleri birbirlerinden ayrı olsalar 
da, işletme bakımından bir bakanlıkta toplandıkları için, bir kamu disiplini ve koordinasyonu 
içinde bulunmaktadırlar. Yolcu ve yük taşımasının büyük ağırlığını yüklenen karayolu ulaştır
ması ise , tamamen başıboş bulunmaktadır. Diğer sistemlerle koordinasyonu bulunmadığı gi
bi, bizzat kendi içinde dahi düzensiz, güvensiz, sorumsuz bir şekilde işlemektedir. Yolcu ve yük 
taşımalarında, seferler ve ücret tarifeleri konularında yıkıcı bir rekabet bulunmaktadır. Seya
hat edecek veya eşya nakledecek olanlar, her seferinde bu konuda uğraş vermektedirler. 

Aşırı hızın neden olduğu kazalarda en büyük rol, ekonomiktir. Gelişmiş ülkeler, yolcu ve 
yükü, 400 kilometreden uzak mesafeye, tren, suyolu gibi toplutaşım araçlarıyla taşırlar. 

Raylı taşıma emniyetlidir, hızlıdır, hava tesirlerinden etkilenmez, kapasite yüksektir, pet
role bağımlılığı azdır. Bugün, Avrupa, Amerika, Japonya, Rusya bu sistemleri geliştirmek, için 
hiçbir fidakârlıktan kaçınmaz. Fransa, ingiltere, Japonya ve Almanya'da trenler saatte 300 ki
lometre hız yaparlar. Avrupa'nın içi, su kanallarıyla âdeta örülmüştür. Ren, Tuna nehirleri ka
nallarla birbirine bağlanmış; Manş Denizi Karadenizle birleştirilmiştir. Bütün bu ülkeler, bu 
yola neden giderler acaba? Çünkü, ulaşım sorununun otoyollarla çözülemediği görülmüştür. 
Avrupa ülkeleri binlerce kilometrelik otoyollara sahip olduğu halde, bunlar dahi tıkanmaktadır. 

Yük taşımacılığı da konteyner sistemiyle, gemi ve trenle, kapıdan kapıya yapılabilir hale 
getirilmiştir. Tren, vapur, metro, otobüs sistemleri için mükemmel terminaller kurulmuştur. Ta
şımacılık, belli kurallara, sıkı denetime tabi tutulmuştur. Her canı isteyen, yolcu ve yük 
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taşıma işini serbest iradesi doğrultusunda üstlenememektedir, şirket veya acenta kuramamak-
tadır. Türkiyemizde ise hepsi başıboştur. Üstelik, karayolunun inşaat işi, taşımacılık, taşıtların 
ruhsat işi, şoförlerin ehliyetnamesi, fennî muayeneler, denetim vesaire, birkaç bakanlıktaki ku
ruluşlarca yürütülmektedir. 

Şehirlerarası trafik kazaları, Türkiye'deki tüm kazalardan soyutlanamaz; ülkenin içinde 
çığ gibi artan ve yöneticilerden, araçtaki veya yoldaki insanlarımıza kadar herkesi tehdit eden 
ve ölüm saçan bir felakettir. Artık, trafik sorunlarını koordine edecek üst düzeyde Devlet Ba
kanlığı veya genel müdürlük kurmak zorunlu hale gelmiştir. 

Bugün bizde, trafik hizmetleri yedi başlıdır. Trafik güvenliğini, Emniyet Genel Müdürlü
ğüne bağlı yirmi daireden biri yürütür. Karayolları Genel Müdürlüğü, tmar ve tskân Bakanlı
ğına; sürücü okulları ve okullardaki trafik güvenliği eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığına; sürücü
lerin sağlık muayeneleri, acil yardım hizmetleri, Sağlık Bakanlığına; kara, deniz ve hava ulaşı
mı, Ulaştırma Bakanlığına; köy ve orman yolları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına; iller
de valiliğe bağlı trafik komisyonu, belediye olan yerlerde belediyelere bağlı trafik eğitim park
ları ve trafik zabıtası trafik eğitim parkları müdürlüğü, mahallî idarelere bağlıdır. Elbette, ço
ğulcu bir yönetim ciddî sorunların çözümünde her zaman başarılı olamıyor, koordinasyon, hiç 
kurulamıyor, her kuruluş kendine özgü kural ve uygulamalar, getiriyor; fakat soruna sahip çık
mada, bir otorite bıpşluğu var; başarısızlığı herkes başkasına atıyor; fakat bir başarı olsa, her
kes sahip çıkıyor. 

Sayın milletvekilleri, 1903 senesinden beri, depremlerde 66 bin kadar insanımızı kaybet
tik; oysa, sekiz senede bu kadar insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. İnsanımıza ve in
san sağlığına önem veriyorsak, trafik sorununu Devlet, Hükümet ve Millet olarak ciddiyetle 
ve içtenlikle ele almamız gerekir. 

Kazaların oluşumunda ikinci faktör, araçtır, ülkemizde 3 milyon civarında motorlu araç 
olduğunu söyledik. Bunların, 56 bin kadarı otobüs, 320 bin kadarı kamyondur. Türkiye'de şe
hirlerarası insan taşımacılığının yüzde 94'ü, yük taşımacılığının yüzde 74'ü motorlu araçlarla 
yapılmaktadır. Bizdeki şehirlerarası taşımacılıkta kullanılan 320 bin kamyona karşı, Avrupa'
nın 14 devletinde 227 bin kamyon olduğu bildirilmektedir. Bizim kamyonların çoğu da 10 ya
şından yaşlıdır. 40 bin otobüs şehirlerarası taşımacılıkta seyretmektedir. Bugün, ülkemizde yolcu 
ve yük taşıması yapan kaç şirket olduğunu bilmek ve tespit etmek mümkün değildir. Zira, şir
ket sayısının her gün değişmekte olduğu bilinmektedir. 

Karayolu ulaştırması, kamu disiplininden uzak, tamamen başıboş durumdadır; düzensiz, 
güvensiz, sorumsuz bir şekilde işlemektedir. Yolcu ve yük taşımalarında, seferler ve ücret tari
feleri konularında yıkıcı bir rekabet bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, kamu ile özel taşımacılık arasında gerek yolcu, gerese yük için; gerek şehir 
içi ve gerekse şehir dışı taşımalar bakımından bir düzenleme ve koordinasyona açıkça ihtiyaç 
bulunmaktadır. Taşımacılığı düzenleyen bir kanunun bulunmaması, dolayısıyla taşıma ücret
lerinin bir esasa bağlanamamış olması yıkıcı rekabete yol açmakta, hizmetin kalitesini düşür
mekte, işletme ekonomisi açısından da zararlara yol açmaktadır. 

Bu yüzden, araçlar aşırı yüklenmekte, sürücüler hızlı, yorgun ve uykusuz olarak araç kul
lanmak durumunda kalmakta, sonuçta, kaza yapma riski artmaktadır. Yıkıcı bir rekabet 
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sistemi içinde kalan sürücülerin nakliyecilerin, otobüs işletmecilerinin kaza yapmalarının, tra
fik kurallarına aykırı davranmalarının ana nedenini, ekonomik nedenler teşkil etmektedir. 

Bu durumda, alınacak ilk önlemlerden biri de, Türkiye'de kamu ve özel taşımacılığının 
düzenlenmesi olmalıdır. Böylece, taşımalar, ekonomik olarak uygun gelecek sistemler tarafın
dan üstlenileceğinden, yıkıcı rekabet ortadan kalkacak, taşımacılar, hizmet düzeylerini yüksel
terek birbirleriyle rekabet edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Peki, bağlayayım Sayın Başkanım. 

Devletin taşımacılık yapmadığı, serbest piyasanın geçerli olduğu Ülkelerde durum tama
men buna benzerdir. 

Bu vesileyle, önelme vurgulamak gerekir ki, taşıma kanunu hazınlamp en kısa zamanda 
Meclise getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, trafik kazalarının oluşunda üçüncü faktör; çevre, yani yol ile yolun 
kullanılmasıdır, istatistiklere göre, meydana gelen trafik kazalarında, yolun kusuru yüzde 1 
civarında bulunmakta olup, bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır. 

Konuşmamızın bir bölümünde, ülkemi/de karayolu ulaşımına ağırlık verildiğini, bu ne
denle, deniz taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığının ihmal edildiğine bir nebze olsun değin
miştik. 

Şu husus bir gerçektir ki, nüfusu hızla artan, iktisadî ve sosyal yönden gelişme hamlesi 
içinde bulunan ülkemizde her türlü ulaşım sistemine ihtiyaç vardır. Halen, ne karayolları ne 
de demiryolları, hem uzunluk hem de emniyet yönünden yeterli durumda değildir. Emneyitli 
bir ulaştırma sisteminin kurulabilmesi halinde, trafik kazalarının büyük ölçüde azalacağı mu
hakkaktır. Bunun için, ulaştırma altyapılarına büyük önem verilmek zarureti vardır. Yurt dı
şında, ileri ülkelerdeki altyapının, trafik kazalarının oluşmasındaki rolü yüzde 30 olarak gös
terilmektedir. Sovyetler Birliğinde Moskova Teknoloji Enstitüsünde yapılan bir araştırma, alt
yapının kaza oluşturmadaki rolünü, dolaylı ve dolaysız olarak, yüzde 70 olarak belirtmektedir. 

Karayollarında altyapının bozuk olması, işaretlemelerin yetersizliği, alt ve üst geçitlerin 
bulunmayışından kaynaklanan trafik kazalarında da sürücü kusurlu bulunmakta, yol kusu
rundan hiç bahsedilmemektedir. 

Karayolları ıslah edilmedikçe, yollar açılmadıkça, alt ve üst geçitler yapılmadıkça, uygun 
işaretler konulmadıkça, bu sorun önlenemeyecektir. 

Eğer, bir günde binlerce araç trafiğe giriyorsa, altyapı da aynı bırakılıyorsa, gayet tabiî, 
bu bir sorun yaratacaktır. 

Trafik güvenliğinin artırılması isteniyorsa, karayolları fizikî yeterlilikleri, gelişmiş ülke stan
dartlarına ulaştırılmalıdır. 

Karayolları, kaza değerlendirme bölümleri olarak numaralandırılmak; özellikle kazaların 
ağırlıklı olduğu yollarda, acilen, otoyol yapımına ağırlık verilmelidir. 

Türkiye, öncelikle, Edirne'den-Habur'a ve Edirne'den Gürbulak'a olmak üzere, süratle, 
en az, çift gidiş ve gelişli otoyollara kavuşturulmalıdır. 
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Trafik yoğunluğunun toplandığı belli başlı şehirlerarası merkezler arasında otoyollar sü
ratle yapılmalı; ayrıca, bu merkezler arasında raylı taşımacılığa ağırlık verilerek, karayolu üze
rindeki yük hafifletilmelidir. 

Asya ile Avrupa arasında bir köprü olma, bir turizm cennetine dönüşme iddiasındaki 
Türkiye'nin bugünkü karayolu altyapısı ve ciddî bir ilerleme kaydedilmemesi, bir utanç tab
losudur. 

Her medenî ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, bir istiap haddi mevcuttur. Her aracın, tek
nik özellikleri ve teknik kapasitesine göre, taşıyabileceği bir yük miktarı vardır. Ülkemizde de, 
beş veya daha fazla dingilli bir aracın komple ağırlığı, yasayla en fazla 42 ton olarak belirtil
miştir. Bu tonajdan fazla yüklenen bir araç, sadece karayolunu yıpratmakla kalmamakta, ara
cın teknik kapasite limitlerini zorlayarak, mal ve can emniyetini de tehlikeye atmaktadır. Bu 
itibarla, özellikle bu denetimlere ciddî olarak ağırlık verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, hızlı kentleşmenin getirdiği şehir için ulaşım sorununun, metro, tramvay 
ve benzeri toplu taşıma sistemleriyle çözümüne çalışılmalı,park yeri ihtiyacı göz önüne alın
malıdır. özellikle, transit güzergâhlar üzerindeki kentlerden geçen şehirlerarası trafiğin, ekspres 
yollar vasıtasıyla, şehir içine sokulmamasına özen gösterilmelidir. 

Bugün, trafik eğitimi, trafik polisine yüklenmiştir. Trafiğin denetlenmesi ve düzenlen
mesi yanında, trafik eğitimine trafik polisinin köklü bir çözüm getirmesi mümkün değildir. 
Yaya eğitimi sıfırdır. Polisi gördüğü yerde trafik kurallarına uyan halkımız, polisin olma
dığı yerde, trafik kurallarına, değil uymak, kuralların dışında ne varsa onu yapmaktadır. 
Bu nedenle, trafik polisinin sayısını artırmak gerekiyor. Türkiye'de şu anda 11 400 trafik 
polisi çalışıyor. Dünya istatistiklerine göre, polis sayımız, diğer ülkelerin polis sayısına oranla 
çok yetersizdir. 

Keza, polisin teçhizat ve ekipman olarak yeterli düzeyde donatılmış olması önemlidir. Ra
dar, kantar ve benzeri ekipman eksiklikleri, denetimleri verimsiz kılmaktadır. Sürücü ve yaya 
eğitiminin yanında, özellikle her iki faktörü de denetleyecek olan trafik polisinin sağlıklı eğiti
mine de önem verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclisinizce, bu araştırma önergemize olumlu yönde oy verilir
se, Meclisimiz de, kendisine düşen görevi yerine getirmiş olarak, trafik faciasının önlenmesin
de, hayatın kazanılmasında, maddî ve manevî kayıpların telafisinde milletimize yön vermiş ola
caktır. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın tlhami Binici'de. 

Buyurun Sayın Binici. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İLHAMI BİNÎCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin saygıdeğer üyeleri, Doğru Yol Partisi Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
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Ulutürk ve arkadaşlarının vermiş olduğu önerge üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bumuz adına söz almış bulnuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Bakanım bazı hususlara temas etti. Konuya geçmeden önce, bir iki cümlecik de ben 
söyleyeceğim. 

Gerçekten, Türkiye'de ulaşım trafiğini idare edemiyoruz; ama komisyonlardaki trafiği iyi 
idare etmişiz. Bakıyorum ki, komisyonların başkanlık divanları oluşturulurken, kendi partile
rinin mensuplarından başka birini, bir başka partinin mensubunu seçmemişler. Yani, öyle an
laşılıyor ki, bu trafiği iyice öğrenmişiz. 

Ben, bu konuya hazırlanırken, güncel yaşamımızda yer alan bu kadar önemli bir konuda 
Trafik Daire Başkanlığından bilgi istedim. Trafik Daire Başkanının bana gönderdiği bilgi, bu 
elimdeki metin. Sayın Bakan, Türkiye bu şekilde mi yönetiliyor ve siz, bu şekilde mi, Türkiye'
nin trafik sorununu halledeceksiniz? Bir muhalefet partisi milletvekili Trafik Daire Başkanlı
ğından bilgi istiyor, gönderilen bilgiye bakın; iki tane cetveli.. Bu, trafik konusunda, içine düş
tüğümüz çıkmazı gösteriyor. Bu nedenle, sayın milletvekiUerimizin nazarı dikkatini çekmek 
istiyorum. 

KAYA OPAN (Sivas) — Yanlış yerden istemişsin. 

İLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — Devran döner, size de aynı şeyleri yaparlar. Biz milletve
kiliyiz, biz devleti yönetiyoruz burada. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 

İL HAMİ BİNİCİ (Devamla) — Yine, 1983 senesinde, Sayın Başbakan Bursa konuşma
sında, "Demiryolları, demirperde ülkelerinde gelişmiştir; bizim ülkemizde özel teşebbüs olma
sı nedeniyle, biz, demiryolu işletmeciliğine önem vermiyoruz" diyor. Oysaki, bugün, çağdaş 
ülkelere baktığımızda, demiryolu sisteminin, raylı sistemin, ağ gibi örülmüş olduğunu görüyo
ruz. İşte Avrupa, Sayın Başbakanın söylediği gibi, Sovyetler Birliği ve diğer demirperde ülkele
ri, işte Amerika, işte Japonya... 

Bazı tespitler yapmak istiyorum. Doğru Yol Partisi Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk 
ve arkadaşlarının verdiği önergede de belirtildiği gibi, trafik kazalarında, ülkemizin beş sene
lik yaşamında 31 657 ölü vermişiz; 384 000 kaza olmuş, 297 487 de yaralı var. Acaba, İran 
- Irak Savaşında bu kadar ölü, bu kadar yaralı var mı idi? Biz savaş halinde olan bir ülke deği
liz. Peki bu savaş kime karşı? Eğer bu önergenin üzerinde ciddiyetle durur ve bu konuların 
derinliğine inersek, sanıyorum ki, ülkemiz ve vatandaşlarımız için de hayırlı bir iş yapmış oluruz. 

Sayın milletvekilleri, trafik, çağımızın olayı, aile yaşantımızın bir parçası ve toplumumu
zu oluşturan bireylerin yaşamında yer alan çağdaş bir sosyo-ekonomik faktör haline gelmiştir. 
Asrımızda, biraz sonra vereceğim rakamlarda da görüleceği gibi, ülkeler arasındaki savaşlarda 
-ki biraz önce izah etmiştim- kaybedilen insan faktöründen daha fazlasını, maalesef her sene 
trafik kazalarında kurban vermekteyiz. Dönüp bu rakamlara baktığımızda, korkunç bir sava
şın bilançosu ortaya çıkıyor. 

Ülkemizdeki trafik durumuna göz attığımızda görülecektir ki, trafik kazalarının yüksek 
oranı, dünya standartlarının çok üstündedir. Bu ise, başlıbaşına bir olay halinde değil, 
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ulaştırma hizmetlerinin planlamasının, koordinasyonunun, denetim metotlarının istenilen dü
zeyde olmamasının ve ihtisasa özen gösterilmemesinin sonucudur. 

Ülkemiz insanı,halen, Avrupa ülkeleri insanlarına göre daha az hareket etmektedir. En 
büyük şehrimiz olan İstanbul'da kişi başına günlük seyahat sayısı 0,7 olup, diğer Avrupa ülke
lerinde ise, bu sayı 1,3 civarındadır. Bu da gösteriyor ki, üretilmesi gereken ulaşımın halen ül
kemizde üretilememektedir. Bu durum, yakın gelecekte Avrupa seviyesine geldiğimizde, çığ gi
bi büyüyecek bu sorunların altından ülke olarak çıkamayacağımız gibi, her yıl binlerce vatan
daşımızın ölümüne, milyarlarca liralık maddî zarara, binlerce çocuğun yetim kalmasına ve ocağın 
sönmesine sebep olacaktır. 

Çağdaş ülkelere baktığımızda, insan yaşamını bu kadar yakından ilgilendiren trafiğin, ço
cuğa, daha dünyayı ilk tanıyışında, yani anaokulu çağında, yaşamın vazgeçilmez bir parçası 
olarak, öğretim ve eğitim halinde verilmekte ve daha üst düzeylerde ise, olaya bakış açısı trafik 
mühendisliği biçiminde yer almaktadır. Ülkemizde ise, ilkokullarda trafik öğretimi ve eğitimi 
görülmediği gibi, ortaokul ve dengi okullarda da, yaşam biçimini ilgilendirecek kadar gerekli 
yer verilmemektedir. Bir Trafik Kanunu çıktı; ama hiçbir zaman uygulaması olmadı; okullar
da eğitim haline getirilmedi, başlanılmadı. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılında ülkemizde 107 601 trafik kazası olmuş, 6 876 vatandaşı
mız ölmüş, 79 174 vatandaşımız da ağır yaralanmış; ayrıca, milyarları aşan maddî hasar mey
dana gelmiştir. Şunu da belirtmek istiyorum ki, yaralanan bu 79 174 vatandaşımızın çoğu da, 
işini yapamayacak, hayatını idame ettiremeyecek durumdadır. Bu durum korkunç bir tablo oluş
turmaktadır. Bu tabloda, ülkemizdeki karayollarının durumu, demiryollarının durumu ile çağdaş 
ülkelerin ulaşım durumuna burada bir göz atmak istiyoruz. 

Bu çağda, ülkemizde halen otoban sistemine geçilmemiştir. Karayollarımız dünya stan
dartlarının çok altındadır. Edirne'yi Gürbulak'a, Samsun'u iskenderun'a, Anadolunun diğer 
büyük kentlerini birbirine bağlayan bir otoban sistemimiz maalesef yoktur. Anadolunun iç kı
sımları ve Doğu Anadolu Bölgesinde durum içler acısıdır. îzin verirseniz, kendi bölgemden 
bir örnek vereyim. Halen, Bingöl îli ile kazaları arasında karayolu mevcut değildir. Kiğı'nın 
Bingöl'e uzaklığı 90 kilometredir; otomobille 3 saatte ancak varabilirsiniz. Kiğı - Yedisu bölge
si arasındaki 45 kilometrelik bir yolu da 4 saatte alabiliyorsunuz, tşin enteresan tarafı, kışın 
kar yağdığı zaman yollar kapanmakta, yazın yağmur yağdığı zaman da çamurdan geçilmez 
durumda; yani yol trafiğe tamamen kapalı oluyor. Böyle bir sistemde, karayollarının bu duru
muyla, siz, hâlâ trafikten bahsedebilir misiniz? 

Aksine, böyle bir yol ağının üstünde, çok daha yüksek kapasite gerektiren TIR, kamyon, 
otobüs, otomobil ve diğer otoların trafiği de bir hayli yoğunlaşmış durumdadır. 

Ulaşım, ülkemizin ekonomik sisteminin bir göstergesidir. Bugüne kadar, siyasî iktidar, ka
rayolu taşımacılığına önem vermediği gibi, Avrupa ile Ortadoğu arasında köprü vazifesini gö
ren ülkemizden boydan boya geçen E-5 karayolunun trafik akışı da içler acısıdır. E-5 karayo
lunda her yıl binlerce kaza olmakta ve binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetmektedir. E-5 
karayolu üzerinde olan trafik kazalarında canlarını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını, ya
ralıların feryatlarını Avrupa'da sağır sultan duymakta; ama Siyasî İktidar duyabilmekte midir? 

E-5 karayolu, Avrupa'da ve dünyada, insana mezar olan bir simge haline gelmiştir. Maa
lesef, Avrupa'da bu şekilde tanınıyor. Bu da, turizmimizi, ulaşım sistemimizi ve dolayısıyla 
ekonomimizi baltalamaktadır. 
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Diğer bir yönüyle de, deniz ve hava taşımacılığının yanı sıra, karayolu taşımacılığının ül
kemizde önem kazanması, toplu taşımacılık sisteminin ülkemizde olmayışından ileri gelmekte
dir. Karayolu ağı Karayolları tarafından programlanırken, yabancı petrol şirketleri tarafından 
bu projenin yapılıp, bize empoze edildiğini biliyor musunuz? 

Gerek Avrupa'da ve gerekse Japonya'da, demiryolu taşımacılığı ekonomik bir politika haline 
gelmekte ve her ülkede ağ gibi örülmektedir. Bizim ülkemizde ise, Cumhuriyetin kuruluşu sıra
larında -Atatürk ile İsmet tnönü dönemi hariç- demiryolları ihmal edilmiş, bir kilometrelik 
demiryolu yapılmamıştır. Ülkemizde demiryolu ağının yapılmasını bırakın, mevcut demiryolu 
şebekesinin bakımı imkânsız hale gelmiştir. Eskiyen ve onarımı zamanında yapılmayan mev
cut demiryolu şebekesi, kârlılık yönünden, ulaşım sektöründe cazibesini kaybetmiş, bilinçli bir 
şekilde, sistematik olarak, yerini, -yukarıda izah ettiğim gibi- dünya ve ülke stadartlarına uy
mayan bir karayolu şebekesine bırakmıştır. Oysaki, çağdaş ülkelere baktığımızda görülecektir 
ki, teknoloji ve sanayinin daha ucuza maledilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, hizmetlerin insa
na ucuza ulaştırılması v^ insanın, gelişen teknolojiyle, sanayie ayak uydurmasında, demiryol
larının büyük bjr etkinliği vardır. 

Zaman faktörünü çok iyi değerlendiren Avrupalı, en ücra köşesine kadar demiryolunu gö
türmüş, kentleri köylere, köyleri kentlere bağladığı gibi, demiryolu ağı üzerinde çalışan trenle
rin saatteki hızı 200 kilometreden 400 kilometreye çıkmıştır. Gerek Almanya'da ve gerekse Ja
ponya'da, bugün, bu teknoloji ile, sürücüsüz lokomotif çalışmaları başlamıştır. Trenler, daki
ka şaşmadan istasyonlara varmakta; Avrupalı, tarifeli trenlere baktığında, hangi dakikada, hangi 
saatte gideceği kentte olacağını bilmektedir. Tabelaya bakıp o kentin ismini öğreneceğine, tari
feye ve saatine bakarak, hangi kente geldiğini veya geleceğini bilmektedir. Oysa ki, biz Anka
ra'dan İzmir'e, gerek Mavi Trenle, gerekse diğer trenlerle gittiğimizde, ya 4 saat ya da daha 
fazla rötar yapmaktadır. 

Avrupalı, ülkesinin en ücra köşesindeki hizmeti, çok ucuz bir şekilde, demiryolları üzerin
de, maliyeti etkilemeden taşıma imkânına sahiptir. Bize gelince :-Btrakın Avrupa koşullarında
ki demiryolu ağını, mevcut taşımacılık sistemimizle, demiryolu taşımacılığı büyük paralara 
malolmakta, emtianın maliyeti yükselmektedir; kentten kente gitmekte devamlı rötar meydana 
gelmektedir. 

Güncel yaşamımızda, biraz önce örneğini İzmir'den verdiğim gibi, Ankara - İstanbul'dan 
Anadolu'ya seyrüsefer halinde devam etmekte olan trenlerdeki durum da içler acısıdır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, demiryolları taşımacılığı arka plana itilmiş, ülkenin ulaşım 
hizmetleri karayollarımıza aktarılmıştır. Böylece, toplu taşımacılık sistemi bir yerde öldürül
müştür. 

Ayrıca, mevcut demiryolları şebekesi de yük taşımacılığına elverişli olmadığı gibi, insan 
taşımacılığına da olanak vermemektedir. 1980'li yıllarda, trenlerin raydan çıkması, ışık siste
minin bozukluğu, sinyalizasyon sisteminin yetersizliği birçok tren kazalarına sebep olmuş ve 
ağır kayıplar verilmiştir. 

Siyasî İktidar bütün bunlarin yanında, demiryolculuğunu ve toplu taşımacılığı görmezlik
ten gelmiş, hiçbir önlem almadığı gibi, karayollarımız üzerindeki taşımacılığı da kendi kaderi
ne terk etmiştir. Karayollarımıza, gerek taşımacılık nedeniyle ve gerek trafiğin akışı nedeniyle 
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insan yaşamını zorlaştıran bir olgu halini almıştır. İhtiyaca cevap vermeyen bir karayolu ağın
dan, kazalar ve mezardan başka ne bekleyebiliriz ki? 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, sürücüler belirli bir eğitimden geçmedikleri gibi, bir za
manlar, "parayı basan düdüğü çalar" misali, parayı basan ehliyeti almış, trafiğe çıktığında 
ağır faturalara sebep olan birtakım kazalar yapmıştır. 

Sürücülerimiz, bir yerde eğitim görmemiştir, eğitimsizdir ve eğitim görmesi için de hiçbir 
önlem alınmamıştır. 

Ülkemizde, insan öldürmenin cezaları da değişiktir. Silahla insan öldürüldüğü zaman idama 
kadar varan ceza veriyoruz; ama trafik aracı ile kaza yaparak tek tek veya toplu olarak insan 
öldürmenin cezası ise 2 yıldır. Adına "trafik kazası" denildiği zaman 2 yıl yat ve çık!.. Türki
ye, bu şekilde insan öldürmenin cenneti haline getirilmiştir. Bu ne biçim adalet anlayışı?.. Dev
let, vatandaşının can ve mal emniyetini bu şekilde mi koruyacak? 

"Tanrının verdiği canı ancak Tanrı alır" demiyor muyuz? Bu doğru değil mi? Peki, doğru 
ise, o zaman, gelin bu araştırma önergesini kabul edelim ve sebeplerini araştıralım. Bunda ne 
var?.. 

Şimdi size son iki yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın bilançosunu 
veriyorum : 

1987 yılında 110 207 kaza olmuş; ölü sayısı 7 530, yaralı sayısı 80 321 kişi. 
1988 yılında 107 651 kaza olmuş; ölü sayısı 6 846, yaralı sayısı 79 174 kişi. İşte bir bilanço. 

Sayın milletvekilleri, vicdanlarınıza sesleniyorum : Bu rakamlar, İran - Irak Savaşındaki 
ölü veya yaralı sayısı değil, bir terör hareketi hiç değil; ülkemizde karayolları üzerinde cereyan 
eden trafik anarşisi ve trafik terörizmidir. Doğu Anadolu'da bir olay olunca bütün ilgimizi 
çekiyor, yüzbinlerce güvenlik mensubumuzu oraya gönderiyoruz. Gerekirse, tabiî ki göndere
ceğiz; ama karayollarımız üzerinde her gün yüzlerce vatandaşımız ölüyor, hiç sesimiz çıkmı
yor, susuyoruz. Bu canavara, bu teröre, Meclis olarak, "dur" demeyecek miyiz? Yoksa, bu te
rörün tırmanışını isteyip, desteklemeyi mi düşünüyoruz? 

İBRAHÎM ÖZTÜRK (Adana) — Eskiden beri var. 
tLHAMt BİNİCİ (Devamla) — Tabiî eskiden beri var efendim, bu, bugünün olayı değil; 

ama bugün öyle bir doruğa varmış ki, biz bunun için önlem almak zorundayız, Gelin, yıllardır 
kangren haline dönüşmüş, ailemizi, ülkemizi her gün tehdit eden; boyutları, mevcut yasa, yol 
ve ulaşım durumumuzunu çoktandır aşan bu ulusal yaraya hep birlikte parmak basalım ve ge
lin, Yüce Mecliste bu konunun üzerinde özenle duralım. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu bu 
önergeye katılalım, kabul edelim, sebeplerini araştıralım; en azından her yıl binlerce vatanda
şımızın ölümüne sebep olan bu tür olayları önleyelim. 

Saygılar sunarım efendim. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Binici. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Şimşek'te. 
Buyurun Sayın Şimşek. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının vermiş oldukları, 
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trafik kazalarıyla ilgili araştırma önergesi hakkında, Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım beni bağışlarlarsa, hazırlanmış önüne bir konuşma met
nim olmasına rağmen, bu metni okumak istemiyorum; bü değerli kalabalığa bir hasbıhal şek
linde hitap etmek istiyorum. 

Trafiğin gayesi, insanları salimen, sağ salim hedeflerine konforlu bir şekilde ulaştırmak
tır. Bu konu, aslında benim üzerinde hassasiyetle durduğum konulardan birisidir. Araştırma 
önergesinde trafik konusunu gördüğüm zaman, hemen, konuşmak üzere söz aldım. Muhale
fet gruplarına mensup sözcü arkadaşlarımın söylediklerine de, Sayın Bakantmın söyledikleri
ne de aynen katılıyorum. Bunlara ilave deceğim bir sürü konular, meseleler var. 

Biraz önce trafiğin tarifini verirken, ulaşım, insanları salimen hedefine ulaştırmaktır de
dim. Trafik konusunu iki bölümde incelemek istiyorum : 

1. Şehirlerarası ulaşım ve trafik. 
2. Şehir içi ulaşım ve trafik. 

Trafik konusu gündeme gelince, bu müşterek noktamızda grubumun görüşlerini açıkla
mak üzere söz aldım. Çünkü, trafik kazalarında, iktidardan da ölen oluyor, muhalefetten de. 
Kalkıp da iktidarın bütün icraatını, "Trafikte her sorun bitmiştir, sütlimandır" diye savun
mak mümkün değildir. Ancak, iyileşmeler vardır, çabalar vardır, gayretler vardır; en iyisi ya
pılsın diye, büyük hüsnüniyetle, güzel çalışmalar yapılmaktadır. 

Ben bu konuyu maddeler halinde sıralamak istiyorum. Trafikte yanlışlığımız nedir? Ne
den bu kazalar oluyor? Neden bu kadar insan telef oluyor? iktidarların ve siyasî partilerin 
gayesi, insanın mutluluğu için çalışmak olduğuna göre, biz neden trafikteki bu acıyı dindire-
miyoruz? Sebep ne? Hataları, madde madde incelemeye çalışacağım : 

Sağlık, trafik ve eğitim konusu, anameselelerimden üçüdür. Bu konularda meraklıyımdır 
ve ara sıra da ilgilenirim. Sıhhiye'de kapalı bir otopark yapıldı. Buraya hiç araba girip çıkma
dığı gibi, tozu toprağı da temizlenmiyor. Niye yapıldığını hâlâ merak ediyorum. Vatandaş -
yanlış hatırlamıyorsam- beş altı katlı o dev binanın önüne kuyruk halinde park ediyor da Al
lah nzası için o binanın içine park etmiyor. Neden?.. Bu nedenleri sonunda açıklayacağım; 
her birisine "Neden?" diye soracağım ve sonunda açıklayacağım. 

Şehir içinde beş şeritli yoldan gidiyoruz. Şoför kavşaktan sola dönecek, sağdaki beşinci 
şeritten gidiyor, kavşağa geldiği zaman sol sinyalini yakıyor. Neden?.. Kırmızı ışık yanıyor, siz 
duruyorsunuz, arkadan gelen "Niye duruyorsun, geç" diye korna çalıyor; sebebini anlamıyorum. 

Geçenlerde kırmızı ışıkta duruyorum, arkamdaki aracın şoförü korna çalıyor. Baktım adam 
öfkeli, yüzü karışmış, buruşmuş, korktum da; yani, korktum derken, insan olarak utandım. 
Sağa dönecek ama, sağa dönüş yeşil ışığı yok; yani ok yok. arabayı hafifçe yaya geçidi çizgisi
nin üzerine doğru aldım, sağdan geçiyor, penceresini açtı "Zahmet oldu beyefendi" dedi. tyi 
ki kibar konuştu, küfür falan etmedi. Bunun da sebebini anlayamadım. 

Sürat sınırını da İhla ediyoruz. Hava yağmurlu, yer kaygan, şehir içinde 80 kilometre hızla 
gidiyoruz. Onun da sebebini anlayamıyorum. 

. Köylerimizde, kasabalarımızda, çiftçi muhitinde, traktör olan yerlerde, traktörle 40 - 50 
kişi taşıyoruz. Kaza oluyor, 10 -15 kişi ölüyor. Bu da anlaşılması zor bir mesele. Bunun cevabı
nı da, bizlerin de bazı hatalar yaptığını.Katarak, biraz sonra açıklayacağım. 
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Türkiye'deki trafik kazalarının sebeplerinin başında gelen bazı faktörleri saymak istiyo
rum. Tabiî, biraz fakir ülkeler, insanmın elinden biraz iş gelen ülkeler yaşlı araba kullanma 
merakına sahipler. Türkiye'de İS - 20 yaşlarında arabalar var. Her tarafı dökülüyor. Tabiî, ka
zaların sebeplerinden birisi de mekanik eksikliklerdir; lastiği eskimiştir, frene basarsınız tut
maz, sinyal ışıkları yanmaz, fren ışığı yanmaz; gece, farı yanmaz ve biz bütün bunlarla yaşa
maya veya başka bir tabirle, ölmeye devam ediyoruz. 

Bizde teknik bakım diye de bir şey yok. Biz mekaniği çok seven de bir milletiz. Giyeriz 
tulumumuzu, cumartesi, pazar arabanın altına yatar, bilsek de bilmesek de, bir tornavida ile 
karıştırırız; bunu yapmazsak ilimiz rahat etmez. Bir şeyler yaptık zannederiz, yola çıkarız, va
sıtanın teknik elemanları hizmet görmez. 

Bütün bunların dışında bir de arabaya fazla yük yüklüyoruz; 10 tonluk arabaya 14 ton 
yüklüyoruz. Tabiî, Kargasekmez'den inip çıkarken frene bastığımızda sonuç iyi olmuyor. 

Geçen gün tstanbul tarafına gittim. Giderken gördüm, bir kaza olmuş, bütün korkulukla
rı silmiş, gene gelirken de gördüm, aynı şekilde bir kaza olmuş, bütün korkulukları yıkmış. 
Nedeni de, biraz önce söylediğim gibi 4 ton, S ton fazla atmamız. Frene basıyoruz tutmuyor, 
10 tonluk fren 15 tonu tabiî ki, çekmiyor ve patlıyor. 

Hiç unutamadığım çok enteresan bir hadise anlatacağım. Fransa'da öğrenimim esnasında 
-talebelik bu ya- parasızlığımdan veya bir bilet harcamak istemememden olacak, metroya 80 
kuruşu vermemek için çıkış kapısından gireyim dedim. Kapı, çıkanlar için içeriden açılıyor; 
ama, kapandıktan sonra, dışarıdan girmek isteyenler için, tutacak yeri olmadığından açılmı
yor. Birisi açsın da gireyim diye orada bekliyorum; çünkü kontrol da yok. 55 yaşlarında bir 
Fransız hanım kapıyı açtı, çıkarken ben kapıyı tuttum elimle kapanmasın diye; ama hanım 
kıpırdamadı ve bana "Hayrola mösyö, ne arıyorsun?" dedi. Ben de, içeri metroya gireceğimi 
söyleyince, "Yasak, bu kapı çıkış kapısı; giriş kapısı orada, lütfen oradan girin" dedi ve kapıyı 
tutup beni bırakmadı. Utanıp, özür diledim; yabancı olduğumu, bilmediğimi söyledim ve giriş 
kapısına gidip bir bilet verdim. 

Şimdi, bizde böyle bir metro ihdas edilse ve o çıkış kapısından da girmek isteyen vatan
daşlar olsa, içeriden çıkan vatandaşımız kapıyı açıp öbürlerini çağırır, "Buyurun girin" demez 
mi? Merak ediyorum; bana, öyle yapılır gibi geliyor. Bütün bunların sebebini de, konuşmamın 
sonunda toplayıp anlatmaya çalışacağım. 

Yaya geçidinden araba süreriz, arabanın gideceği yerden de, yayalarımızı yürütürüz... Biz 
bir âlemiz. Arabanın 80 kilometre süratle gittiği yolda yayalarımız koşarak karşıya geçmek is
ter; ama, yaya geçidi 5 metre ileridedir, oraya gitmeye üşeniriz. Bunların sebebini de anlaya
mıyorum. 

Gelelim yol meselesine: Kısaca yol meselesine de temas ettikten sonra, o soruların cevabı
na geçeceğim. Bundan beş altı sene önce üniversitede iken, Beşevler semtinde bir asfaltlama 
olayına şahit oldum. Fakülteden çıkarken, bir asfalt ekibinin asfalt döktüğünü görüp merak 
ettim; baktım, asfaltın ortası çukur kenarları yüksek. O şekilde dökülmesinden dolayı su top
lanacağını düşünerek, bunun, arabaların hem geçmesine engel olacağını, hem de donma ola
yına sebep olacağını ve sonuçta yolun parçalanıp yazık olacağını düşünerek, oradaki görevli
ye, niye böyle döküldüğünü sorup, ortasının kambur bırakılması gerektiğini söylediğimde, 
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"Siz ne bilirsiniz beyefendi? Esas, biz akıntı olsun diye ortasını çukur yapıyoruz" dedi. Dün
yada gezmediğim çok az ülke kaldı; fakat bu çeşit asfaltlamayı sadece Türkiye'de gördüm. Bu
nun sebebini de merak ediyorum. 

Trafik işaretlerimiz de ayrı bir konu. Şehirlerarası bir yolda bazen 50 metrede, 100 metre
de bir işaret var, bazen de, 25 kilometre gidiyorsunuz hiç işaret yok; koskoca anayol, şehirlera
rası yol, hiçbir şey yok... Bu işaretlerin bir kısmını da arabamız arıza yaptığı zamanlarda sök-
müşüzdür; çünkü, kendimizin kullanacağı arıza bildirir, "dikkat" işareti yoktur. Bunları be
tonundan nasıl çıkarıyorlar, onu da merak ediyorum. Bunları söküp, arabanın önüne koyup, 
arabayı tamir edip, ondan sonra da çekip gitmiştir, o işaret de orada kalmıştır. Yoldaki fosfor
lu taşları arabasının el freni tutmadığı için söküp, arabasının tekerinin önüne koyup araba ta
mir ediyor ve yürüdüğü zaman da o taş orada kalıyor. Nedenini hâlâ anlayamıyorum. 

Yol çizgilerimiz, bir ayda kazınıyor, bitiyor. Onun sebebini buldum. Merak ettiğim konu
ları araştırıyorum. Çok merak ettiğim konular, sağlık, eğitim ve trafiktir. Hiç kaçırmam, yaka
ladığım zaman da araştırırım. Bölge müdürüne, "Niye bu çizgiler çabuk siliniyor? Ben sebebi
ni anlayamadım" dedim. "Efendim, üst seviyeden birisi boya tüccarı; bize boya sattı, yüzde 
70'i çürük çıktı, çöpe attık. Yüzde 30'uyla da böyle yarım yamalak yaptık, hiçbir işe yaramadı" 
dedi. "Niye aldınız?" dedim. "Baskı oldu" dedi. Soru işareti koyuyorum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Cevabını verin. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Anlatacağım, cevabına geleceğim. 
Bir de, Sayın Bakanımdan istirham ediyorum, polislere de hep söylüyorum; bildiğim ka

darıyla -yanlışım varsa, kürsüden indikten sonra lütfen beni uyarsınlar- dünyanın hiçbir ülke
sinde, seyir halindeki bir vasıta, hatası olmadan, durdurulup kontrol edilmez. Türkiye'de, se
yir halindeki vasıtaları polis durduruyor, "Kâğıdın var mı? Çıkar evrakını..." Niye kardeşim, 
sebep ne? "Lambanız yanıyor mu, diye merak ettim... Bazıları motorunu değiştiriyor, pikabı 
taksi yapıyor, taksiyi pikap yapıyor..." Antalya'dan geliyordum, beni durdurdu. "Bu yepyeni 
araba, niye durdurdun?" dedim, "Bazıları değiştiriyor, senin araba da değiştirilmiş mi diye 
merak ettim; kamyondan taksi mi yaptın?..." filan dedi. Milletvekili olduğumu da bilmiyor 
tabiî. "Gözünü sevdiğim, taksiden kamyon, kamyondan taksi olan araba belli olur; daha yep
yeni araba, hiç değişmişe benziyor mu?" dedim. 

Sayın Bakanım, bu tip şeyler oluyor. Lütfederseniz, ekiplerinize bir emir buyurun. Nasıl 
olsa o araba bir gün bir hata yapar, durdurduğu zaman, polis ekiplerimiz kâğıdını istesin, lam
balarını kontrol etsin; bir yerde hata yapacak muhakkak, Türkiye'de hata yapmayan sürücü 
çok azdır, o zaman kâğıdını küreğini sorsun. Bu, büyük hatadır. Yolda birikim yapıyor, trafiği 
aksatıyor, yolcular hedefine geç kalıyor. Lütfedip bir emir buyurursanız, bu konuda da dünya 
standartlarına uymuş oluruz. 

Biraz önce bir sürü soru sıraladım; bir sorum daha var : Yani, bu özel araba kullanan 
şoförlere niye alkol serbest bırakıldı, onu hiç anlayamadım ben? Elimde bir istatistik var : 1986'da 
alkollü sürücülerin sebep olduğu kaza toplam kazalar içinde yüzde 8; 1987'de yüzde 8,75; 1988'de 
yüzde 7,84. Biraz önce, Sayın Bakanım, konuşmasını yaparken dedi ki, -bende de var aynı bilgiler-
şu seneler arasında kazalar yüzde 1 azalmış... Yani, şu alkollü araç kullanmayı biraz sıkı kont
rol etsek, yüzde 8'i de ona eklesek, kazalar yüzde 9 azalsa, zarar mı ederiz? Buna da aklım 
ermedi. 
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Muhterem milletvekilleri, bir sürü soru sıraladım, bulunan arkadaşlarım da dinlediler. Bu 
eksikliklerimiz var, bu hatalarımız var diye sırayla saydım ve "Neden?" diye de sordum. Şim
di, onların cevabını vermeye çalışacağım. 

Tabiî, trafikteki esas unsur, insandır, insanı kaldırdığınız zaman, trafik diye bir şey olmaz; 
ne vasıta olur, ne yaya olur, ne de onları harekete geçiren bir şey olur. Hayvanlar arasında tra
fik kazası olmuyor herhalde. 

Şimdi, mademki gayemiz insan, unsur da insan; öyleyse, bizim eksikliğimiz, insan unsu
runda. Aklı olan varlıktır, insan. Eğitimde bir eksikliğimiz var diyorum; ben, bir eğitimci ola
rak bu noktaya gelmek istiyorum. Eğitimde bir hatamız var. Biraz önce sıraladığımız bu hata
ların sonunda, "Neden?" dedim. Şimdi, eğitilen bir şoför üç şeritli yolda sola döneceksc, sağ
daki üçüncü şeritten gitmez; 70 kilometre sürat yazan levhayı gören eğitilmiş insan 120 kilo
metre süratle gitmez. Kanuna saygımız yok bizim. Kanuna saygı bilgisini ve eğitimini vermiyo
ruz. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da ve Japonya'da ilkokul eğitiminin anaprensibi, kanuna ve 
insana saygıyı öğretmektir. Kanuna saygı duyan insan, insanı seven insan, insanı öldürecek bir 
hareket yapmaz. 

Biz, eğitimde noksanlık yaptığımız müddetçe, eğitim bütçesine yüzde 7 - 8'lik bir tahsisat 
ayırdığımız müddetçe -Avrupa seviyesinde olsak, yüzde 7 - 8 yeter de artar; çünkü oralarda 
altyapı bitmiş- bir sürü eksikliğimizle bu nüfus artışıyla bu açığı kapatamayız. 

Tabiî, ben biraz önce, kibarca, aklımı kullanarak, -Allah'ın verdiği aklı en güzel şekilde 
kullanmak isterim- muhalefete de, 'haklısınız' dedim. Çünkü, trafikte haksızlık olmaz. Arka
daşlarımız da bu bilgileri trafik dairesinden aldılar, ben de bu bilgileri trafik dairesinden al
dım; resmî rakamlardır. 

Tabiî, çok ciddi çalışmalar var. Ben, İktidar Partisine mensup bir milletvekili olarak bu
nu, bir defa, vurgulamak durumundayım. Çünkü, özellikle incelediğim bir konudur; yani tra
fik dairesinin verdiği bilgilere de dayanmadan söylüyorum, özellikle gözlemlediğim, şahit ol
duğum bir mesele olduğu için söylüyorum; ama yetersiz... Hüsnüniyetle çalışılıyor; ama, ye
tersiz... 

Neden rüşvet konuşuluyor?.. Gece gündüz hüsnüniyetle çalışan polislerimizi tenzih edi
yorum; eğer ben sürücü isem, vatandaşsam, o zaman rüşvet veren olarak ben de suçluyum. 
Polislerimizi suçlama değil; ama bir konuşma dönüyor kulaklarda, "Rüşvet alınıp veriliyor" diye. 

Sayın milletvekilleri, hatırlarsanız, geçen seneki bütçe konuşmamda, rüşvet konusuna te
mas ederek, "Rüşvet, iki kişi arasında alman verilen bir metadır, kimsenin (üçüncü şahsın) 
haberi olmaz" demiştim. Üçüncü şahıs vicdandır/Eğer biz onu eğitimle yerleştirmemek, buna 
mani olmamız mümkün değil. Hatırlarsanız, o zaman, "Allah sevgisi ve Allah korkusu" de
miştim... Vicdanı sızlamazsa, o insanı rüşvetten alıkoymanız mümkün değil; hele 20 nci Asrın 
şu gürültülü ekonomik kavgasında... Para gözlüğünü takıyoruz, paradan başka hiçbir şey gör
müyoruz; yani gönüllerde ve kafalarda bir anarşi var, trafikte bir anarşi var, eğitimde bir anar
şi var, siyasette bir anarşi var, yani bir anarşik ortam içindeyiz. GönüIIerdeki ve kafalardaki 
anarşiyi silmediğimiz müddetçe -yani, karışıklık demek istiyorum, sistem bozukluğu demek 
istiyorum- bu sistem bozukluğunu gidermediğimiz müddetçe, sistemi oturtmadığımız müddet
çe, insanı eğitmediğimiz müddetçe, kesinlikle bir yere varamayız. 
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Basında aleyhimde bir yazı çıkıyor; hiç bana sormuyorlar, "Hoca, senin hakkında şöyle 
bir yazı var, ne diyorsun?" demiyorlar, yazıyorlar. Ben ona cevap veriyorum, yazıyorum, "Bu 
yazıda yanlışınız var, düzeltir misiniz?" diyorum, "Hayır, bu, tekzip" diyorlar. "Tabiî tekzip 
olacak kardeşim. Senin yazdığın yalan. Tekzip' demek Arapça bir kelime- yalanlama demek, 
ben zaten yalanlamak için yazıyorum sana, tasdik etmek için mi yazacağım?" diyorum; "Ha
yır efendim, bu, tekzip, ben yazmam" diyorlar; basında anarşi var... Kırmızı ışıkta geçip, yeşil 
ışıkta durursak, trafikte bir anarşi var, bir yanlışlığımız var. tşte bu anarşi, insanın kafasında 
ve gönlünde. 

Siyasette anarşi var... Kaç gündür konuşuyor sayın muhalefet temsilcileri; merak ediyo
rum, o sorunun cevabını bulur gibi oluyorum. Şöyle bir kayboluyor, buldum diyorum; yani, 
bugünküler de hiç konuşmadılar, herhalde trafik ortak bir konu olduğu için pek çatmadılar. 
Siyasette de anarşi var, ikilem var. "Erken seçim" diyorlar, hadi buyurun diyoruz; "Yok, çok 
erken" diyorlar. Efendim, "Yüzde 22" diyorlar... Peki, bundan önceki reisicumhurlar yüzde 
sıfırla seçildi... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen konu dışına çıkmayalım. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Hayır efendim, anarşiden, trafik anarşisinden bahse

diyorum... 
BAŞKAN — Ama, konumuz siyasî anarşi değil. Lütfen, konu dahilinde konuşunuz. 
MEHMET ŞtMŞEK (Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 
Yani, gönüllerdeki ve kafalardaki anarşiyi silmezsek, hiçbir müesseseyi sağlama oturta

nlayız. Elbirliğiyle, gelelim, en güzelini yabalım. Bu yüce millet, bizi buraya, onun için gön
derdi, onun için buraya geldik. 

"Yüzde 22" diyorlar. Sanki belediye başkanlarını buraya getirip, Reisicumhur seçtirecek
siniz... Yüzde 22 oy, belediye seçimlerine aittir. Hiçbir devirde, demokratik sistemde, hele par
lamenter sistemde, belediye başkanlarının cumhurbaşkanı seçtiğini ben hiç görmedim, duy
madım da. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum ve elbirliğiyle bu trafik meselesini halledeceğimize 
inanıyorum. Hep beraber, kafa kafaya, gönül gönüle vererek halletmeyeceğimiz hiçbir mesele 
yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
önerge sahipleri adına konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörülmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Meclis araştırma açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, süremiz dolmak üzeredir. 
Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için," 19 Ekim 1989 Perşembe günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.33 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 10 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazala
rının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi için,' alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

3. — Kütahya Milletvekilli Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkk önergesi (10/54) 

4. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

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

10. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

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

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

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

14. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 
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15. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

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

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

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

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

20. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çedik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

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

22< — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

23. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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24. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
fçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

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

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

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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



4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/77) (1) 

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

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

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

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çıkarmak için ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

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

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

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

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli iline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilırnan'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacrk 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 
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28. — Sakarya Milletvekili Ahmet iNeidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

33. — Gaziantep Milletvekilli Mustafa Yimaz'ın, çifte pasaportlu okluğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

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

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

38. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa BÜyakşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına -ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentik yabancı d i sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/83) 

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

cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

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

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

45. — Ankara Milletvekii Ömer Çiftçi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına illiskin; Tarım Orman ve Köytişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

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

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

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

52. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
iliŞkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
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53. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sötaıenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olaylardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (1) 

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

56. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarim Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlefc 
meşine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

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

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

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

61. — Babkesir Milletvekili t önder Kırlı'nın, yurt dışına göuderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/144) (1) 
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64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme »uyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köylşleıri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

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

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

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

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

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

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal'kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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76. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

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

79. — İzmir Milletvekili Mehmet _ Turan Bayazıt'in, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, însan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

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

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

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

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Stimerbank'ta «Turgut Özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
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90. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



— 13 — 
104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 

uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına :lişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

109. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

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

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

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

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

1 1 5 — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut AlınakTın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 
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117. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü »ora önergesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikalarınca »on üç ayda belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine iüşHriin Devlet Bakanından «özlü soru önergesi (6/303) (1) 

İH9. — Kütahya Milletvekili Mehmet _ Konkmaz'ın, Çankırı İli Eldiıvan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Sarayçik köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

120. — Mardin MSlletvekiİ Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yıiınıdaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

122. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığınla ilişkin Tarım Orraan ve KÖyislerii Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshedilenlere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) 

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

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

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

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

128. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamağının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 
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130. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı Öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sösdü soru önergesi 
(6/304(1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişklin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan Demdralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

135. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde aynlan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/f63) 

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

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

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

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

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

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

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

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindekli Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 



— 16 — 

144. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

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

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa 
ve Göbze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

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

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

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) 

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

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

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

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

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

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

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karatoük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/196) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korfkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

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

160. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 

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

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

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

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

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

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

167. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun , Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hedefinden saptırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önengesi (6/195) 

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

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

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

171. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine>> dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

182. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne 
otomobil ihraç edilip edilmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

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

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

185. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 
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186. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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

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

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5J 0.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Türk Hava Yollan Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Poştacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

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

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

197. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde görev 
yapan akademik personelin yapılan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığt iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

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

199. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Bankasına verildiği iddia edilen teminata ve Dünya 
Bankasınca tarım sektörü için verilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/222) 

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

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

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

204. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

206. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Hinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

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

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

20ı9. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

21 î. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

214. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 1.11.1988 
tarihli Birleşimindeki görüşmelerde hükümeti temsil eden Devlet Bakanının İçtüzüğe ve 
teamüllere aykırı hareket ettiği iddiasına ve Başkanbğın bu konudaki tutumuna ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/240) 

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

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

217. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusunda ta-
vizkâr politika izlendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

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

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

220. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz ilçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

222. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

225. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir gazetenin 
dar boğaza sürüklenerek kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/267) 
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226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

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

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

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

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

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

232. — Kahramanmaraş- Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

233., — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

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

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

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

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

238. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
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239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

240. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

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

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

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

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

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

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

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

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

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

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

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352)(l) 

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpasıa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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253. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

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

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

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

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

260. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'dekl Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, istanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

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

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

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

265. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin bütçe 
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/358) (1) 

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

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

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

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

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

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

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun" 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

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

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

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

279. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
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282. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

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

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

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

287. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürri
yetinin ihlal edildiği iddiasına ve MÎT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/327) 

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

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

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Topçular iskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

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

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

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

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

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

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

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar-
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lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

299. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

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

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

3034 — Adana Milletvekili Cüneyt Canyer'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

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

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

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

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

308. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

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

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

312. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nün, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo
nuna ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

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

324. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

- 326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, TunceM İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komıiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

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

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

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

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

332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Bankası 
Genel Müdürünün İsviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419 (1) 

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

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

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

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

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

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilrnesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (D 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

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

345. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir 'kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4?3) (1) 

348. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin Ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

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

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

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

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

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

illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

357. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

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

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

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

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

363. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin 
malî denetiminin istanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan 
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) 

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

366. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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368. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

370. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452)(l) 

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

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

373. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve . özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

374. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin MiJlî Eğiltim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

391. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptao'm, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgii olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedende yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 0 ) 

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

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

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

395. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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396. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

397. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTan, Çoculk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

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

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

400. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraiklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
içim satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

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

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

403. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi 06/492) (1) 

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

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

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

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

408. — Bingöl Milletvekili ilhamı Biriici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

409. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1) 
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410. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

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

412. — Hakkâri Milletvekili Oumhur Keslkin,|in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

413. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «ozanla İsviçre'de |bröştüm» başlıklı halbere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

414. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarohi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

416. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

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

419. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatifleriınin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

420. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

422. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletve
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
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423. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma
ruz kalan soydaşlarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

424. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/475) 

425. —> Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

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

427. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbîrlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

428. •— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

429. — İstanbul Milletvekili Mustafa • Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

43ü. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

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

432. — Zonguldak Milletvekilli Güneş MüMoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

433. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

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

435. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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436. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mütftöoğlu'num, Salbuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/502) 

437. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nuın, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

440. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğudaki İlle
rimizde cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

441. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/5111) 

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

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

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

445. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

446. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

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

448. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının<Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

(18 inci Birleşim) 


