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ki çalışmalardan bir kısmının TRT tarafından kamuoyuna duyurulmadığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı cevabı (7/853) 130 

2. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Sinop İli Gerze İlçesi Balıkçı Ba
rınağının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/867) 130:131 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ABD Senatosu
na sunulan sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tasarı karşısında ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/875) 131:133 

4. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, DLH Genel Müdürlüğünce yap
tırılmakta olan yat Umanı ve balıkçı barınağı inşaatlarına ilişkin sorusu ve Ulaş-. 
tırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/876) 133:134 

5. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, TCDD Genel Müdürlüğünce 
1988-1989 yıllarında gerçekleştirilen lokomotif ve vagon alımlarına ve yol yeni
leme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer'in yazılı 
cevabı (7/877) 134:138 

6. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Körfezindeki iskelele
rin tahmil ve tahliye ücretlerine ve Eskihisar-Topçular feri hattında çalışan ge
milere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/878) 138:142 

7. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, İzmit İline bağlı bazı belde ve 
köylerin telefon sorununa ve 1989 yılında kaç beldeye otomatik santral verildi
ğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/879) 142:146 

8. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş Devlet Hastanesi ek tesisle
ri inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/882) 146 

9. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir-Beydağ Merkez Sağlık Ocağı
nın ambulans sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı ce
vabı (7/883) 147 

İ0. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Perinthos antik kentinde 
yapılmakta olan site inşaatının tarihi eserler üzerinde tahribata neden olduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yazılı cevabı 
(7/888) 147:148 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Akdeniz'de dolaşan bazı ya
bancı gemilerin taşıdıkları zehirli artıkları denize boşaltabilecekleri iddiasına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çe-
lebi'nin yazılı cevabı (7/895) 148:151 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Meclis komis
yonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerinin iktidar partisine mensup 
milletvekillerinden seçilmesinin teamüle aykırı olduğu iddiasına ilişkin sorusu 
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ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/952) 151:152 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Danimarka'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam İmren Aykut'un dönüşü

ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 

İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Adalet Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Lütfü Şan hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyamn geri verildiği açıklan
dı. 

Alınan karar gereğince, Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için 31 Ekim 1989 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.17'de son verildi. 

Ytldtnm Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Konya Çanakkale 
Kadir Demir Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
27.10.1989 Cuma 

Tasarılar 
1. — 298S Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Tasarısı (1/632) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 
2. — Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve terası Hakkındaki New York Sözleşmesi

nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/633) (Adalet ve Dışişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

3. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/634) (Sağlık ve Sosyal tşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil ve 16 Arkadaşının, 244 Sayılı Milletlerarası Andlaş-

maların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması tçin Bakan
lar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi (2/223) (Anayasa ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1989) 

2. — Amasya Milletvekili M. Tahir Köse ve 10 Arkadaşının, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesi ile 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/224) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Darende'nin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/225) (tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

Raporlar 
1. — Sendikalar Kanunu ile Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Raporu (1/622) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 26.10.1989) (GÜNDEME) 

2 . - 7 6 5 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) (S. Sayısı: 277) (Dağıt
ma tarihi: 27.10.1989) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985-1989 yıllarında aldığı 

kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 16.10.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği sağlama 
yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/934) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1989) 

3. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1989) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bandırma-Erdek-Edincik yöresinin çevre so
runları konusunda Marmara Araştırma Enstitüsü ile protokol yapılmasına rağmen Kocaeli İli 
çevre sorunları konusunda bir Alman firmasıyla anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1989) 
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5. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü ödenek
ten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tari
hi: 26.10.1989) 

6. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerinde valilerce 
düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

7. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, tzmir-Yenifoça Gençelli mevkiinde ithal kömüre 
dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

8. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun
daki tayinlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

9. —- Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, İstanbul tnönü Stadı ışıklandırma projesi
nin ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.10.1989) 

10. — Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, Sağlık Bakanlığından görev talebinde bu
lunan göçmen soydaşlarımızın sayısına ve tayinlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Gaziantep Verem Hastanesinin kapatıl
dığı ve veremli hastaların doğumevinde tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

12. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara bütçeden 
veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1989) 

30 . 10 . 1989 Pazartesi 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Sovyetler Birliği-Türkiye futbol maçına gi
decek vatandaşlardan konut fonu alınmamasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1989) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli ilinde 1987-1989 yıllarında ihale edi
len sağlık ocağı inşaatlarına ve Gölcük 100 Yataklı Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açı
lacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.10.1989) 

3. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Adapazarı Et-Balık Kombinasında kanatlı 
hayvan kesimi için ayrılan bölümün ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1989) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap-işlet-devret modeliyle yabancı sermayeye 
termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1989) 
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5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in* gemilerin kirli ve pis sularını almak için 
ülkemizde yapılmış olan tesislere ve bu tesislerin neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1989) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemilerden Kirlen
meye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1989) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini önlemek 
için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/951) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.10.1989) 

31 . 10 . 1989 Sah 

Yazık Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Meclis komisyonlarının baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerinin İktidar Partisine mensup milletvekillerinden seçilme
sinin teamüle aykırı olduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun dış 
borçlarına ve Kurumca 1987-1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edilen kömür miktarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/953) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 30.10.1989) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yunanistan'ın almayı sakıncalı bulduğu İspan
yol CASA Firmasına ait askerî uçakların ülkemizce satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1989) 

Geri Alman Yazûı Soru Önergesi 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş, ülkemizin Avrupa ve Amerika Birleşik Dev
letlerinde tanıtılması için hangi firmalarla anlaşma yapıldığına ve Türk Tanıtma Fonunun dış 
tanıtım amaçlı faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 30.10.1989 
tarihinde geri almıştır (7/868) 

^—-——— • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Yıldın m Âkbulat 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertnğnd Ünlü (Bursa), İsmail Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

m. — SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı Seçimi 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Cumhurbaşkanı seçimine devam ediyoruz. 
Bir evvelki birleşimde yapılan ikinci tur oylamada sonuç alınamamıştı; şimdi, üçüncü tur 

oylamayı yapacağız. 
. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için, bu oylamada, Anayasanın 102 nci maddesinde öngö

rülen, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu, yani 226 oy aranacaktır. 
Adayların adlarını tekrar okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut özal, Burdur Mil

letvekili Sayın Fethi Çelikbaş. 
Bu oylamada, üç mühürlü oy pusulalar! kullanılacaktır. 
İki Sayın Kâtip Üye lütfen yerlerini alsınlar. 
Oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle S kişilik bir tasnif komisyonu tes

pit ediyorum. 
Mehmet Cavit Kavak?.. Burada. 
Bülent Atasayan?.. Burada. 
Eyüp Aşık?.. Burada. 
Ali Sami Akkaş?.. Burada. 
Ahmet Türk?. Yok. 
Hasan Adnan Tutkun?.. Burada. 
Tasnif Komisyonu üyelerini tekrar okuyorum. 
Sayın Ali Sami Akkaş, Sayın Mehmet Cavit Kavak, Sayın Eyüp Aşık, Sayın Hasan Ad

nan Tutkun, Sayın Bülent Atasayan. 
Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu üyeleri yerlerini alsınlar. 
Tasnif Komisyonu üyelerinin isimlerini tekrar okuyorum: Sayın Mehmet Cavit Kavak, 
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Sayın Bülent Atasayan, Sayın Eyüp Aşık, Sayın Ali Sami Akkaş, Sayın Hasan Adnan Tutkun. 
Oy kutusu Tasnif Komisyonuna verilsin. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu Tutanağı gelmiştir; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 285 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı sayın adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Tasnif Komisyonu 

Üye 
Mehmet Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Eyüp Aşık 

Trabzon 
Üye 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üye 
Ali Sami Akkaş 

Balıkesir 

Turgut Özal : 263 (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
Fethi Çelikbaş : 14 (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Boş : 8 

Toplam 285 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, istanbul Milletvekili Sayın Turgut özal, 
Anayasanın 102 nci maddesinde üçüncü oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 
oyla, Türkiye Cumhuriyetinin Sekizinci Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

Kendilerini tebrik eder, yurdumuz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

İ. — Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla, Turgut Ozal'tn yaptığı konuşma 

BAŞKAN — Kendileri, Yüce Heyete bir teşekkür konuşması yapacaklardır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 
BUyUk Millet Meclisinin, beni, Sekizinci Cumhurbaşkanı seçerek gösterdiği büyük teveccühe 
şükran borçluyum; hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Aziz Atatürk ile başlayan bu Yüce makama layık olabilmek için her türlü gayreti göstere
ceğimden emin olabilirsiniz. 
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Milletimizi birlik ve beraberlik içinde tutmak, memleketimizi çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaştırmak, devletimizi yüceltmek için bütün gücümle çalışacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi üyeleri arasından birisini Cumhurbaşkanı seçme bi
linç ve iradesini göstererek, milletten aldığı yetki ve gücün tam hakkım vermiştir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu seçim, aslında, demokrasinin zaferidir. 
Bu noktada, sizlere, altı yıl üyesi olmak şerefini taşıdığım Türkiye Büyük Millet Meclisi

ne, veda ediyorum. Bu mukaddes çatı altında geçirdiğim yılları, sizlerle tanışmış olmayı, siz
lerle birlikte çalışmayı Tanrı'nın bana verdiği armağanlar olarak kabul ediyorum. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine allahaısmarladık diyor, en içten sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

2. — Cumhurbaşkamnm andiçme taretimin, Genel Kurulun 9Kastm 1989 Perşembe günkü birle
şiminde yapılacağına ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının andiçme töreni, Gend Kuru
lun 9 Kasım 1989 Perşembe günkü birleşiminde yapılacaktır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 1 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.18 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay MületveküiMustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, Parlamentodakiçalışmalardan bir kıs
mının TRT tarafindan kamuoyuna duyurulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'tn yazdı cevabı (7/853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlamento çalışmalarının bir bölümünü hükümet baskısıyla ekranlara yansıtmayan TRT 
hakkındaki aşağıdaki sorularımın Sayın Mehmet Yazar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Muhalefetin TBMM'ye vermiş olduğu Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru öner
gelerinin TRT'den kamuoyuna duyurulmaması için hükümet niçin baskı yapmaktadır? özerk 
TRT'ye müdahale bir anayasa ihlali olduğuna göre bu suçu işlemekte niçin İsrar edilmektedir? 
TBMM'nin çalışmalarının haber değeri yok mudur ki TRT gereğini yapmamaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-6-(10) 2213 26.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 20 Ekim 1989 tarih ve 7/853-3333/16083 tarihli yazınız. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu tarafından verilen, parlamento çalışmala
rının bir kısmının TRT'de yansıtılmadığı iddiası ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
arz edilmiştir. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevap: 
TRT Anayasamızın 133. maddesine göre tarafsız bir kamu tüzel kişisi olup 2954 sayılı ya

sa hükümlerine göre yönetilmektedir, hasalar incelendiğinde görülecektir ki: Hükümetin TRT'nin 
yayınlarına müdahale hak ve yetkisi yoktur. Yayınlarını kendi takdirine göre yapmakta ve ya
sal organları marifetiyle denetlenmektedir. Hükümetin TRT'ye baskı yaptığı iddiaları mesnet
siz bir zan veya aslı olmayan tahminlerden ibarettir. 

2. — Sinop Mületveküi Özer Gürbüz'ün, Sinop ili Gerze ilçesi Balıkçı barınağının ne zaman 
tamamlanacağına üiskin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tiıncer'-
in yazût cevabı (7/867) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz. ederim. 

Özer Gürbüz 
Sinop 
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Sinop tli Gerze ilçesi Balıkçı Barınağı 1981 yılında ihale edilmiş, 1982 yılında ilk bölümü 
tamamlanmıştır. 

1984 yılında yan dalga kıran taşları dökülmüştür. 
Balığın çok yoğun olduğu, Gerze ilçesi ve tüm Karadeniz balıkçılığı için önemli bir yeri 

olan, Gerze Balıkçı barınağı sekiz yıldan beri yarım halde beklemektedir. 

Barınağın tamamlanması için, Bakanlıkça ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Barınak ne 
zaman tamamlanacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-73/1093-25718 26.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: a) 5.10.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/867-3365/16184 sayılı yazınız. 
b) Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 12.10.1989 tarih ve A-13-230/62-63-01/3370 sa

yılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz'ün Gerze Balıkçı Barınağı İnşaatının ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yönelik yazılı soru önergesi adı geçen 
Bakanlığın ilgi (b) yazılanyla ilgisi nedeniyle Bakanlığımıza intikal ettirilmekle incelenmiş ve 
cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru: Sinop tli Gerze İlçesi Balıkçı Barınağı 1981 yılında ihale edilmiş, 1982 yılında ilk 
bölümü tamamlanmıştır. 

1984 yılında yan dalga kıran taşları dökülmüştür. 

Balığın çok yoğun olduğu, Gerze ilçesi ve tüm Karadeniz balıkçılığı için önemli bir yeri 
olan, Gerze balıkçı barınağı sekiz yıldan beri yarım halde beklemektedir. 

Barınağın tamamlanması için, Bakanlıkça ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Barınak ne 
zaman tamamlanacaktır? 

Cevap: 1979 yılı yatırım programında 79A0401 proje numarası ile yer alan Gerze Balıkçı 
Barınağı inşaatı, 29.5.1980 tarihinde ihale edilmiş ve müteahhitlikten kaynaklanan sebepler
den dolayı iş tamamlanmadan feshedilmiştir. 

İnşaatın ikmali için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 

1989 yılı birim fiyatları ile proje bedeli 7 milyar olarak hesaplanan söz konusu balıkçı ba
rınağı, bütçe imkânları ölçüsünde ele alınacaktır. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SökmenoğLu 'nun, ABD Senatosuna sunulan sözde Erme
ni soykmrm ile ilgili tasan karşısında ne gibi tedbirler altndtğtna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam A. 
Mesut Yılmaz'm yazdı cevabı (7/875) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ABD Senatosuna sunulan sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tasarı karşısında aşağıdaki so
rularımın Dışişleri Bakam Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak açıklanmasını saygı ile 
arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili son tasarı karşısında nasıl bir tedbir alınmıştır? Kalı
cı tedbirler niçin alınmıyor? 

2. ABD Senatosuna sunulan sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tasarının Sayın Başbaka
nın son ABD gezisinde "Bir atımlık baruttur, atarsınız biter" ibaresinin rolü ne derecedir, na
sıl etkilemiştir? Bu konuda nasıl bir tedbir alınmıştır, şimdi nasıl bir tedbir alınmıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/2671-627 30.10.1989 

Konu: Soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 10 Ekim 1989 tarih ve 7/875/3383/16220 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun ABD Senatosuna sunulan söz

de Ermeni soykırımı ile ilgili karar tasarısı karşısında ne gibi önlemler alındığına ilişkin soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

1. Sözde Ermeni "soykırımına" ilişkin karar tasarıları, 1975 yılından itibaren çeşitli ve
silelerle ABD Kongresine sunulmuş ve sözkonusu tasarıların Kongre'de geçmesini önlemek için 
ötedenberi çok yönlü tedbirler ittihaz olunmuştur. Bu çerçevede Ermeni iddialarına karşı sus
kunluk politikası terkedilmiş, bu asılsız iddiaları çürütmek için Türk ve yabancı bilim adamla
rınca konunun araştırılmasını teminen gerekli şartlar sağlanmış, yayınlanan bilimsel kitaplar 
tüm dünyada geniş bir dağıtıma tabi tutulmuştur. 

Son olarak Türk Hükümeti Osmanlı arşivlerinde Erminelerle ilgili belgeleri araştırmacı
ların istifadesine sunmaya karar vermiş ve arşivlerde araştırma yapılmasını kolaylaştıran dü
zenlemeler getirmiştir. Bilim çevrelerince olumlu karşılanan bu uygulamanın, Ermeni çevrele
rini rahatsız ettiği gözlenmektedir. 

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili son karar tasarısının Kongre'ye sunulması üzerine de çok 
yönlü tedbirler alınmıştır. 

Karar tasarısının sunulmasından sonra gerek Washington gerek Ankara'da üst düzeyde 
diplomatik girişimler yapılmıştır, Washington Büyükelçimiz Senato ve Temsilciler Meclisi üye
lerine birer mektup göndererek tasarıyı desteklememelerini, destekleyenlerin ise desteklerini 
çekmelerini istemiştir. ABD'deki Türk Dernekleri de harekete geçirilmiş ve bu ülkedeki Türk 
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asıllıların Kongre üyelerine yönelik mektup kampanyası başlatmaları sağlanmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanımız, Sayın Savunma Bakanımız ve tarafımdan ABD'li muhataplarımıza gönderilen me
sajlarda, karar tasarısının asılsız iddialara ve tarihî yalanlara dayandığı belirtilmiş ve tasarının 
iki ülke ilişkilerinde yaratacağı olumsuz etkiler vurgulanmıştır. 

TBMM'nin de konuyu gündem dışı olarak görüştüğü ve bir karar kabul ettiği malumları
dır. 

2. Yukarıda değinildiği üzere, Ermeni karar tasarıları 197S yılından itibaren, Ermeni amaç 
ve hedefleri doğrultusunda Kongre'ye sunulagelmiştir. Dole karar tasarısını da bu çerçevede 
değerlendirmek gerekir. Malumları olduğu üzere gerek ABD yönetimi gerek Kongre üyeleri nez-
dinde yaptığımız girişimler sonucunda bugüne kadar Ermeni karar tasarılarının Kongre'den 
geçmesine engd olunmuştur. Dole tasansının da Kongre'den geçmesini engellemek için gerekli 
girişim ve çalışmalar ısrarla ve aralıksız sürdürülmektedir. 

4. — Kocadi Milletvekili Alaettin Kurt'un, DLH Genel Müdürlüğünce yapttrümakta olan yat 
limanı ve balıkçı barınağı inşaatlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazûı ceva
bı (7/876) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 5.10.1989 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

1. DLH Genel Müdürlüğünün yaptırmakta olduğu 4 adet yat limanının durumu nedir? 
2. Balıkçı barınağı inşaatı nerelere yapılmaktadır? Şimdiye kadar gerçekleşme oranları 

nedir? 
3. Tahakkuk etmiş ve fakat ödemesi yapılmamış müteahhit alacağı var mıdır? Varsa mik

tarı nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-71/1091-25717 26.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 

İlgi: 10.10.1989 gün ve Kan. Kar. Md. 7/876-3390/16238 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un DLH tnşaaü Genel Müdürlüğünce yaptırıl
makta olan Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı inşaatına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. DLH Genel Müdürlüğünün yaptırmakta olduğu 4 adet yat limanının durumu 
nedir? 

Cevap 1. 3 adet yat limanı inşaatı mevcut olup, bunlardan Marmaris ve Kaş \ât limanla
rı bitirilmiş ve geçici kabulleri yapılmış, Bodrum Yat limanı ikmal inşaatı ise henüz 11.10.1989 
tarihinde ihale edilmiştir. 

Diğer taraftan, Turizm sektöründe ihale ve inşa ettirilmiş bulunan, turizm amaçlı kullanı
lacak Kuşadası iskelesi de bu yıl tamamlanarak, geçici kabulü yapılmış bulunmaktadır. 

Soru 2. Balıkçı barınağı inşaatı nerelere yapılmaktadır? Şimdiye kadar gerçekleşme oran
ları nedir? 

Cevap 2. 1989 yılı yatırım programında bulunan 25 adet balıkçı barınağı ifşaatından bu
güne kadar Narh-Bursa balıkçı barınağı bitirilmiştir. 

Abana (Kastamonu), Poyrazköy (İstanbul), Gerze (Sinop), Güneyli (Çanakkale), Belek 
(Antalya) ve Sarpköy (Artvin) balıkçı barınaklarının ihalesi henüz yapılmamıştır. 

18 adedinin ise inşaatı devam etmekte olup fizikî gerçekleşme oranlarına göre; Rize balık
çı bannağı (% 49), Akçaabat balıkçı barınağı (Trabzon % 60), Çarşıbaşı balıkçı bannağı (Trabzon 
% 97), Enez balıkçı barınağı (Edirne % 49), Pazar Kirazlık balıkçı barınağı (Rize °k 6), Kuru-
caşile balıkçı barınağı (Zonguldak % 77), Samandağ balıkçı barınağı (Hatay °7o 11), Çatalzey-
tin balıkçı barınağı (Kastamonu % 4),. Doğanyurt balıkçı barınağı (Kastamonu % 62), %ka-
kent balıkçı bannağı (Samsun % 20), Babakale balıkçı bannağı (Çanakkale % 7), Esenköy 
balıkçı bannağı (istanbul % 5), Ünye balıkçı barınağı (Ordu % 10), Ardeşen balıkçı bannağı 
(Rize % 16), Çayeli balıkçı bannağı (Rize % 22), Karşıyaka balıkçı bannağı (Balıkesir % 1), 
Çakılköy balıkçı barınağı (Balıkesir % 15)'tir. 

Soru 3. Tahakkuk etmiş ve fakat ödemesi yapılmamış müteahhit alacağı var mıdır? Var
sa miktarı nedir? 

Cevap 3. Balıkçı bannaklan ile ilgili tahakkuk etmiş ancak nakit yetersizliğinden henüz 
ödenememiş istihkaklar mevcut olup, bunlar Esenköy balıkçı barınağı; 134 187 169 TL.sı Ça
yeli balıkçı bannağı 100 946 118 TL.sı, Rize balıkçı barınağı 73 003 542 TL.sı ki toplam 
308 136 829 TL.sıdır. 

5. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, TCDD Genel Müdürlüğünce 1988-1989 yularında 
gerçekleştirilen lokomotif ve vagon altınlarına ve yol yenileme çaltsmalartna ilişkin sorusu ve Ulaşttrma 
Bakam Cengiz Titncer'in yaztlt cevabı (7/877) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 5.10.1989 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

TCDD Genel .Müdürlüğünce 1988 yılı sonu itibarı ve 1989 yılı içerisinde; 
1. Ne kadar yol yenilemesi yapılmıştır? 
2. Kaç km. telekominikasyon yapılmıştır ve bunlar nerelerdir? 
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3. 1988 ve 1989 yılında kaç adet dizel ana hat lokomotifi, kaç adet elektrikli ana hat 
lokomotifi alınmıştır? Ve bunlara ne kadar para ödenmiştir? 

4. Aynı yıllarda ne kadar manevra lokomotifi temin edilmiştir? Nereden ne kadar para 
ile temin edilmişlerdir? 

5. Aynı yıllarda kaç adet yolun vagonu ve yük vagonu imali temin edilmiştir? Bu imalat
lar kime yaptırılmıştır ve ödenen para ne kadardır? 

6. Yurtiçi ve yurtdışı yük taşımalarında 1988 ve 1989 yılları arasındaki ilk 9 aylık artış 
% kaçtır? 

7. Aynı yılların aynı ayları itibarı ile yolcu taşımasındaki artış % kaçtır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-70/1110-25927 30.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 10.10.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/877-3391/16239 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un TCDD Genel Müdürlüğünce 1988-1989 yula
rında gerçekleştirilen lokomotif ve vagon alımları ile yol yenileme çalışmalarına ilişkin ilgi ya
zınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tancer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. TCDD Genel Müdürlüğünce 1988 yılı sonu itibariyle ve 1989 yılı içerisinde ne 
kadar yol yenilemesi yapılmıştır? 

Cevap 1. a) 1988 yılında; aşağıda hat kesimleri gösterilen toplam 459.3 km. yol yenile
mesi ve 35.2 km. takviye pozu yapılmıştır. 

I. Yol yenilemesi; 
— H.Paşa-Ankara hattında (58,7 km.), 
— Samsun-Kalın hattında (67,7 km.), 
— Divriği-Hudut hattında (28,4 km.), 
— Konya-Ulukışla hattında (79 km.), 
— Alanyurt-Balıkesir hattında (81,8 km.), 
— Boğazköprü-Kardeşgediği hattında (143,8 km.) 
II. Takviye Pozu; 
— Alsancak-Dinar hattında (11,8 km.) ve 
— Malatya-Yolçatı hattında (23,4 km.) 

b) 1989 yılında 521 km. yol yenilenmesi ile 105 takviye pozu yapımı programlanmış olup, 
Eylül ayı itibariyle 412 km. yol yenilenmesi ve 121 km. takviye pozu yapımı gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen yol yenilemeleri ve takviye pozları hat kesimleri itibariyle aşağıda göste
rilmiştir. 

1. Yol yenilemeleri; 
— H.Paşa^Ankara (42 km.) 
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— Alaşehir-Afyon (69 km.) 
— Eskişehir-Afyon (77 km.) 
— Boğazköprü-Kardeşgediği (31 km.) 
— Konya-Ulukışla (68 km.) 
— Samsun-Kalın (54 km.) 
— Divriği-Hudut (27 km.) 
— Irmak-Zonguldak (44 km.) 
2. Takviye Pozları; 
— Alsancak-Dinar (41 km.) 
— Malatya-Yolçatı (26 km.) 
— Yolçatı-Elazığ (16 km.) 
— Yolçatı-Gezin (12 km.) 
— Pehlivanköy-Yunan Hududu (26 km.) 

Buna göre 1989 yılı sonunda program % 100 oranında gerçekleştirilecektir. 

Soru 2. Kaç km. telekomünikasyon tesisi yapılmıştır ve bunlar nerelerdedir? 

Cevap 2. a) 1988 yılında; 
— Narlı-Karkamış-Nusaybin hattında (96 km.) 
— Sivas-Çetinkaya-Erzurum-Kars-Rus Hududu hattında (85 km.) 
— tzmir-Aydın-Karakuyu-Afyon ve Şube Hatları (120,5 km.) 

olmak üzere 301,5 km. telekomünikasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir. 

b) 1989 yılında 203 km. telekomünikasyon tesisi yapımı programlanmış ve Eylül ayı itibar 
riyle 215 km. telekomünikasyon tesisi yapımı gerçekleştirilmiş olup, bu tesislerin yapıldığı hat 
kesimleri aşağıda belirtilmiştir. 

— Narlı-Karkamış-Nusaybin (109 km.) 
— Sivas-Çetinkaya-Erzurum-Kars-Rus Hududu (106 km.) 

Soru 3. 1988 ve 1989 yılında kaç adet dizel anahat lokomotif, kaç adet elektrikli anahat 
lokomotifi alınmıştır ve bunlara ne kadar para ödenmiştir. 

» 
Cevap 3. Dizel anahat lokomotif ihtiyacının karşılanması amacıyla Eximbank ve Irvinğ 

Trust Company Firmasından 30 milyon S kredi sağlanmış ve bu kredi ile General Motors fir
masından 35 adet CDK lokomotif parçaları temin edilmiştir. TCDD tşletmesi Genel Müdürlü
ğünün bağlı ortaklığı-olan Eskişehir'deki TOLÜMSAŞ'da 1988 yılında 20 adet ve 1989 yılında 
da 15 adet dizel anahat lokomotifi üretilerek hizmete verilmiştir. Sağlanan 30 000 000 S 'lık 
krediden Eylül sonu itibariyle 29 369 000 S'lik bir kullanım olmuştur. 

Dış finansmanı Suudi Fonundan sağlanan elektrikli anahat lokomotifleri için 128 606 000 
Suudi Riyallik bir kredi sağlanmış ve kredinin tamamı 1988 yılı sonuna kadar kullanılmıştır. 
Bu kredi ile 1 adet komple ve 44 adet CKD lokomotif parçaları temin edilmiştir. Yapılan lisans 
anlaşmasına göre 1987 yılında prototip olarak 1 adet TOSHİBA elektrikli anahat lokomotifi 
gelmiş 1988 yılında TÜLOMSAŞ'ta 5 adet ve Eylül 1989 tarihi itibariyle de 2 adet elektrikli 
anahat lokomotif üretilmiş olup, 1989 yılında 8 adet lokomotif üretimi daha gerçekleştirile
cektir. 
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Soru 4. Aynı yıllarda ne kadar manevra lokomotifi temin edilmiştir? Nereden ne kadar 
para ile temin edilmiştir? 

Cevap 4. Manevra hizmetleri ile kısa mesafe yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmak 
üzere ihtiyaç duyulan manevra lokomotifleri için, Alman Hükümetinden ve KFW kredi kuru
luşundan 73 000 000 DM.lik bir kredi temin edilmiştir. Bu kredi ile 27 adet 650 H.P. gücünde 
komple dizel manevra lokomotif ile 35 adet 1 100 H.P. gücünde dizel yol manevra lokomotif 
parçaları ve yedeklerinin temini planlanmıştır. 

1988 yılında 22 adet, 1989 yılında da 5 adet 650 H.P. gücünde komple dizel manevra loko
motifi ile 1 100 H.P. gücünde dizel yol manevra lokomotif parçaları temin edilmiştir. 1989 yı
lında TÜLOMSAŞ'da 15 adet 1 100 H.P. gücünde dizel yol manevra lokomotifinin üretimi 
gerçekleştirilecektir. 

Eylül 1989 tarihi itibariyle sağlanan 73 000 000 DM'lik kısmı kullanılmıştır. 
Soru S. Aynı yıllarda kaç adet yolcu vagonu ve yük vagonu temin edilmiştir?. Bu ima

latlar kime yaptırılmıştır ve ödenen para ne kadardır? 
Cevap 5. a) Yolcu vagonları: 
1988 yılında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Adapazarı* ndaki 

TÜVASAŞ'ta 36 adet yolcu vagonu üretilmiş ve bunun için 13,8 milyar TL harcama yapılmış
tır. Eylül 1989 tarihi itibariyle yine TÜVASAŞ tarafından 35 adet yolcu vagonu imal edilmiş 
olup, yıl sonunda üretim 59 adede ulaşacaktır. 1989 yılı harcamaları ise ancak yıl sonunda ke
sinleşecektir. 

b) Yük vagonları: 
1988 yılında TÜLOMSAŞ'ta 402 adet cevher vagonu ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlü

ğünün bağlı ortaklığı olan Sivas'taki TÜDEMSAŞ'ta 991 adet olmak üzere toplam 1.393 adet 
yük vagonu gerçekleştirilmiş ve bunun için 38,8 milyar TL. harcama yapılmıştır. Eylül 1989 
tarihi itibariyle TÜLOMSAŞ'ta 106 ve TÜDEMSAŞ'ta 388 adet olmak üzere toplam 494 adet 
yük vagonu üretilmiştir. 

1989 yılında üretimin 908 adede ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Soru 6. Yurtiçi ve yurt dışı yük taşımalarında 1988 ve 1989 yılları arasındaki 9 aylık artış 

% kaçtır? 
Cevap 6. 1988 ve 1989 yıllarındaki 9 aylık yurt içi ve yurt dışı yük taşımaları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

EŞYA TAŞIMALARI 
1988 

Ocak-Eylül 
Ton(10J) (Kesin) 

— Yurtiçi 
— Uluslararası 
TOPLAM 
Ton-Km (106) 
— Yurtiçi 
— Uluslararası 
TOPLAM 

9 744 
619 

10 363 

5 527 
381 

5 908 
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1989 
Ocak-Eylül 
(Tahmini) 

8 535 
720 

9 244 

4773 
614 

5 387 

Fark % 

— 12 
16 

— 11 

— 14 
61 
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T.B.'M.M. B : 24 31. 10 . 1989 O : 1 

Uzun süre devam eden Demir-çelik grevi yurt içi eşya taşımalarımızı menfî yönde etkile
miş, ancak buna karşılık uluslararası taşımalarda net tonda % 16 ve ton-km'de de % 61 oran
larında artış sağlanmıştır. 

Soru 7. Aynı yılların aynı aylan itibarî ile yolcu taşımalarındaki artış % kaçtır? 

Cevap 7. 1988 ve 1989 yıllan Ocak-Eylül dönemi yolcu taşımaları tabloda gösterilmiştir. 
Tabloda da görüleceği gibi 1988 yılının 9 aylık dönemine göre, 1989 yılının aynı dönemin

de taşınan yolcu sayısı banliyö taşımalarında % 11, anahat taşımalarında % 2 ve toplamda 
da % 9 oranlarında artmıştır. 

YOLCU TAŞIMALARI 

Yolcu sayısı (105) 

— Banliyö taşımalan 
— Anahat taşımaları 
TOPLAM 

1988 
Ocak-Eylül 

(Kesin) 

84 033 
17 854 

101 887 

1989 
Ocak-Eylül 
(Tahmin) 

92 871 
18 155 

111 026 

Fark % 

11 
2 
9 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Körfezindeki iskelelerin tahmil ve tahliye üc
retlerine ve Eskihisar-TbpçularJeri hattında çalışan gemilere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in yazılı cevabı (7/878) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 5.10.1989 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

1. Kocaeli Körfezinde mevcut 23 iskeleden kaç tanesi özel sektöre aittir ve devlet iskelele
rinde ton başına tahmil ve tahliye ücreti ile özel sektör iskelelerinde ton başına tahmil ve tahli
ye ücreti ne kadardır? 

2. Kocaeli bölgesinin yoğun sanayi bölgesi olduğu malumlarınızdır. Hatta Gebze'de Ko
caeli organize sanayi bölgesinin yapmakta olduğu 98 fabrikanın yapılacağı 18 000 dönüm ala
nın alt yapı inşaatları bitmiş, fabrika üst yapı inşaatları başlamıştır. Ayrıca Karadeniz'e doğru 
özel sektöre ait fabrika inşaattan yapılmaktadır. Mevcut iskeleler bu bölgenin tahmil ve tahliye 
ihtiyacını ne zamana kadar karşılayabilecektir? 

3. Kuzey ülkeleri ile ve Tuna su yolu ile Avrupa ile yapılacak ihracat ve ithalat için, Bo
ğazı dolaşmıyacak ve yolu çok kısaltmak üzere Şile civarında uygun yerlere yani Karadeniz 
kıyısında liman planlanmakta mıdır? 

Böyle bir çalışma yoksa, başlatmayı düşünür müsünüz? Yapılacak böyle bir liman 48 km, 
bir karayolu ile E-5 ile birleşebilir. Bu noktada Bakanlığınızın görüşü ne olur? 

4. Eskihisar-Topcular feri hattında çalışan gemi adeti kaçtır? Artırmayı düşünmekte 
misiniz? 
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Bilhassa kış şartlarında E-S'den Eskihisara kadar bile ulaşabilmenin zorluğu malûmunuz 
olsa gerek. Bu münasebetle gemi çalışanları için İstanbul'dan Eskihisar'a günde bir sefer çalı
şacaktan getiren ve nöbettekileri götüren yeterli sayıda otobüs seferi konulamaz mı? 

5. Feri hattında çalışan gemiler günde azamî kaç saat çalıştınlmahdır? 24 satte kaç saat 
dinlenmeleri gerekmektedir? 

6. Çöken Topçular iskelesinin tamiratı kime yaptırılmış ve ne kadar ücret ödenmiştir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-72/1109-25926 30.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 10.10.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/878-3392/16240 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un Kocaeli Körfezindeki iskelelerin tahmil ve tah
liye ücretlerine ve Eskihîsar TopçuJar feri hattında çalışan gemilere ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Kocaeli Körfezinde mevcut 23 iskeleden kaç tanesi özel sektöre aittir ve Devlet 
iskelelerinde ton başına tahmil ve tahliye ücreti ile özel sektör iskelelerinde ton başına tahmil 
ve tahliye ücreti ne kadardır? 

Cevap 1. Kocaeli Körfezinde kamu ve özel sektörce liman, nhtım ve iskele olarak kulla
nılan kıyı tesisleri ekli 1 sayılı listede gösterilmiştir. " 

Kamuya ait kıyı tesislerinden olup, Bakanlığımız ilgili kuruluşu TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından işletilen Derince limanındaki yükleme-boşaltma ücretleri Ekli-2 sayılı 
listede belirtilmiştir. 

Ücret tablosundaki General Kargo eşyasına uygulanan 7 ABD Dolan boşaltma ücreti, 1989 
yılı sonuna kadar, rulo saç, profil demir, kütük demir, tomruk (kereste), jumbo çimento, saç, 
U demiri, kırpıntı demir ve filkete demir gibi eşyalara 1.50 ABD Dolan muayene ücreti dahil 
4 ABD Doları olarak tatbik edilmektedir. 

Ayrıca, Derince limanı üzerinden bu yıl içerisinde deniz yoluyla yapılacak eşya taşımalannın; 
— Asgarî 500 000 tonluk bölümü için 7o 15, 
— 500 001 • 1 000 000 Ton arasındaki bölümü için % 20, 
— 1 000 001 tondan yukarısındaki bölümü için % 25, 

oranlarında, liman hizmetleri tarifesine göre eşyaya verilecek hizmetler için tahakkuk ve tahsil 
edilecek ücretler üzerinden risturn verilmektedir. 

özel sektöre ait iskeleler genelde faaliyet konularına göre özel amaçlı kullanılmakla bera
ber 1987 yılında yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle üçüncü şahısların da istifadelerine sunul
muştur. 
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Sözkonusu körfezde faaliyette bulunan özel sektöre ait iskelelerde, yükleme ve boşaltma 
hizmetleri genellikle gemi veya eşya sahibinin imkânları ile yapılmakta olup, elleçlenen eşya 
cinsine göre 1 ila 3 ABD Doları arasında değişen ücretler alındığı Bakanlığımıza intikal eden 
bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Soru 2. Kocaeli bölgesinin yoğun sanayi bölgesi olduğu malumlarınızdır. Hatta Gebze'* 
de Kocaeli organize sanayi bölgesinin yapmakta olduğu 98 fabrikanın yapılacağı 18 000 Dö
nüm alanın alt yapı inşaatları bitmiş, fabrika üst yapı inşaatları başlamıştır. Ayrıca Karade
niz'e doğru özel sektöre ait fabrika inşaatları yapılmaktadır. Mevcut iskeleler bu bölgenin tah
mil ve tahliye ihtiyacını ne zamana kadar karşılayabilecektir. 

Cevap 2. İzmit körfezinde mevcut kıyı tesislerine ilaveten yapılması Bakanlığımızca uy
gun görülen kontenyer ağırlıklı Far Servis İşletmeleri Limited Şirketinin ve STFA Holding 
A.Ş.'nin limanlarının devreye girmesiyle ileriye yönelik yük talepleri kolaylıkla karşılanabile
cektir. 

Kaldıki, mevcut liman, rıhtım ve iskelelerde atıl kapasitelerin varlığı müşahade edilmekte
dir. 

Soru 3. Kuzey ülkeleri ile ve Tuna su yolu ile Avrupa ile yapılacak ihracat ve ithalat için, 
boğazı dolaşmayacak ve yolu çok kısaltmak üzere Şile civarında uygun yerlere yani Karadeniz 
kıyısında liman planlanmakta mıdır? 

Böyle bir çalışma yoksa, başlatmayı düşünür müsünüz? Yapılacak böyle bir liman 48 km. 
bir karayolu ile E-5 ile birleşebilir. Bu noktada Bakanlığınızın görüşü ne olur? 

Cevap 3. Karadeniz kıyısında, Zonguldak-Filyos'ta, Haydarpaşa ve Derince limanları
na alternatif olabilecek bir liman planlaması, etüt sözleşmesi Japon Uluslararası işbirliği Ajansı 
(JtCA) arasında imzalanmıştır. 

Fizibilite çalışmalarının olumlu çıkması ve bu limanın gerçekleşmesi halinde, Kuzey ülke
leri ve Tuna su yolu kullanılarak, Avrupa ile yapılacak ihracat ve ithalat için bu liman kullanı
labilecektir. 

Soru 4. Eskihisar-Topçular feri hattında çalışan gemi adedi kaçtır? Artırmayı düşünmekte 
misiniz? 

Bilhassa kış şartlarında E-S'den Eskihisar'a kadar bile ulaşabilmenin zorluğu malûmu
nuz olsa gerek. Bu münasebetle gemi çalışanları için İstanbul'dan Eskihisar'a günde bir sefer 
çalışacakları getiren ve nöbettekileri götüren yeterli sayıda otobüs seferi konulamaz mı? 

Cevap 4. Eskihisar-Topçular hattında 01.00-05.00 arasında karşılıklı olarak saat başla
rında, diğer zamanlar yarım saate bir sefer yapılmak suretiyle, dört gemi ile hizmet verilmekte
dir. İlave sefer ve çalışan gemilere dinlenme vermek üzere, 3 gemi daha bahsekonu hatta veril
miş olup, halen toplam 7 gemi tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Eskihisar-Topçular hattında çalışan personel için Topçular iskele sahasında lojman inşa 
edilmiştir. Ancak, 24 saat hizmet verilmesi nedeniyle, lojmanların yetersiz kalması ve bir kısım 
personelin ikametgâhlarının İstanbul ve civarında olması nedeniyle, mer'i toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine göre gidiş-gelişlerde yol parası ödenmektedir. Buna mukabil personelin ulaşım 
güçlüğü çektiği gözönüne alınarak, servis ihdası için firmalardan teklif mektupları alınmak 
suretiyle araştırma yapılmış olup, bu husustaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

— 140 — 



T.B.M.M. B : 24 31. 10 . 1989 0 : 1 

Soru 5. Feri hattında çalışan gemiler günde azamî kaç saat çalıştınlmahdır? 24 saatte 
kaç saat dinlenmeleri gerekmektedir?, 

Cevap 5. Bu hatta tahsis edilen gemiler günde azamî 16 saat çalışmakta ve 8 saat dinlen
me yapmaktadırlar. 

Soru 6. Çöken Topçular iskelesinin tamiratı kime yaptırılmış ve ne kadar ücret ödenmiştir? 
Cevap 6. Çöken Topçular Feribot 'Yanaşma yerinin onarım işi, 7.3.1989 tarihinde imza

lanan bir sözleşme ile Bektaşoğlu İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ihale edilmiş 
olup, onarım işi 22.5.1989 tarihinde bitirilmiştir. 

Onarım bedeli olarak müteahhide fiyat farkları dahil 234 661 559 TL. ödenmiştir. 
ödenen bu meblağın eski müteahhit Teskur Tesis Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 

tahsili hususu Maliye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Kocaeli Bölgesindeki Mevcut Liman, Rıhtım ve İskeleler 
(EK-1) 

İşleten 

Seka 
Koruma Tarım 
Petrol Ofisi 
TCDD Derince 
Petkim 
Yarıma Belediye 
Yarımca Gübre 
Karayolları 
Aksa 
Elyaf 
Etennit 
Pürsan 
Transtürk Kim. 
Shell 
Tüpraş 
Aygaz A.Ş. 
tgsaş 
Melas 
Nuh Çimento 
Solventaş 
Altıntel Mel.San. 
Alemdarlar 
Çolakoglu 
Sedef 
İzmir Kimya 
Aslan Çimento Fb. 
istanbul Dem. Çelik 

Kamu-özel 
niteliği 

Kamu kuruluşu 
»» 
» 
»» 
•• 
»1 

»» 
II 

özel Kuruluş 
II 

• 1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

• 1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Niteliği 

Rıhtım 
Rıhtım 
İskele 
Rıhtım 
Rıhtım 
Rıhtım 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
İskele 
Dolfin x 

Rıhtım 
Rıhtım 
Rıhtım 
İskele 
İskele 
İskele 
Rıhtım 
Rıhtım 
İskele 
Rıhtım 
İskele 
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(EK-2) 
Esas Ücret Tablosu 

ABD DOLARI 

Eşyanın Cinsi 

af ^ a) General 
3 i Kargo 
t- ü 
1 o 
1 « b) Dökme Kaü 2 s • 
J, fc c) Dökme Sıvı 
< a) Konteyner 

(Boş) 
5 ^ 
(Ot <^J 

S Ü b) Konteyner 
£ O (Dolu) 
s 5 
«j ^ c) Tekerlekli ve 
^ -o paletli araçlar 
< 

d) Canlı 
hayvanlar 

H i z m e t i n Ç e ş i d i 

Yü
kl

em
e 

3.10 

2.10 

— 

9 

34 

26 

0.30 

Bo
şa

ltm
a 

7 

4.80 

— 

9 

85 

26 

0.70 

Deniz 
vasıtası 
aracılığı 

ile 

Yü
kl

em
e 

4.50 

3.50 

— 

11 

40 

1.30 

Bo
şa

ltm
a 

10 

7 

— 

11 

90 

1.70 

Mekanik 
vasıta ve 
tesisler ile 
yükleme 

boşaltma 

K
ur

ul
uş

a 
ai

t 

— 

1.35 

1 

^~ 

— 

— 

İş
 sa

hi
bi

ne
 a

it 

0.25 

0.20 

0.17 

_ 

— 

— 

Şi
fti

ng
 

5.50 

4 

— 

7 

50 

— 

Li
m

bo
 

8 

6 

1 

10 

88 

— 

7 — Kocaeli Milletvekili Akettin Kurt'un, izmit iline bağlı bazı belde ve köylerin telefon sorunu
na ve 1989yütnda kaç beldeye otomatik santral verildiğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz 
Tuncer'in yazdı cevabı (7/879) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 5.10.1989 
Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 
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1. tzmit ili Gölcük ilçesine bağlı thsaniye beldesi aşağı mahallesi halen Gölcük Santra
lından Gölcük kodu ile görüşme yapabilmektedir. 

Yine Değirmendere beldesi de Gölcük santralı ile irtibatlandırılmıştır. thsaniye yukarı ma
halle ile yine Gölcük'ün beldesi olan, Ulaştı ve Hakdere Gölcük santralı ile ne zaman irtibat-

. landınlacaktır? T&ni Gölcük ve çok yakın olan beldeleri tek kod ile görüşecek hale ne zaman 
getirilecektir? 

2. İzmit'e bağlı. Bahçecik beldesinin bir kısmı Yeniköy santralından bir kısmı kendi sant
ralından .bir kısmı da Seymen Santralından bağlantılıdır. Bunun mahzurlarımn izahına gerek 
yoktur. Bu kasaba yeni bir Santrala ne zaman kavuşacaktır ve mahalleleri şehirlerarası görüş
meden ne zaman kurtarılacaktır? 

3. Halen ikiyüzün üzerinde abone müracaatı olan birçok köyümüzde otomatik santral 
bulunmamakta bir tek telefon bulunmakta ve saat S'ten sonra bu köylerimizle telefon irtibatı 
olmamaktadır, örneğin Gebze'ye bağlı Güzeltepe, Denizli, Tavşanlı, Mollafeneri, Cumaköy bu 
durumdadır. Anılan bu gibi köylerimiz ne zaman otomatik telefona kavuşturulacaktır? 

4. Bu yıl kaç beldeye otomatik santral verilmiştir? Bu beldelerde PTT santral binası ne 
şekilde temin edilmiştir? Bu binalar için PTT'nin inşaat harcaması toplamı ne kadardır? 

5. Belde sakinlerince PTT'ye bedelsiz verilen bina miktarı ne kadardır? 

6. Beldelere santral verilmeden önce, uygun yer hibe edilmesi PTT tarafımdan şart ko
şulmakta mıdır? Böyle bir uygulama varsa, bu uygulama bir zorlama ve hukuka aykırı değil 
midir? 

• • 

7. 1989 yılında 10 adet PTT santral binası ihalesinin planlanmış olmasının bunda etkisi 
var mıdır? 

8. Gebze PTT'sinin 1988 yılı gelir toplamı nedir? 

9. Gebze'de mevcut Anpisörlü telefon sayısı kaçtır? Bunların bakımı için görevli kaç ele
man vardır? Çeşitli mahallelerdeki bu telefonlara bakan görevlilerinin ulaşım aracı mevcut mu
dur? Bakımlar yeterli midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü: 525-69/1072-25716 26.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 10.10.1989 gün ve Kan. Kar. Md. 7/879-3393/16241 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekieli Sayın Alâettin Kurt'un tzmit iline bağlı bazı belde ve köylerin tele
fon sorununa ve 1989 yılında kaç beldeye otomatik santral verildiğine ilişkin ilgi yazınız eki 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. İzmit tli Gölcük ilçesine bağlı thsaniye beldesi aşağı mahallesi halen Gölcük sant
ralından Gölcük kodu ile görüşme yapabilmektedir. Yine Değirmendere beldesi de Gölcük sant
ralı ile irtibatlandırılmıştır. thsaniye Yukarı Mahalle ile yine Gölcük'ün beldesi olan Ulaşlı ve 
Hakdere Gölcük santralı ile ne zaman irtibatlandırılacaktır? Yani Gölcük ve çok yakın olan 
beldeleri tek kod ile görüşecek hale ne zaman getirilecektir? 

Cevap 1. Gölcük ilçe merkezi ile Değirmendere, yerleşim itibariyle bir bütünlüğe sahip 
olduğundan, burada kurulu bulunan santraller aynı şehirlerarası kodu kullanmaktadır. 

thsaniye Ulaşlı ve Halıdere tamamen müstakil yerleşim yerleri hüviyetinde olup telefon 
haberleşmeleri de buralarda mevcut santrallarla sağlanmaktadır. Her yerleşim yeri müstakil 
bir şehirlerarası koda sahip olup, bu santralların birbirlerini kodsuz aramalarına imkân bulun
mamaktadır. thsaniye'ye bağlı Çiftlik ve Denizevler mahalleleri thsaniye santral sınırlan için
de bulunmakla beraber gerek şebeke ekonomisi gerekse otomatik telefon hizmetinin götürüle
bilmesi amacıyla daha yakında bulunan Gölcük santralından beslenmektedir. Yeterli potansi
yel oluşması halinde yatırım programları çerçevesinde thsaniye'ye bir otomatik santral kurul
masını müteakip thsaniye'ye ait yerleşim yerleri aynı kodu kullanacak ve aynı santralden bes
lenebilecektir. 

Soru 2. tzmit'e bağlı Bahçecik beldesinin bir kısmı Yeniköy santralından bir kısmı kendi 
santralından bir kısmı da Seymen santralından bağlantılıdır. Bunun mahzurlarının izahına ge
rek yoktur. Bu kasaba yeni bir santrala ne zaman kavuşacaktır ve mahalleleri şehirlerarası gö
rüşmeden ne zaman kurtarılacaktır? 

Cevap 2. Bahçecik merkezinde 500 hatlık otomatik santral mevcut olup yeni bir santrala 
ihtiyaç göstermemektedir. Bahçecik bucağı çok geniş alana yayılmış mahallerden oluşmakta
dır. Bu nedenle Bahçecik'in bütün telefon taleplerinin bir tek telefon santralından karşılanma
sı teknik ve ekonomik yönden mümkün olmamaktadır. Bahçecik santralına 8,5 km. mesafeye 
kadar uzanan ve Bahçecik santralından karşılanması teknik yönden mümkün olmayan Seğ
men mahallesindeki 250 civarındaki telefon talebi 3,5 km. yakınında bulunan ve en uygun santral 
durumunda olan Döngel santralından karşılanmış, aynı şekilde 40 adet telefon ise Yeniköy santral 
sahası içinde bulunduğundan bu santraldan irtibatlandırılmış ve taleplerin tümünün karşılan
ması cihetine gidilmiştir. Bu uygulamada Bahçecik bucağı hudutları içinde bulunan ancak farklı 
santral sahalarında, yer almaları nedeniyle birbirlerini kodlu arayan abonelerin ücret yönün
den herhangi bir kaybı olmamaktadır. 

Soru 3. Halen ikiyüzün üzerinde abone müracaatı olan bir çok köyümüzde otomatik 
santral bulunmamakta bir tek telefon bulunmakta ve saat 5'ten sonra bu köylerimizle telefon 
irtibatı olmamaktadır, örneğin Gebze'ye bağlı Güzeltepe, Denizli, Tavşanlı, Mollafeneri, Cu-
maköy bu durumdadır. Anılan bu gibi köylerimiz ne zaman otomatik telefona kavuşturula
caktır? 

Cevap 3. Köylere yıllık yatırım programları çerçevesinde belirlenmiş kıstaslara göre oto
matik santral tahsis ve tesis edilmektedir. 

Kırsal alan yerleşim yerlerinde PTT hizmetleri acentelikler ve şubeler vasıtasıyla yürütül
mektedir. Acenteliklerde normal günlerde 9.00-12.00 ve 14.00-17.00 resmî tatil günlerinde ise 
9.00-12.00 saatleri arasında mesai uygulanmaktadır. 
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PTT şubeleri vasıtasıyla hizmetlerin yürütüldüğü kırsal alan yerleşim yerlerinde mesai, 
abone sayısı ile orantılı olarak düzenlenmekte, 100 aboneye kadar hafta içi 8.30-12.30,13.30-17.30 
arası Cumartesi günleri ise 8.30-13.30 arası İSO aboneye kadar normal ve resmî tatil günleri 
8.00-19.00 arasında 160'dan fazla aboneye sahip şubelerde ise normal ve resmî tatil günlerinde 
7.00-23.00 saatleri arasında uygulanmaktadır. 

Gebze santralından 199 kodu ile numara almak suretiyle Güzeltepe 11 433, Cumaköy 11 
443, Denizli 11 440, MoIIafeneri 11421 ve Tavşanlı 11484 no.lu ̂ telefonlar ile otomatik telefon 
şebekesine irtibatlandırılmışlardır. 

Bu köylerden Güzeltepe, Denizli, Tavşanlı ve Cumaköy acenteliklerinde mevcut mevzuata 
göre mesai uygulanmaktadır. MoIIafeneri şubesinin mesaisi bugün için 8.30-17.30 olup, 2 me
mur ilavesi.öngörülmüştür. Atama yapılmasını müteakip şubenin mesaisi 7.00-23.00 olarak de
ğiştirilecektir. 

Soru 4. Bu yıl kaç beldeye otomatik santral verilmiştir? Bu beldelerde PTT santral bina
sı ne şekilde temin edilmiştir? Bu binalar için PTT'nin inşaat harcaması toplamı ne kadardır? 

Cevap 4. 1989 yılında 374 adet kırsal yerleşim yerine otomatik santral kurulması plan
lanmış ve bugüne kadar 331 yere otomatik santral tesis edilmiştir. 

Beldelerde PTT santral binaları, kiralama, satın alma, tahsisli ve hibe edilmek suretiyle 
temin edilmiştir. Bu binalann yenileştirilmesi için İSO milyon TL. inşaat harcaması yapılmış
tır. 

îzmit ilinde ise Alikahya, Değirmendere ve Kullar santralları hizmete verilmiştir. Bu bel
delerden Alikahya'da tahsisli, Değirmendere ve Kullar'da PTT malı bina bulunmaktadır. Bu 
binalar için 600.000 TL. harcama yapılmıştır. 

Soru S. Belde sakinlerince PTT'ye bedelsiz verilen bina miktarı ne kadardır? 
Cevap S. 1989 yılında PTT hizmetlerinde kullanılmak üzere PTT Genel Müdürlüğüne 

8 adet hibe ve 10S adet tahsisli olmak üzere 113 adet bedelsiz bina temin edilmiştir. 
İzmit ilinde bulunan beldelerden belde sakinlerince PTT Genel Müdürlüğünün kullanı

mına terk edilen tahsisli bina sayısı 1 adettir. 
Soru 6. Beldelere santral verilmeden önce, uygun yer hibe edilmesi PTT tarafından şart 

koşulmakta mıdır? Böyle bir uygulama varsa, bu uygulama bir zorlama ve hukuka aykırı değil 
midir? 

Cevap 6. Kırsal alan yerleşim yerlerinde santral tesisine yönelik bina veya arsa hibe edil
mesi yönünden herhangi bir şart ve zorlama sözkonusu değildir. Ancak bu tür yerleşim yerle
rindeki yerel yöneticiler veya şahıslar kendi rızaları ile PTT'ye bina ve arsa hibesinde veya çe
şitli katkılarda bulunmaktadırlar. Bu kabil uygulamalarda santral yerinin hazır olması nede
niyle santral tesisi çabuklaştırılmaktadır. 

Soru 7. 1989 yılında 10 adet PTT santral binası ihalesinin planlanmış olmasının bunda 
etkisi var mıdır? 

Cevap 7. Yukarıda da açıklandığı gibi bina hibesi konusunda hiçbir zorlama yapılma
maktadır. 

Haberleşme yatırımları içinde binaların payı % 7 civarındadır. 1989 yılı programında iha
lesi planlanan PTT, santral ve Telekomünikasyon bina sayısı 10 adet değil 56 adettir. Yıllık ya-
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Urun programları çerçevesinde bina inşaatlan santral programları ile testit edilmektedir. Kır
sal alanda bina ihale programı ile hibe edilen binalar arasında doğrudan bir ilişki yoktur. 

Soru 8. Gebze PTT'sinin 1988 yılı gelir toplamı nedir? 
Cevap 8. Gebze PTT'sinin 1988 yılı geliri 5 milyar 446 milyon 768 bin 725 TL.dir. 
Soru 9. Gebze'de mevcut Ankasörlü telefon sayısı kaçtır? Bunların bakımı için görevli 

kaç eleman vardır? Çeşitli mahallelerdeki bu telefonlara bakan görevlilerinin ulaşım aracı mevcut 
mudur? Bakımlar yeterli midir? 

Cevap- 9. Gebze ilçesi merkezinde 31 adet, Çayırova'da 6 adet, Dilovası'nda 8 adet ve 
Bayramoğlu'nda 22 adet olmak üzere toplam 67 adet şehirlerarası ve milletlerarası ankesörlü 
telefon hizmet vermektedir. Ayrıca Gebze'de 1 adet şehiriçi ankesörlü telefon mevcuttur. 

Bu ankesörlü telefon makinalannın bakımına tahsis edilen teknik personel ve araç sayısı 
bugün için yeterlidir, thtiyaç duyulması veya olağandışı arıza halinde teknik personel ve araç 
sayısı artırılmaktadır. 

8. — İzmir Milletvekili Fuat Ktlct'mn, Ödemiş Devlet Hastanesi ek tesisleri inşaatına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'tn yazılı cevabı (7/882) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

1. ödemiş Devlet Hastanesi ek tesisleri yarım kalmış kaba inşaat halinde bekliyor. İnşa
ata devam edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/1463 25.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10.10.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai.Bşk. 882-3397/16263 sayılı yazı. 
tzmir Milletvekili Sn. Fuat Kılcı tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ödemiş Devlet Has

tanesi ek tesisleri inşaatına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın yazılı soru önergesi cevabı 

tzmir-ödemiş Devlet Hastanesi inşaatı dernek vasıtasıyla başlayarak projesi Bayındırlık 
ve tskân Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, yatırım programına 1985 yılında girmiş ve 
1991 yılında bitmek üzere planlanmıştır. 

1989 yılında ihale edilen hastanenin bu seneki tahmini harcaması 521 000 000 TL'dır. De
vam eden inşaatlardan olduğu için 1990 yılı yatırım programına teklif edilen pay, 1 milyar 348 
milyon, 1991 yılı payı 1 milyar 342 milyon TL. olup, toplam proje bedeli 3 milyar 211 milyon 
TL'dır. 
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\ 
9. — İzmir Milletvekili Fuat Ktlct 'nm, Izmir-Beydağ Merkez Sağlık Ocağtnm ambulans sorunu

na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgm'tn yazdı cevabı (7/883) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder, 
saygılar sunarım. 

Fuat Kıla 
İzmir 

1. Yeni ilçelerimizden tzmir-Beydağ'daki merkez sağlık ocağı âdeta hastane olarak kul
lanılmaktadır. Buraya bir ambulans verilip verilmeyeceğinin bildirilmesini arz ederim. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/1482 30.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Kan. Kar. Md. 10.10.1989 tarih ve 7/883-3402/16268 sayılı yazı
nız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Sn. Fuat Kılcı'nın Izmir-Beydağ Merkez 
Sağlık Ocağının ambulans sorununa ilişkin yazık soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Cevabımız : 
tzmir-Beydağ Merkez Sağlık Ocağının ambulans ihtiyacı 1990 yık bütçe programına alın

mış olup, yıl içinde anılan şağkk kuruluşuna verilecektir. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş GürseUr'in, Berinthos antik kentinde yapılmakta olan site inşa
atının tarihi eserler üzerinde tahribata neden olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Namık 
Kemal Zeybek'in yazdı cevabı (7/888) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazık olarak sayın Kültür Bakam tarafından yanıtlanmasının sağlan
masına emirlerinizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Tekirdağ ÎIi Marmara Ereğiisi ilçesi sınırları içindeki 2600 yıllık geçmişe sahip Perint-
hos antik kentinin eski eserler mevzuatı açısından statüsü nedir? 

2. Bu antik kentin korunması açısından Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
3. Perinthos antik kenti içinde Marmara Ereğiisi Belediyesi tarafından bir müteahhite 

ihale edilmek suretiyle yazlık site inşaasına nasıl izin verilmiştir? 
4. tnşaat sırasında tarihi eserler üzerinde yapılan tahribat nedeniyle sorumlular hakkın

da yasal işlem yapılmış mıdır? 
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5. Antik şehirdeki tahribatın daha da artmaması için inşaatın durdurulması düşünül
mekte midir? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 
Sayı: ÖZK/927 30.10.1989 

Konu: Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 12 Ekim 1989 gün, Kan. Kar. Müd. 7/888-3414-16293 sayılı yazınız. 
Perinthos Antik Kentinde yapılmakta olan site inşaatının tarihi eserler üzerinde tahribata 

neden olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Gereği arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

Cevap 1-2. Antik Perinthos Kenti, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru-
lu'nun 8.12.1978 gün, 10854 ve 16.1.1982 gün, 13416 sayılı kararları ile arkeolojik sit alanı ola
rak belirlenerek korunmaya alınmış olup, burada kurtarma kazıları yapılmaktadır. 

Cevap 3-4-5. Perinthos antik kentinde yapılaşmaların tahribata yol açtığının belirlenmesi 
üzerine23.8.1988 gün, 7S92 ve 5.10.1988 gün, 9045 sayılı yazılarımız ile antik kentteki uygula
maların durdurulması mahallinde istenmiştir. 

Antik kent içerisinde Marmara Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan yazlık site ile, sit 
alanları Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerince mahallinde yeniden 
incelenmiştir. 

Edirne Koruma Kurulu'nun 13.10.1989 gün ve 443 sayılı kararı ile; söz konusu antik kent
teki inşai uygulamalarla ilgili problemin büyük boyutta olması sebebiyle, konunun Koruma 
Yüksek Kurulu'nca incelenmesi ve karar alınıncaya kadar inşai uygulamaların durdurulması 
ilgili Valilik ve Belediyesinden istenmiştir. 

Ayrıca, söz konusu uygulamaların mahallinde incelenmesi için Bakanlığımız uzmanların
dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. 

Mahallinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak belgeler ile Edirne Koruma Kurulu'
nun Antik Perinthos'a ilişkin almış olduğu kararlar Koruma Yüksek Kurulu'nda değerlendiri
lerek gerekli işlemler yapılacaktır. 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Akdeniz'de dolasan bazı yabancı gemilerin taşıdık
ları zehirli artıkları denize boşaltabilecekleri iddiasına ve bu konuda ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam Isın Çelebi'nin yazdı cevabı (7/895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği, aşağıda belirtilen soruların, Çevre Koruması ile ilgili Devlet 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
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Bir çok gelişmiş ülkelerin, sanayi artıklarını doğaya zarar vermeden imha etmede güçlük
lerle karşılaştığı bilinmektedir. Bu arada, kendi ülkelerinde kamuoyunun duyarlılığı nedeniyle 
zaman zaman bu artıkların yasadışı yollardan, başka ülkelerin etkilenmelerine açık yerlere dö
küldüğü bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

1. Son olarak, ambarlarında bulunan radyasyonlu yüklerle dolaşan 3 Bulgar, 6 Pana
ma, 2 Malta, 1 Lübnan ve 1 Çekoslovak Bandıralının Akdeniz'de dolaştıkları, yüksek navlun
la taşıdıkları zehirli maddeleri olanak bulmaları halinde denize boşaltabilecekleri doğrultu
sunda iddialar bulunmaktadır. Bu konuda Bakanlık olarak herhangi bir girişimde bulunulmuş 
mudur? 

2. Akdeniz kıyılarının zehirli artıkların etkisi altında kalmaması konusunda, özellikle 
Akdeniz'de komşu olduğumuz ve zehirli maddelerin boşalulabileceği limanlara sahip olan komşu 
ülkelerle nasıl bir organizasyon ve iletişim kurulmaktadır, açıklar mısınız? 

3. Açık denizlerdeki boşaltma olayının denetiminin pratikte büyük sorunlar çıkardığı, 
hatta bunun bazı hallerde olanaklı olmadığı bilinmektedir. Bu konuda idarî olarak ne gibi ön
lemler alınmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-5/2528-002 25.10.1989 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 16.10.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/895-3431/16369 sayılı ya
zısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Akdeniz'de dolaşan bazı yabancı gemilerin taşı
dıkları zehirli atıkları denize boşaltabilecekleri iddiasına ve bu konuda ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arzederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın yazılı soru önergesi cevabı 

1. Akdeniz'de dolaşan tehlikeli atık yüklü gemiler konusunda gerek basında çıkan ha
berler, gerekse Dışişleri Bakanlığımız tarafından elde edilen bilgiler İçişleri Bakanlığı Sahil Gü
venlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Ge
nel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel 
Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızın işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalarla de
ğerlendirilerek takip edilmektedir. 

Ancak, soru önergesinde belirtilen 3 Bulgar, 6 Panama, 2 Malta, 1 Lübnan ve 1 Çekoslo
vak bandıralı gemiyle ilgili olarak bugüne kadar sözkonusu kuruluşlarımıza herhangi bir bilgi 
ulaşmış değildir. Bu kuruluşlarımıza ihbar edilen en son gemi 26 Mayıs 1989 tarihinde Rotter-
dam Limanından hareket eden "Pro-Americana" adlı bayrağı saptanamayan bir gemi olup, 
daha önceki örneklerinde olduğu gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı Bot Komutanlıkları ve ilgili 
liman başkanlıklarıntızca takip edilmekte olan bu geminin henüz karasularımıza girmemiş ol
duğu tespit edilmiştir. 
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Bu kuruluşlarımıza gerek daha önce ihbar edilmiş olan benzer gemiler, gerekse bundan 
sonra ihbar edilecek gemilerin karasularımız ve Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölge sınırla
rımız içindeki takibi yukarıda da değinildiği gibi Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yapılmak
ta, gerekli görülen hallerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı*ndan da yardım istenmektedir. 

2. Akdeniz'in ve Akdeniz kıyılarının bu tür tehlikeli atık taşımacılığı yoluyla kirletilme
sinin önlenmesi çalışmaları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 Akdeniz ülkesi ve Avru
pa Ekonomik Topluluğu'nun taraf olduğu "Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleş
mesi ve eki Protokoller" çerçevesinde 13 yıldan bu yana sürdürülmekte olan Akdeniz Eylem 
Planı kapsamında yeralmaktadır. 12 Haziran 1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete'de yayın
lanmış olan bu sözleşmenin 9 uncu maddesi uyarınca, taraf ülkelerin bu tür bir tehlikenin or
taya çıkması veya ortaya çıkma ihtimalinin bulunması halinde birbirlerini ve Akdeniz Eylem 
Planı Sekreteryasını haberdar etmeleri gerekmektedir. 

Nitekim daha önce bu tür gemilerden kaynaklanan tehlikeler karşısında kıyıdaş ülkeler 
ve Türkiye arasında bu maddeye dayanarak konuyla ilgili hızlı bir bilgi akışı sağlanmıştır. 

öte yandan, hatırlanacağı gibi bu konunun son yıllarda bütün dünyayı global olarak teh
dit eden çevre sorunlarının başında yerelması nedeniyle Birleşmiş Milletler Çevre Programı ta
rafından hazırlanmış olan "Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Hareketlerinin Kontrolü ve İmha
sına İlişkin Basd Sözleşmesi" 22 Mart 1989 tarihinde Türkiye tarafından da imzalanmıştır. 
Tehlikeli atıkların taşınmasıyla ilgili olarak esas itibariyle bildirim şartını temel alan Basel Söz
leşmesi, henüz gerekli sayı olan 20 ülke tarafından ratifiye edilmediği için yürürlüğe girmemiş 
olup, 1990 yılı içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Bunlardan başka 13 Eylül 1989 tarih ve 89/14547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf 
olduğumuz Denizlerin Gemilerden Kirlenmeye Karşı Korunması (Marpol) 1973 Sözleşmesi ve 
1978 Protokolü uyarınca Akdeniz ve Karadeniz özel bölge olarak tespit edilmiştir. Ülkemizin 
bu sözleşmeye taraf olmasıyla, sözkonusu denizlerimizin yukarıda anılan tehlikelere karşı ko
runması çalışmaları uluslararası mevzuat açısından gerekli hukukî temellere dayandırılmış ol
maktadır. 

3. Bilindiği gibi Ege ve Akdeniz'deki karasularımız içinde kalan sahadaki bütün dene
timler ile Karadeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgemizin denetimi Sahil Güvenlik Komutanlı
ğımızın görev ve sorumluluğundadır. Bu denetim, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın sahip ol
duğu teknik ve teknolojik donanımların yetersizliği nedeniyle zaman zaman çok güç olmakta
dır. Bu nedenle Komutanlığın başta bot ve helikopter ihtiyacı olmak üzere biran önce gerekli 
teknik altyapı imkânlarına kavuşturulması zorunludur. 

Nitekim 1989 yılı tcra Planında 662 numaralı tedbir olarak da yeralmış olan bu hususla 
ilgili olarak Çevre Genel Müdürlüğünce, 1990 yılı yatırım programında yeralmak üzere "De
nizlerin Gemi ve Diğer Deniz Araçlarıyla Kirlenmesinin önlenmesi Sistemi Araştırma Projesi" 
hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. 

Sözkonusu projenin kabulü halinde, ilgili kuruluşlar arasında görev ve yetki çatışmasının 
önlenebilmesi ve sağlıklı bir koordinasyon yapılabilmesi için uygun bir organizasyon şeması 
fonksiyonel gerekleriyle birlikte hazırlanacaktır. Proje ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın 
incelenmesi ve birbiriyle çelişen maddelerin dublikasyon ve eksikliklerin tespitini ve giderilme
sini de içermektedir. 

— 150 — 



T.B.M.M. B : 24 31. 10 . 1989 O : 1 

Proje sonucu, ülkemizin "Ulusal Acil Durumu Planı"nın hazırlanması ve bu planın ge
reklerini yerine getirmeye yönelik idarî ve teknik ihtiyaçların tespiti ve temin yollarının belir
lenmesi amaçlanmaktadır. 

. 12. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Medis komişyonlartnm başkan, bas-
kanvekili, sözcü ve kâtiplerinin iktidar partisine mensup milletvekillerinden seçilmesinin teamüle ayktrt 
olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet MecUsi Başkam Ytldtrtm Akbulut'un yazdı 
cevabı (7/952) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce parlamentonun komisyonlarının başkanlık divanlarının sadece bir partiden oluşma
sı karşısında aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. örf ve âdetlerimizi unutan Anavatan Partisi iktidar olma avantajını kullanıp TBMMde 
bütün komisyonların başkanlık divanlarım kendi milletvekillerine vermesini nasıl karşılıyorsu
nuz? Bu uygulama demoktarik bir uygulama mıdır? 

2. Totaliter rejimlerdeki gibi meclislerdeki teamül prensibinin ortadan kalkması karşı
sında TBMM Başkanlığı olarak niçin önlem alınmıyor? 

3. Anavatan Partisinin millet nezdinde temsil oram Vt 21.80 olduğu halde niçin TBMM 
komisyonlarında hâlâ 65 oranıyla temsil edilmektedir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Oenel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kan. Kar. Md. 
Sayı: 7/952-3346/16134 31.10.1989 

Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

tlgi: 29.9.1989 tarihli yazık soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtipleri

nin iktidar partisine mensup milletvekillerinden seçilmesinin teamüle aykırı olduğu iddiasına 
ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerini 
ne şekilde seçecekleri içtüzüğün 25 inci maddesinde, siyasî parti gruplarının komisyonlarda 
ne şekilde temsil edilecekleri hususu da, içtüzüğün 21 ve 11 inci maddelerinde açıkça belirlen
miştir. 
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önergenizde iddia edildiği gibi, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplikle
rinin bir kısmına muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin seçileceğine dair bir hüküm 
ve teamül bulunmadığı gibi, gizli oyla yapılan bu seçimlere Başkanlığımızın müdahalesi veya 
bu konuda herhangi bir önlem alması da söz konusu değildir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

31 . 10 . 1989 Salı 

Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




