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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

Sayfa 

264 

266 

269 

269 

269 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 5.10.1989 tarihli Res

mî Gazetede yayımlanan, Grev ve Lokavtlarda Mülkî îdare Amirlerince Alına
cak önlemlere ilişkin Tüzük hakkında gündem dışı konuşması ve içişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 269:273 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, Ankara Milletvekili Ercan 
Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in cevabı 273:278 
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Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 278,285 

1. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakam Cemil Çiçek'in dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Saffet Sert'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/987) 278 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment Ko-
nukman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı tlhan Aslan'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/988) 278 

3. — Malta'ya gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınka-
ya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/989) 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara Üye Seçimi 

279 

4. — TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Pakistan'ı ziyaretleriyle 
ilgili vaki davete icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/990) 285 

5. — TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Hindistan'ı ziyaretleriyle 
ilgili vaki davete icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/991) 285 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 279 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve 
takdirleri doğrultusunda hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuru
luşlarını yabancılara sattığı, satışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetimin
den uzak olan fon idaresine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış 
koşullarının ilgililer hakkında cezaî sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yol
suzlukları içerdiği iddialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılma
sına ilişkin önergesi (U/U) 279 : 281 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu 
kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer 
takdirleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

3. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin, kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tes
pit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

D) ÖNERİLER 

a) Damfma Kurulu Önerileri 

1. — Başbakan Turgut özal Hakkında verilmiş olan (U/U) esas numaralı 
gensoru önergesinin öngörüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

282 

283 

:283 

:285 

281 

281 

281 
286 

286 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Eskişehir (E) Tipi Cezaevindeki 
açlık grevine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zılı cevabı (7/763) 

Sayfa 

286 

A) ONGORUŞME^ER 286 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 286 : 312 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR ' 3 1 2 

A) YAZ1U SORULAR VE CEVAPLARI 312 

1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dür Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam Lutfullah Kayaların yazılı cevabı (7/734) 312 : 315 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı . 
iddialara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kaya-
lar'ın yazılı cevabı (7/735) 315 : 317 

318 : 320 

4. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Dışişleri Bakanlığı mensupla
rının ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/778) 32° : 321 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Kütahya İlindeki 9 uncu 
Er Eğitim Taburunda yapılan atış eğitimlerinin çevrede korku ve tehlike yarattı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/788) 321 : 322 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağına bağlı Yenidemir Köyündeki yurttaşların köyü terketmeye zorlandıkları 
ve Cizre'ye yerleşmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/789) * 322 : 323 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretim kurumlarının 
ara sınıflarındaki beklemeli öğrencilere de kurula girebilme hakkı tanınıp ta
nınmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazılı ceva
bı (7/792) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sarıkamış İlçesi Akkoz Köyün
deki bazı vatandaşlara işkence yapan Jandarma yüzbaşısı hakkında herhangi 
bir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/795) 
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9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt SHP eski ti Başkanı ile 
eski ti Sekreterinin olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılmalarının nedenine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/796) 

10. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Erzurum Ağır Ceza Mah
kemesince verilen bir hükmün infaz edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/798) 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukobirlikçe 
pamuk üreticilerinden yeni kapital kesilmesinin üreticileri mağdur ettiği iddia
sına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı 
(7/805) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, yurt dışında yüksek lisans 
ve doktora yapan öğrencilerin ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Avni AkyoPun yazılı cevabı (7/817) 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışında 
burslu tahsil yapmakta olan öğrencilerin tahsisatının kesildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/822) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tündeki TÜG-
SAŞ tesislerinden çıkan gazların çevre kirlenmesine neden olduğu iddiasına ve 
bu konuda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çe-
lebi'nin yazılı cevabı (7/831) 

— ! • ; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili Erdal İnönü, erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi konuların
da bir gündem dışı konuşma yaptı; Başbakan Turgut özal da aynı konuda görüşlerini açıkladı. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticisinin içinde bulunduğu son duru
ma ilişkin gündem dış* konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, 

Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa şehri hakkında Başbakan Turgut özal'ın 
beyanına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek; 

Cevap verdiler. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 48 Arkadaşının; hükümetlerindeki bakanlık görevle

rinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından do
ğan ve devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara uğratarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddele
rine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi okundu; 
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Genel Kurulun 5.10.1989 tarihli 13 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan, Başbakan Tur
gut özal hakkındaki (9/2) Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergesinin, "özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusun
daki görüşmelerin, Genel Kurulun 12 Ekim 1989 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına, 

Aday gösterme süresi 10 Ekim 1989 Salı günü başlayıp 19 Ekim 1989 Perşembe günü saat 
24.00'de sona erecek olan; Cumhurbaşkanı seçimi için, Anayasamn 102 nci maddesi gereğince 
Genel Kurulda yapılacak oylamalardan; 

tik oylamanın 20 Ekim 1989 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 
tik oylamada sonuç alınamadığı takdirde, 2 nci oylamanın 24 Ekim 1989 Salı günü saat 

15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 
2 nci oylamada da sonuç alınmadığı takdirde, 3 üncü oylamanın 31 Ekim 1989 Salı günü 

saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 
3 üncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde 4 üncü oylamanın 4 Kasım 1989 Cumar

tesi günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılmasına, 

Bu amaçla 20 Ekim 1989 Cuma ve 4 Kasım 1989 Cumartesi günlerinde de Genel Kurulun 
toplanmasına, 

20 Ekim 1989 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar Genel 
Kurulda Başkanlık Sunuşları dışında başkaca bir konunun görüşülmemesine, 

tlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, 10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nundan çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanmadığın
dan, seçimlerin ertelendiği bildirildi. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları 
ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını (10/48) 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bu
lundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın sorumlularını (10/62); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, konulan aynı 
olduğundan birleştirilerek yapılan görüşmeleri sonunda, kabul edilmedikleri açıklandı. 

10 Ekim 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye ' m Kâtip Üye 

Konya Edirne 
Kadir Demir İsmail Üğdûl 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
9 . 10 . 1989 Pazartesi 

1. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 75 Arkadaşının; Ankara'da yapılacak Demokrasi 
Şehitleri Anıtı Hakkında Kanun Teklifi (2/216) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğrencilerin kre

dilerinin artınlmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/S22) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır-Batman karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

3. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir-Beydağ-Palamutcuk köy yoluna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.10.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için yeni bina
lar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

5. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizleneceğine ve 
Ödemiş-Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

6. — İzmir Milletvekili Fuat Kılıcı'nm, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman yapılacağı
na ve Beydağ-Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi ve bu 
eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.1989) 

Yqzûı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
deki bazı okulların güvenlik nedeniyle kapatılmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir Bornova Anadolu Lisesi tören alanındaki 
Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 

3. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı öğrenciler 
için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/872) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 
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4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, kendi okulunu kendin yap kampanyasıyla Ko
caeli tünde yaptırılan okulların örenci sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 

5. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özaPın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına ve villanın tefriş 
masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.10.1989) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, A.B.D. Senatosuna sunulan 
sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili tasan karşısında ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, D.L.H. Genel Müdürlüğünce yaptırılmakta 
olan yat limanı ve balıkçı barınağı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi : S. 10.1989) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, T.C.D.D. Genel Müdürlüğünce 1988 - 1989 
yıllarında gerçekleştirilen lokomotif ve vagon alımlarına ve yol yenileme çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Körfezindeki iskelelerin tahmil ve tah
liye ücretlerine ve Eskihisar - Topçular feri hattında çalışan gemilere ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İzmit tline bağlı bazı belde ve köylerin tele
fon sorununa ve 1989 yılında kaç beldeye otomatik santral verildiğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) 

11. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçel, Silifke, Erdemli köyleri içme suyu (Aksı-
fat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için yapılan harcamaya 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.10.1989) 

12. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ti Merkezinde gümrük müdürlüğü kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/881) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.10.1989) 

13. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş Devlet Hastanesi ek tesisleri inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) 

14. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, tzmir - Beydağ Merkez Sağlık Ocağının ambulans 
sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1989) 

Gensoru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğ

rultusunda hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, sa
tışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine kullandırdığı, 
satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hakkında cezaî sorumluluğu gerekti
recek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği iddialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında Anayasa
nın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11 /İl) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1989) (Dağıtma tarihi : 6.10.1989) 
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10 .10 . 1989 Salı 
Tasarı 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/616) (Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1989) 

Teklifler 
1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 Arkadaşının; 9.8.1983 Tarih ve 2871 Sayılı Ka

mu Görevlileri tle İlgili Mal Bildirme Kanununun 5 inci Maddesi Son Bendinin Değiştirilmesi, 
6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ile 17 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/217) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.10.1989) 

2. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in; 647 Sayılı Cezalann İnfazı Hakkındaki Kanun ile 
Bu Kanunu Değiştiren 1712, 2148, 2638, 2892 ve 3267 Sayılı Yasalarla Şartla Salıverilmeleri 
Sağlanmayan Hükümlülere Şartla Salıverilmemelerini Sağlayan Karar ve Disiplin Cezalarını 
Ortadan Kaldıran Kanun Teklifi (2/218) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.10.1989) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Millet Meclisi İçtüzüğüne Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/219) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.10.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa Demokratik Bir

liği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağrılmamasının nedenine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1989) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iki ayrı suçtan yargılanan bir yüzbaşının ha
len Güvercinlik Jandarma Astsubay Okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1989) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soykırımı iddia
sıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1989) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir mezrada mey
dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.10.1989) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Perinthos antik kentinde yapılmakta olan 
site inşaatının tarihî eserler üzerinde tahribata neden olduğu iddiasına ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1989) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin 

ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan 
ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer'takdirleri konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin ku

ruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1989) 

— 268 — 



T.B.M.M. B : 14 10 . 10 . 1989 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldü Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğruİ Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Güne} Müftüoğlu'nun, 5.10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımla

nan, Grev ve Lokavtlarda Mülkî idare Amirlerince Alınacak Önlemlere ilişkin Tüzük hakkında gündem 
dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır. İki arkadaşımıza 
gündem dışı söz vereceğim. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu, S. 10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan "Grev ve Lokavtlarda Mülkî İdare Amirlerince Alınacak önlemlere İlişkin Tüzük" hak
kında söz istemişlerdir. 

Sayın Müftüoğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Müftüoğlu, konuşma süreniz S dakikadır. Bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çık

mamanızı rica ediyorum. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, S Ekim 1989 
tarihli Resmî Gazetede, Grev ve Lokavtlarda Mülkî İdare Amirlerince Alınacak önlemlere İlişkin 
Tüzük yayımlanmıştır, Çalışma hayatımıza ilişkin bu tüzük hakkında görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatımızı düzenleyen kuralların yer aldığı, başta 1982 Ana
yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Yasasıyla, ilgili diğer yasalar, tüzük ve yönetme
likler öteden beri tenkit konusu olmuş, bu temel yasalarda bulunan işçi hak ve özgürlüklerini 
kısıtlamaya yönelik hükümlerin iyileştirilmesi, çalışanların ve konuya duyarlı olanların özle
mi, beklentisi haline gelmiştir. 

1988 yılında 3449 ve 3451 sayılı Yasalarla, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Yasalarında mayıs ayında yapılan değişiklikler yüzeysel olmuş, bekleneni vermemiştir. 1988 
ve özellikle 1989 yılında yaşadığımız grevler, işçinin grev haklarının ne kadar kısıtlı olduğunu 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Demir-çelik işçilerinin grevinde yaşanan olaylar -ki grevin Ba-
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kanlar Kurulunca ertelenmesi, daha sonra mahkeme kararıyla, ihtiyatî tedbir yoluyla durdu
rulmaya çalışılması- ve baskılar sonucu, grevin, işçiler tarafından zorunlu olarak sona erdiril
mesi ve bunların, âdeta işverenle mecburî olarak anlaşması, sözleşme yerine protokol imzala
ması, grev hakkının ülkemizde kullanılamaz durumda olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 

Grev hakkının yasalarda âdeta bir süs olarak tanınmış olmasını yeterli gören, grev hakkı
nın, bir hak arama, bir netice alma yolu olduğunu göz ardı eden zihniyet, bu son tasarrufu 
ile, zaten kısıtlı bulunan işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine yeni bir kısıtlama halkası daha 
eklemekten geri kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Yasanın S0 nci maddesi,' 'Grev ve Lokavt halinde, mahal
lin en büyük mülkî amiri, grev veya lokavt uygulanan işyerlerinde gerekli emniyet, inzibat, ko
ruma ve sağlık işlerini düzenler. Ayrıca günlük yaşamı için zarurî olan ve aksaması muhtemel 
hizmet ve ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri alır. 

• Bu tedbirlerin niteliği, kapsamı, uygulanış tarzı bir tüzükte belirtilir" demektedir. 
Bakanlar Kurulu, 1983 yılından bu yana düzenlemeyi unuttuğu veya altı yıldır göz ardı 

ettiği konuyu giderayak gündeme getirmiştir. Bakanlar Kurulu, ülkemizin fevkalade büyük ve 
kritik boyutlara varan sorunları dururken, işçinin grev sırasında işyerine asacağı bir pankartla 
uğraşmakta, grev esnasında yapılacak görüşmeleri ses alma cihazları, fotoğraf veya filmle tes
pit edeceğini belirterek, işçiye, âdeta "sakın grev yapma" demekledir. 

Bakanlar Kurulu, işyeri önünde grevdeki işçilere moral verecek sazlı sözlü toplantılar ve 
eğlenceler düzenlenmesini de yasaklamaktadır. Bakanlar Kuruluna göre, işçinin, eğlenmesi, gül
mesi, hak ararken moral ve güç bulması yasaktır. 

Yine, Bakanlar Kuruluna göre, işçiler, grev esnasında, kışın, karın, yağmurun, yazın da 
yakıcı güneşin altında kalmak zorundadırlar. Onlara, baraka, çadır ve kulübe yapmak yasak
tır. Onlara göre, işçi ya soğuktan donarak veya sıcaktan bunalarak greve son vermeli; bu yasal 
hakkını hiç kullanmamalıdır. Vali ve kaymakamlar, işçilerin üstünü başını, insan haklarına, 
kişi dokunulmazlığına aykırı olarak, istedikleri gibi arayabilmen, genel emirler verebilmeli ve 
grevi kırabilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir yetkili bu kürsüye çıkıp, "2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasasında var olan kısıtlamaları tüzüğe geçirdik. Kaldı ki, yasa bu görevi bize 
veriyor. Danıştayın görüşünü aldık" diyebilecektir. Ancak, Danıştayın bu görevi, idarî görev
dir, yargı görevi değildir. Danıştay, işin esasına inmez, şeklî bir inceleme yapar. Danıştayın olumlu 
görüş bildirdiği tüzükler, dava sonucu iptal edilebilir. Bunun örnekleri vardır. Bir yıl önce ha
zırladığınız tüzükte Danıştaydan gelen metni değiştirdiniz, tüzüğü değişik şekilde yayımladı
nız. Danıştay da, iki metin arasındaki fark nedeniyle ve esasa inerek, bir sendikanın başvurusu 
üzerine tüzüğü iptal etti, şimdi yenisini getiriyorsunuz; ancak, bu tüzük de yasaya aykırıdır 
ve sizin hukuk anlayışınızı sergilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt \âsasına göre, işverenin, bir grevin 
yasal olup olmadığının tespitini isteme yetkisi vardır. Yine yasaya göre, grev hakkı, iyi niyet 
kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. 
Bu kurala aykırı diyerek, iş mahkemesi kararıyla grevi durdurabilirsiniz, ihtiyatî tedbir kararı 
alabilirsiniz -demir-çelik grevinde bunları yaptınız- mülkî amirler vasıtasıyla emniyet, inzibat, 
koruma ve sağlık işlerini düzenleyebilirsiniz. 
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Siyasî amaçlı grev, genel grev, dayanışma grevi, işyeri işgali, işi yavaşlatmak, verimi düşür
mek, üretimi aksatmak yasak, pankart asmak yasak, çadır kurmak, baraka ve kulübe yapmak 
yasak... Bunca yoğun yasaklara ve yasal yollara rağmen yeni yasaklamalar getirmenin bir an
lamı yoktur. 

Yasada olmamasına rağmen, grev esnasındaki görüşme ve görüntüleri ses cihazlanna, fil
me almak, fotoğrafla tespit etmek, işçiye gözdağı vermek değil de nedir? İşçiye moral güç ve
recek olan eğlenceyi yasaklamak, grevi engellemek değil midir? 

Yasada olmayan bu yasakları tüzükle getirmek, hukukun ihlali değil midir? Bakanlar Ku
rulu, nasıl oluyor da, bu basit gerçeği görmüyor; anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Yasanın 48 inci maddesindeki değişiklikler görüşülürken, 
bu maddede, grevdeki işçiler için, işyeri civarında, baraka, kulübe, çadır yapılmasına imkân 
veren değişiklikler önermiştik. Sayın Bakan, 26.5.1988 günü, aynen, "Çadır vesaire <çibi birta
kım barınakların grev yapılan işyerinin önünde kurulamayacağı hususu vardır, biz bunu yu
muşatıyoruz. Grev gözcülerinin çeşitli ihtiyaçları olabilir. Bunların nasıl karşılanacağı, onların 
orada nasıl barınacağı, nasıl bir araçla korunacağı hususunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bir yönetmelikle düzenlesin; karar versin ve bu konuda yardımcı olsun diyoruz" bu
yurmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, süreniz iki dakika geçti. Toparlayın lütfen. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum. 
Değişiklik yapılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, yönetmelik çıkarma yet

kisi verilmiştir. Bu değişiklik, 2 Haziran 1988'de yürürlüğe girmiştir. Grev gözcülerinin zorun
lu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair yönetmelik de, 11 Eylül 1988 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, grev gözcüleri, olumsuz hava şartlarından sadece şemsi
ye ve yağmurlukla korunacaktır. İşçi, karda, buzda donsa da mühim değildir; kapalı yer yapa
maz. Görüldüğü gibi, yönetmelik, bekleneni vermekten uzaktır. Bir yağmurluk, bir şemsiye, 
bir tuvalet için bir yıl önce çıkarılan yönetmelik, işçilere beklediklerini vermediği gibi, bu kez 
de, çıkarılan tüzükle, grevci işçilerin elleri-ayakları bağlanmaktadır. "İşçileri ezmedik, işçi 
yanlışıyız" diyenlerin bu tasarruflarını yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunca çıkarılan bu tüzük, grev hakkını fiilen askıya 
almaktadır. Esasen, hükümet etme hakkını tamamen yitiren Bakanlar Kurulunun her tasarru
fu gibi bu tüzük de hukuken yok sayılmalıdır. İşçinin, yanlış ekonomik ve sosyal politikalar 
altında ezildiği bir ortamda çıkarılan bu tüzük, genelde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
ne, ILO Anayasa ve sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartına; özelde ise, Anayasaya, iş hukuku
nun temel esaslarına, sendikalar ve toplusözleşme düzenine aykırıdır. Aynen özelleştirmede ol
duğu gibi, işçinin grev hakkını ortadan kaldıran bu tüzük hakkında da gerekli yasal işlemleri 
yapacağız ve her zaman olduğu gibi, bugün de, işçinin hakkını ve millî serveti biz koruyacağız. 

Sayın milletvekilleri, hükümet etme hakkını yitiren Bakanlar Kurulu, 1983 yılından bu 
yana işçilere ve işçi haklarına karşı olan tutumunu değiştirmelidir. Bakanlar Kurulu, ahtapot 
gibi sardığı işçinin, yasal haklarından, sofrasındaki ekmeğinden, cüzdanındaki parasından, doy
mayan ellerini lütfen çeksin eliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın milletvekilleri, teveccühünüzle üstlendiğim bu kutsal görevde, ilk riyasetimde ilk söz 

verdiğim zarif arkadaşım, uyarımı dikkate alarak normal süresinin iki katı süre kullandı. 
Görevimiz, değerli milletvekillerimizin Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştırmaktır; ama, 

kabul ve itiraf edelim ki, komşunun tavuğu komşuya kaz görünüyor. Gereğinde daha da uzun 
bir süre ile imkân tanıdığımız arkadaşlarımız, bir başka arkadaşımızın süre aşımını gerekçe 
göstererek zor durumlara vesile oluyorlar..Bu bakımdan -her şeyin ilki, engin hoşgörü ile 
karşılanırmış- Yüksek Kurulunuz bendenizi, ben de değerli arkadaşımızı hoşgörü ile karşılıyo
rum. Umuyorum ki, bundan böyle normal sürenin iki katı süre kullanmak gibi bir durumla 
karşılaşmayız. 

Şimdi, bu gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÎSMAtL KÖSE (Erzurum) — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına vekâleten mi konu
şuyorlar Sayın Başkan? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Kendi adıma konuşuyorum 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, 
Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirlerince Alınacak önlemlere tlişkin Tüzüğün yürürlüğe 
konulması hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli milletvekilleri, Grev ve Lokavtlarda Mülkî tdare Amirlerince Alınacak önlemlere 
tlişkin Tüzük, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 50 nci maddesinin 
amir hükmü gereğince, Bakanlığımca hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Vali ve kaymakamlar, 5442 sayılı ti tdaresi Kanunu gereğince, il sınırları içinde huzur ve 
güvenliğini, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlan
ması ve önleyici kolluk yetkisini kullanmakla görevli bulunmaktadırlar. Bahse konu tüzük, Toplu 
tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun verdiği hakların yasalar çerçevesinde kullanılması 
bakımından, mülkî idare amirlerine, sadece önceden önlem alma yetkisini vermektedir. 

Bu tedbirlerin niteliği, kapsamı, uygulanış tarzı, kanunî bir grev veya lokavtın uygulan
masına engel olamaz. Grev ve lokavt durumlarında, halkın günlük yaşamı için zarurî olan ve 
aksaması muhtemel hizmet ve ihtiyaçların karşılanması gerektiğinde, mülkî idare amirlerinin, 
mahallin genel güvenliğini etkileyecek muhtemel olayları dikkate alarak bazı tedbirleri düşün
meleri ve almaları, genel yetkilerinin icabıdır. Söz konusu tüzük, bu tedbirler alınırken, gerek 
mülkî idare amirlerinin ve gerekse görevlendirecekleri kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, 
uygulama sırasında tarafsız kalmalarını ve bazı kurallara uymalarını sağlamak ve düzenlemek 
amacıyla hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Tüzüğün hazırlanmasındaki amaç, yukarıda da değindiğim gibi, 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 50 nci maddesinin gereği olmakla beraber, bu kanunun 
tanıdığı grev ve lokavt haklarının yasalar çerçevesinde taraflarca kullanılması sırasında alına
cak kişisel tedbirlerin ve takdirlerin yol açabileceği hatalı davranışların önüne geçmektir. Tü
zük hükümleri, ilgili kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olup, bunun kanunla çelişir bir 
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yönünün bulunmamasına özellikle dikkat edilmiştir. Böylelikle, mülkî idare amirlerinin, grev 
ve lokavtlarda alacakları tedbirler belli bir esasa ve düzene bağlanmış bulunmaktadır. 

Hukukun üstünlüğüne ve kanun hâkimiyetine yürekten bağlı olan tktidarımızca yürürlü
ğe konulan tüzüğün bu çerçeve dışında mütalaa edilmemesi gerekir. Zaten, tüzüğün, Danışta-
yın incelenmesinden geçirilerek, mevzuata ve hukuka uygun bir hale getirilmiş olduğu da yük
sek malumlarınızdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlt'mn, Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan ile ilgili yol
suzluk iddialartndaki gelişmelere ilişkin gündem dtft konusmast ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm 
cevabı 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığınca yapılan bazı uygulamalarla ilgili olarak, Balıkesir Mil
letvekili Sayın önder Kırlı'ya söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gündem dışı söz al
mamın nedeni, Yüce Meclisi ve Türk kamuoyunu çok yakından ilgilendiren Millî Savunma 
eski Bakanı Ercan Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin gelişmelerdir. 

önce, şunu memnuniyetle belirtmeliyim: Ortaya atılan ve bu Meclisin kürsüsüne getirdi
ğimiz iddialar herkesin malı olmuştur. Bu konuda bir değil bin inceleme de yapılsa, başka bir 
sonuç elde etmek artık mümkün değildir. 

Dışişleri alımlarında yolsuzluk yapılmıştır ve Vuralhan şu anda sanık sandalyesindedir; 
hakkında, resmen, Memurin Muhakematı Yasasına göre, bir cürüm işlediği için soruşturma 
başlatılmış ve bu, rapora bağlanmıştır. Sorumluluğun derecesi, yargılama sonucu ortaya çıka
caktır. Kendisi aklanır veya aklanmaz; bu aşamada bizi ilgilendiren, bu değildir. Asıl üzerinde 
durmak istediğimiz, yargısal işleyişi engelleyen ve devlet ciddiyetine gölge düşüren davranışlar
dır. Bu davranışlar, bizzat Vuralhan'dan ve Sayın Başbakandan geliyor. 

Sanık Ercan Vuralhan, basın toplantısı düzenleyerek, kendisinin de karıştığı olay hakkın
da sorgu yargıcı sıfatıyla inceleme yapan kurul üyelerini, "Köstebeklikle, devlet terörü yarat
makla, vatanı satmakla" suçlama cüret ve cesaretini gösterebiliyor. Bunu ne zaman yapıyor? 
Tahkikat raporu ortaya çıktıktan sonra. 

Bu kurul bir yıla yakın bir zamandır görev yapıyor. Madem bunların, kendisine garazi 
vardı, hasetliği vardı, göreve getirildikleri zaman aklı neredeydi, o zaman niye sustu? Bir kurul 
oluşacak, hem de sorgu yargıcı sıfatıyla bir kurul oluşacak, aylarca çalışacak ve bir rapor vere
cek; raporu öğrendikten sonra, kurul üyelerini, böylesine sorumsuz ve ciddiyetsiz bir şekilde 
suçlayacaksınız... Bu davranış, ayıpların en büyüğüdür. Sanık sandalyesindeki adam raporu 
öğrendikten sonra savcılarını suçluyor, hatta tehdit ediyor. Dünyanın neresinde, sanıkların, sav
cılarını tehdit ettikleri görülmüştür? Bakanlık yapan bir insana bu tür davranış yakışmaz. Ba
sın önünde, ''Sakatlık ve suiistimal yok" demek yetmez. Bunu, yolsuzlukları ortaya koyanları 
suçlayarak, tehdit ederek sağlamak mümkün değildir, tşte yargı fırsatı; aklanabiliyorsan, ora-
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Biz, Türkiye'nin görev bilinciyle hareket eden seçkin diplomatlarına yapılan bu çirkin ve 
affedilmez saldırıyı elbette benimsemiyoruz, benimseyenleyiz; ama merak ediyorum, acaba ata
dığı görevliler hakkında, Sayın Dışişleri Bakanı da aynı görüşü paylaşıyor mu? Yani, Dışişle
rinde köstebekler var mı? Soruşturmada kin ve garez egemen olmuş mudur; devlet terörü ya
ratılmış mıdır? Vatan satıcılığı yapacak olanlar var mıdır? Eğer varsa, bunlann ortaya çıkarıl
ması ve cezalandırılmasını istemek, hepimizin görevidir; ama eğer yoksa, bu kadar büyük suç
lama yapma çirkinliğini göstermek; açıkça, Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri mensuplarını, vatan 
satıcılığı, devlet terörü yapmak gibi, asla kabul edilmeyecek suçların faili göstermek, bunu ya
panın yanına kalacak mıdır? Ortada devletin itibarı söz konusudur. Bu konuda Sayın Dışişleri 
Bakanını bir kez daha göreve çağırıyorum; atadığı kamu görevlilerini bu itham ve tehditlerle 
başbaşa bırakacak mıdır, bırakmayacak mıdır? Bu kürsüden kendileri açıklama yapmak zo
rundadırlar. 

Sayın Başbakan ise, ibretle izlenen bir tutum sergilemiştir ve sergilemektedir. Başlangıç
tan bu yana, "Belgeleri kendisinin incelediğini, ortada yolsuzluk olmadığını" söyleyen Sayın 
Başbakanın, kendi görevlendirdiği müşaviri, aksine rapor vererek, Memurin Muhakematına 
giden yolu açmıştır; Bu yöntem, suç işleyen memurlar hakkında uygulanan bir yoldur. Suç iş
lendiği kanaatiyle Sayın Dışişleri Bakanı resmî bir soruşturma açmıştır; bu soruşturma ceza 
yargılamasına esas olacaktır; bu nedenle soruşturmayı yürütenler sorgu yargıcı sıfat ve yetki
siyle donatılmıştır. " * 

Bu kurul raporunu hazırlamıştır. Sanıkların mevki ve görevleri gereği bu raporun Danış-
tayda incelenmesi suretiyle, buna göre, yargılamanın gerekliliği ya da gereksizliği konusunda 
karar verilecektir; ancak, prosedürün işleyebilmesi için, milletvekili olan sanık Vuralhan'ın do
kunulmazlığının kaldırılması gerekmektedir. Başbakana rapor örneğinin gönderilmesi, bu iş
lemin tamamlanması içindir. Sayın Başbakan, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle ilgili tez
kereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderecektir; görevi budur; ama bakın ne 
oluyor? Sayın Başbakan böyle yapmıyor; sanık Vuralhan hakkındaki tüm belge, bilgi ve delil
leri istiyor. Hangi hak ve yetkiyle Sayın Başbakan?.. Başbakanın böyle bir hakkı da yok, yetki
si de yok. Sorun, tamamen yargısaldır. Başbakan da olsa, kimsenin, yargı denetimini engelle
meye hakkı olamaz. Aksi halde, bir yetki gaspı söz konusu olur; bu ise, çok açık bir suçtur. 
Dokunulmazlığın kaldırılması konusunda karar verecek olan, Sayın özal değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve sonuçta, bağımsız yargı organlarıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu aşamada, dönüşü olmayan bir noktaya gelinmiştir. Er vayegeç, 
ama mutlaka yargı denetimi işletilecektir. Sayın Başbakanın bu olağanüstü koruma ve kolla
ma nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz, tnsanın aklına geliyor, Vuralhan bir şeyler biliyor 
da, açıklar, diye mi korkuluyor, yoksa, önceden "Ercan suçsuzdur" dediği için, bir halk deyi
miyle, Sayın Başbakan, tükürdüğünü yalamama bencilliği içinde mi? 

Salt söylentiye dayalı bir başka olayda özdağlar'ı ezip geçen Sayın özal, Vuralhan'ı, bun
ca rapora rağmen niçin koruyor? 

BAŞKAN — Sayın KVlı. süreniz geçiyor, toparlamanızı rica ediyorum. 
î. ÖNDER KIRLI (Dev unla) — Tamamlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir hususu daha rica ediyorum: Haklı olarak, "Yargının son sözü 

söyleyeceğini" ifade ettiniz. Henüz yargının bir hükmü varit bulunmadığına göre, bu çatı 
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altında, "Sanık Vuralhan" değil, "Sayın Vuralhan" şeklinde ifade etmek mecburiyetinde ol
duğumuzu, bir parlamento nezaketi gereği, hatırlatıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ancak, Memurin 
Muhakematı Kanununun 2 nci maddesi gayet açıktır ve bu tabir bana ait değil, yasaya aittir. 

BAŞKAN — Efendim şu anda, bu manada bağlayıcı bir karar bir hüküm söz konusu ol
madığına göre, "Sanık" deyiminin tanımına girmeye gerek yok. Ben zaten, sizin zarafetinizin 
gereği budur diye bir hatırlatmada bulundum. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Anlıyorum değerli Başkanım. 

Sanık, suçlanan anlamına gelir, elbette "Mahkûm" veya "Hüküm giymiş" demiyorum. 

Peki Sayın Başkanım. 

Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, kirli çamaşırların ortaya atılmasını 
istemiyor olabilir; ama böyle bir davranışın hiç kimseye yarar sağlaması düşünülemez. Ülke
nin Başbakanlığını üstlenmiş, Cumhurbaşkanlığına tırmanmak isteyen bir insanın, sanıkları 
koruma telaşını anlamak mümkün değildir ve bu davranış, o makamın sorumluluğu ile de bağ
daşmaz. 

Böyle bir yolsuzluk suçlamasının üzerine gitmek, yargı denetimine açmak, en başta Sayın 
Başbakanın görevidir. Aksi hâlde, kamuoyunda, bu yolsuzlukların Başbakanla özdeşleştirile-
rek söylenmesini engelleyemezsiniz. 

Sayın Başbakan, bu kürsüden gerçekleri dile getirdiğimizde, oturduğu yerden, ellerini bo
ru gibi yaparak, "Palavra palavra" diye bağırıyordu. Söylediklerimizin palavra olmadığı orta
ya çıkmıştır. Bizzat kendi atadığı müşavirlerinin raporu da, Dışişleri Bakanlığının ilk raporu 
da, Memurin Muhakematı Kanununa göre düzenlenen rapor da, gerçekleri ortaya koymuştur. 
Bu gerçeği, istese de istemese de, Sayın Başbakan da kabul etmek zorundadır. Hata insanlar 
içindir; başbakanlar da yanılabilir. Hatadan dönmek de bir fazilettir. Böyle yaparsa, hem dev
let adamı ciddiyetine yakışır bir tavır içine girmiş olacak, hem de şu anda sanık sandalyesine 
oturan Vuralhan'a, yargı önünde bir an önce aklanma fırsatını verecektir. Kendisinin, Vural-
han'a bunu çok görmemesini diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 

Bu konuşmaya cevap vermek üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

DIŞtŞLERt BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize)— Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayın önder Kırlı arkadaşımın gündem dışı konuşmasına konu teşkil eden olay, Bakanlı
ğımın yürüttüğü bir soruşııırma ile ilgilidir. 

Bildiğiniz gibi, bu sorujiurma konusunda, daha önce, sayın Genel Kurula bilgi arz etmiş
tim. O konuşmamda da özellikle altını çizdiğim gibi, yasal prosedür ne ise, o, aynen uygulana
caktır, uygulanmaktadır. Zannediyorum, kendisinin bu gündem dışı konuşmasında ifade ettiği 
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hususlar, geniş ölçüde, bir yanlış bilgiden veya eksik bilgiden kaynaklanmaktadır; çünkü, Baş
bakanlığın talimatı uyarınca teşkil ettiğim inceleme heyetinin raporuna istinaden kurulmuş olan 
ve Memurin Muhakematı Kanunu çerçevesinde teşkil edilmiş olan soruşturma kurulu henüz 
raporunu hazırlamış değildir. Yapılan, sadece bir ara işlemdir, 

Soruşturma kapsamındaki diğer kişilerin ifadeleri alınmış; ancak, benim daha önce bu 
kürsüden yaptığın! konuşmada da ifade ettiğim gibi, bu soruşturma kapsamında yasama do-
kulunulmazlığı olan bir arkadaşımın bulunmasından mütevellit bir zorluk vardır. Bu zorluğun 
aşılması hususunda, soruşturma kurulu, benim aracılığımla, Başbakanlığa, sadece ifadesine 
başvurulmak amacıyla, Sayın Vuralhan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde 
bulunmuştur. Başbakanlık, bu talebi, yerleşik teamüller çerçevesinde yeterli bulmayıp, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasını, Meclisin teamülleri uyarınca -neticede buna karar verecek 
olan Meclistir- daha ciddî delillere dayanması gereken, daha kapsamlı bilgilere dayanması ge
reken bir talep olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle, bu konuda bütün bilgi ve belgelerin ve 
eğer mümkünse nihaî fezlekenin Başbakanlığa gönderilmesi talimatını göndermiştir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, Başbakanın böyle bir yetkisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, heyecanınızı anlıyorum lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Buna Meclisin karar vermesi lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Efendim, meselenin zorluğu 
şuradadır: Bu soruşturma Memurin Muhakematı Kanununa göre yapılmaktadır. Şimdiye ka
dar Memurin Muhakematı Kanunu çerçevesinde yapılan bir soruşturmada, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması diye bir emsal mevcut değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz yaratırız. 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, normal şartlarda yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hususu, ilgili mahkemenin talebi üzerine, Adalet Bakanlı
ğı tarafından Başbakanlığa iletilir. Başbakanlık da, mahkemeden gelen bu talebi Yüce meclise 
intikal ettirir ve neticede Yüce Meclis buna karar verir; ama, soruşturma kurulundan böyle 
bir talebin Başbakanlığa gelmesi, emsali mevcut olmayan bir olaydır ve Başbakanlık, soruştur
ma kurulunun, hiç olmazsa mevcut talep şekliyle buna yetkili olmadığı değerlendirmesini yap
mış; daha geniş bir gerekçenin, daha geniş bilgilerin veyahut da nihaî fezlekenin kendisine gön
derilmesini istemiştir... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Vuralhan ifade versin, olay bitsin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama burada, gerek daha önce 
gazetelere intikal eden ve gerekse gündem dışı konuşmada dile getirilen bir yanlışlığa işaret 
etmek istiyorum: Bu yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi, sadece ve sadece bir ilgili
nin ifadesine başvurma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır, sadece o amaca yöneliktir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dokunulmazlık zırhı altından kendisini çıkarsın, gitsin ifa
de versin efendim... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Dokunulmazlık bahane edilmesin, gitsin ifade versin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, zatı âliniz, Genel Kurulun, sıkça dinlemek zevkini tattığı bir 
değerli milletvekilisiniz. Sayın Bakan, konuyu gayet objektif takdim ediyor. Sizden başka da 
itiraz eden olmadı. Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuyu çok iyi biliyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuyu biliyorum. Vuralhan, dokunulmazlık zırhından ken
disini kurtarsın, ifade versin efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham ederim... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, siz yorum yapıyorsunuz. 

ÖMER ÇtFTÇl (Ankara) — tfade versin efendim. 

BAŞKAN — istirham ederim... Böyle bir usulümüz yok efendim, içtüzükte, değerli üye
lerin, bir sayın bakan gündem dışı konuşmaya cevep verirken, yerinden, âdeta gündem dışı ko
nuşma hakkı kendisine verilmiş gibi konuşma yapma hakları yok efendim. Yanlış teamüller 
oluşturmayalım. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Bakanın konuşmasıyla ilgili yorum yapıyorsunuz; 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben size söz vermiyorum. Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hepini
zin takdir edeceği üzere, soruşturmanın gizliliği ilkesi vardır. Bu ilke çerçevesinde, teşkil etti
ğim soruşturma heyeti, fezlekesini henüz düzenleyip bana vermemişken, bu konuda bilgi ver
mem mümkün değildir. En azından, bu ilkeye ayrıdır. 

ÖMER' ÇlFTÇt (Ankara) — Sayın Bakan, Vuralhan ifade vermekten kaçıyor mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Birtakım önyargılarla, birta
kım kesin hükümlerle, gereksiz birtakım irtibatlandırmalarla sadece bazı kişilere değil, bizati
hi bu soruşturmanın selametine de zarar verileceğini takdir etmenizi bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda benim sorumluluğum, objektif olmaktır. Objektif olaca
ğım konusunda size taahhüdüm vardır. Bu taahhüdüme bağlılığımı tekrar ediyorum. 

ÖMER ÇlFTÇt (Ankara) — Ama, Bakanlık mensupları ihanetle suçlanıyor... 
BAŞKAN — Sayın üye... 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ortaya aülan iddialar, suçla

malar ne olursa olsun, bu konuda, zamanı gelince, o ilkelere bağlı kalmak kaydıyla, sadece 
sizlere bilgi veririm. Kamuoyunda, benim dışımda, bazı basın organlarında yürütülen pole
miklere taraf olmanın, benim objektif konumumla bağdaşmadığını da takdir edeceğinizi umu
yorum. Bu konuda, yasal prosedür neyse ona aynen uyulacağını tekrar ediyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ERCAN VURALHAN (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma vardır efendim; bu nedenle 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vuralhan, önergenizi aldım. Sataşma münasebetiyle söz istiyorsunuz. 

Hangi noktalarda zatı âlinize sataşma telakki edebileceğimiz bir beyan olduğunu lütfen yeri
nizden açıklar mısınız? (SHP sıralarından "Var, var" sesleri, gürültüler) 

ERCAN VURALHAN (Ankara) — Sayın konuşmacı, tamamlanmamış bir işlemi ele ala
rak, bana "Sanık" demiştir ve bunu bir kere daha tekrar etmiştir. (SHP ve DYP sıralarından 
"Konuşsun, konuşsun" sesleri) Burada herkesin şeref ve haysiyetini korumak mevkiindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Vuralhan, zatı âliniz için itiraz ettiğiniz noktada, Başkanlık, hatibe 
gereki uyarıyı ve bir manada da da gerekli düzeltmeyi yaptı zannediyorum. Bu bakımdan, za
ruret olmadığı kanaatindeyim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sataşma var, sanığa söz verin. 
BAŞKAN — Israr ediyor musunuz efendim? 
ERCAN VURALHAN (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır; gündeme geçiyoruz. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Taraflı davranıyorsunuz Başkan; söz versenize... 
BAŞKAN — Ben bunu, bana, "Hayırlı olsun Sayın Başkanım, hoş geldin" mesajı kabul 

ediyorum. Umarım, bir daha tekrar etmek fırsatı bulamazsınız. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — inşallah siz de tekrar etmezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüsüne kadar; Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Saffet Sert'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/987) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 3 tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ekim 1989 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Saffet Sert'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

* Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'tn dönüsüne 

kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ilhan Aşkm'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/988) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Ekim 1989 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
tlhan Aşkın'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumuhrbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum : 

3. — Malta'ya gidecek olan Baytndııitk ve iskân Bakanı Cengiz Alttnkaya'nm dönüsüne kadar; 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/989) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ekim 1989 tarihinde Malta'ya gidecek olan Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadastntn, siyasi tercih ve takdirleri doğrultusun
da hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarım yabancılara sattığı, satışlardan elde edi
len kaynakları Medis denetiminden uzak elan fon idaresine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler 
ile satış koşullarının ilgililer hakkında cezai sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği 
iddialarıyla Başbakan Turgut Ozal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/11) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti, uzun yıllar yabancı sermayenin baskılarına sahne olmuş, içine dü
şürüldüğü açmazlardan ötürü bağımsızlığını yitirmiş bir deyletin yerine kurulmuştur. O ne
denle, ulusal bağımsızlık savaşımızı yürütüp, Cumhuriyeti kuranlar, yaşanan acı olayların de
ney ve bilgi birikimiyle ulusal bağımsızlığı ve yabancı sermayenin kıskacına bir kez daha düş
memeyi kendilerine hedef seçmişlerdir. Cumhuriyetin hamurunu da bu hedeflere göre yoğur
muşlardır. 

Kamu iktisadî kuruluşlarını, değinilen ilkelerin ayakta kalmasının temel aracı olarak algı
layıp, devreye sokmuşlardır. Halkın alın terinden damla damla toplananlarla kamu tesislerini 
ve işletmelerini oluşturmuşlardır. Elli yıllık bir çabanın ürünü olan kamu iktisadî kuruluşları, 
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günümüz Türkiyesi ekonomisinin belkemiği olma özelliği yanı sıra, sosyal ve siyasal işlevler 
de yüklenmişlerdir. Son yıllarda, maliyet ve satış fiyatlarını piyasaya göre düzenlemeye zorlan
dıklarından, bütçeye yük olmaları da söz konusu değildir. 1987 yılında bütçeye 165 milyar lira
lık kaynak aktarmışlardır. 

Kamu iktisadî kuruluşları, ekonomik değerlerinin ve önemlerinin ötesinde, Türkiye Cum
huriyeti Devleti'nin kuruluşundaki bağımsızlık hedefini simgelemektedirler. Ulusal anlamı böylesi 
büyük kuruluşlar haraç mezat satılamaz. Bu yetkiyi, halkın yüzde 80'i tarafından reddedilmiş 
bir azınlık hükümeti hiç kullanamaz. Oysa ki, Başbakan ve yakın çevresi, özelleştirme, mülki
yeti tabana yayma, serbestleştirme maskeleri altında, kapalı kapılar ardında hazırlattıkları ka
rarnamelere dayanarak, kuşku ve suiistimal kokan tasarruflarla, kuruluşları ve mal varlıkları
nı yabancılara satmaktadırlar. 

Sauşlara, ekonomik, sosyal ve malî gerçekler değil, siyasal tercihler ve takdirler etkili ol
maktadır. Anayasanın, "Sosyal Devlet ve Bağımsızlık" ilkeleri gözardı edilerek, Anayasada 
olmayan bir yetki yaratılıp kullanılarak yapılan satışlar, ulusal çıkarlar ve bağımsızlık açısın
dan birçok sakıncayı beraberinde getirecektir. Satışlardan elde edilen kaynakların, Parlamen
tonun denetiminden uzak, yürütmenin inhisarcı yetkisi altındaki fon idaresince kullanılması, 
ben yaptım oldu anlayışındakilerin keyfilik kokan tasarruflarına yeni olanaklar hazırlayacaktır. 

Yapılan satışların en sıcak örneğini ÇtTOSAN ve USAŞ oluşturmaktadır. Bu iki kurulu
şun satışında izlenen yöntemler, satış koşulları, ilgililer hakkında cezaî sorumluluğu gerektire
cek kanıtları ve yolsuzlukları içermektedir. Kamuoyunda yapılan itham ve yayınlar, bu konuda 
duyulan kuşkuları ve yaptırım uygulama isteklerini daha da yaygınlaştırmıştır. Yargı yoluna 
başvurudan sonuç elde edilene değin geçecek zaman dilimi, Başbakan Sayın Turgut özal hak
kında duyulan kuşkuların ve tedirginliklerin doruğa çıkmasına neden olacaktır. Başbakanın 
suskunluğu, satış işlemlerine ve koşullarına açıklık getirmeyen yaklaşımı, başka kuruluşların 
satış hazırlıkları, suçlayıcı savları doğrular niteliktedir. 

Bütün bunlar, Türkiye Cumhuriyetinin içte ve dışta temsil, ulusal kaynakların yönledirme 
makamı olan Başbakanlığın, Turgut özal'in siyasal sorumluluğuna emanet edilmesini kabul 
edilebilir olmaktan çıkarmıştır. 

Sunduğumuz nedenlerle, Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, Başba
kan Sayın Turgut özal hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Adnan Keskin Onur Kumbaracıbaşı 
Denizli Kocaeli 

Mahmut Keçeli Ahmet Ersin 
Adana İzmir 

tlhami Binici Mehmet Moğultay 
Bingöl istanbul 

Hasan Fehmi Güneş Ömer Türkçakal 
İstanbul Kocaeli 

Mustafa Sarıgül Rüştü Kurt 
İstanbul Giresun 

Yaşar Yılmaz Zeki Ünal 
Ankara Eskişehir 
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Ekin Dikmen 
İçel 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

M. tstemihan Talay 
!çd 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Birgen Keleş 
tzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

tbrahim Tez 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

özer Gürbüz 
Sinop 

Ali Uyar 
Hatay 

Mehmet Can 
Adana 

Etem Cankurtaran 
tçel 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Başbakan Turgut Özal hakkında verilmiş olan (11/11) esas numaralı gensoru önergesinin 

öngörüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair 

görüşmeyle ilgili olarak Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
Buyurun efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 10.10.1989 salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
-. Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkânvekili 
Raşit Daldal Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 
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öneri : 
9.10.1989 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 10.10.1989 tarihli 14 ün

cü Birleşiminde okunmuş bulunan (U/11) Esas Numaralı Gensoru önergesinin Gündemin "özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının ikinci sırasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu mad
desi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 12.10.1989 
Perşembe günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

Buna göre, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair öngörüşmeler 
12.10.1989 günü yapılacaktır. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Tünedi Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke eko
nomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmamı zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkardan 
kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
BAŞKAN — Bir. genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yurdumuzda kalkınma ve sanayileşme amacını 

gerçekleştirmenin temel araçları olarak kamu iktisadî teşebbüsleri kurulmuş ve Cumhuriyet 
Türkiyesinin sanayileşmesinde ve kalkınmasında KİT'lerin çok önemli katkıları olmuştur. 

Ancak, ülkemizin bugün çağdaş bir kalkınma ve sanayileşme seviyesine geldiği de iddia 
olunamaz. Bu durumda, devletin kuruluş aşamasında, bu temel amaçları sağlamak üzere ku
rulan KİT'lerin işlevlerinin bittiğinin kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla, KİT'lerin bu önemli 
işlevi devam etmekte, ayrıca, bu kuruluşlar, yurdumuzdaki yoğun işsizliğin, kısmen de olsa, 
haHİletilmesine katkıda bulunmaktadır. 

KİT'lerin ülkemiz için bu kadar temel amaç ve önemi varken, ANAP İktidarı, ekonomi
mizde temel sanayileşme aracı olarak görülen KİT'lerin bir kısmını satmış ve bir kısmını da 
satışa çıkarmıştır. Bu uygulamanın, ülke ekonomisinin geleceğine çok ağır bir darbe vuracağı 
açıktır. 

Diğer taraftan, gerek satılan ve gerekse yabancılara satılmak üzere hazırlık çalışmaları ya
pılan KİT'lerin değer takdirlerinin yabancı firmalara yaptırıldığı da bilinmektedir. 

Bu nedenle, gerek KİT'lerin ekonomimizin geleceği bakımından gerekliliklerinin belirtil
mesi, ayrıca gerek satılan gerekse satılmak üzere üzerinde çalışmalar yapılan KİT'lerin değer 
takdirlerinin gerçek esaslara göre yapılıp yapılmadığının, Türkiye'de bu işletmelerin değerleri
ni takdir edebilecek nitelikte teknik kurum ve işletmelerin bulunup bulunmadığının, değer tak
dirinde neden yabancı firmaların seçildiğinin, diğer taraftan KİT'lerin satılmasını zorunlu kı
lan nedenlerin neler olduğunun incelemesi; öte yandan satışa çıkartılan KİT'lerin ileri işletme
cilik, verimlilik ve kârlılık esaslarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığının ve yönetimlerince bu 
ilkelerin sağlanması için gerekli gayretlerin gösterilip gösterilmediğinin; ayrıca, satışa çıkartı
lan KİT'lerin Türk ekonomisine katkılarının boyutlarıyla, satışları sonucunda ekonomide 
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doğacak boşluklann neler olduğunun ve bunların yabancı kişi ve ülkelere satılmasının, ülke
nin güvenliğine ve geleceğine nasıl bir etki yapabileceğinin saptanması için, Anayasanın 98 ve 
Meclis içtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ahmet Ersin 
tzmir 

tlhami Binici 
Bingöl 

Ekin Dikmen 
tçel 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

Cüneyt Canver 
Adana 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Cemal Şahin 
Çorum 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ali Uyar 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mahmut Almak 
Kars 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Ankara Milletvekili Beser Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin, kuruluş 
ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/74) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve Atatürk tarafından millete devrediliş amacı
nın dışında kullanılması, yağmalanması endişesinin ortadan kalkması için "Meclis araştırması" 

Gerekçe : Atatürk Orman Çiftliği 25.5.1925 tarihinde Atatürk tarafından kurulmuş ve 
11.6.1937 tarihinde millete hediye edilmiştir. 

Çiftliğin özelliği dikkate alınarak 23.4.1950 tarihinde, 5659 sayılı Kanun ile, "Atatürk Or
man Çiftliği" adı altında, Tarım Bakanlığına bağlı tüzelkişiliği haiz bir kuruluş haline ge
tirilmiştir. 
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Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve çalışma esaslarını yeniden düzenlemek üzere hazır
lanıp, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettirilen yasa tasarısı üzerinde yapılan in
celemede, kuruluşun iş hacmindeki büyüme ve buna bağlı olarak yapılacak çalışmalarda daha 
süratli karar alma ve uygulamanın sağlanması bakımından yasa tasarısının Atatürk Orman Çift
liğinin yapısı ve esaslarını düzenleyen bölümlerinden bazıları şunlardır : 

— Atatürk Orman Çiftliğinin, Atatürk'ün bağış mektubunda belirttiği hedeflerini sürdü
rebilmesi ve yatırımları gerçekleştirebilmesi için, gerekli finansmanı sağlayabilmesini teminen, 
her. türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması. 

— Çiftlik arazisinin başka maksatlarla kullanılmasının kesin olarak önlenmesi. 

— Kuruluş amacı olarak da, tarım alanında teknik ve modern işletmecilik yöntemlerini 
uygulayarak, çevre çiftçilerine örnek olması, Başkent'in ağaçlandırılması ve güzelleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, devlet yapısında değişik bir konumu olan Atatürk Orman Çift
liğinin gerek kamuoyunda, gerek-basında, gerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporlarında, gerekse KÎT Komisyonunun alt ve üst komisyon toplantıların
da, amacın dışında kullanıma sunulduğu tartışılmaktadır. 

Çiftlik arazisi içerisinde, izinsiz, ihalesiz 14 katlı gecekondu yapımı, Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarına geçmiştir. 

Kooperatif kurularak mesken yerleri yapmak amacı ile işyerleri inşa etmek. 

Benzin istasyonu açmak, bunu kiralamak ve bu istasyonu uygunsuz kullanmak. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisini yüzde 50 kat karşılığı müteahhide vermek. 
I 

Atatürk Orman Çiftliği arazisine orduevi inşa etmek. 

Bahsi geçen arazi üzerine TIR parkı, spor sahası ve çiftlik içerisinde dondurma ve ayran 
gibi maddelerin, uygunsuz, haksız kazanç sağlayarak, ihalesiz uygulamalar gibi amaç dışı kul
lanımı dikkatleri çekmektedir. 

Atatürk'ün mirasının üzerindeki bu söylentilerin kalkması, gerek Atatürk Orman Çiftli
ğinin aslî amaana uygun işletilmesi, gerekse Atatürk'ün millete emanet ettiği diğer yerlerin 
de bu tür endişelerden uzak, varlığını sürdürebilmeleri bakımından, Meclis araştırmasının açıl
masını; aksi takdirde, millete ait yerlere göz koyan, gerek yöneticiler, gerek diğer kişiler, millete 
ve devlete emanet edilmiş yerleri hedef alabilecekleri ve bu emellerinin de suç sayılmayacağı 
inancına ulaşırlar ki, bu da devlet ve millet malının yağmalanması yasal güvence almış gibi 
bir intibaa yol açar. 

Böyle bir yanlışlığa yer vermemek, milletin ve devletin mallarını korumak ve Atatürk Or
man Çiftliği gibi önemli bir konumu olan kurumun üstündeki şaibelerin kalması için, Anaya-
sa'nın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Beşer Baydar 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 
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tlhami Binici 
Bingöl 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Birgen Keleş 
İzmir 

Türkân Akyol 
tzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Hüsnü Okçuoğlu 
tstanbul 

Erol Köse 
Kocaeli 

Eşref Erdem 
Ankara 

MusaGökbel 
Muğla 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

öner Miski 
Hatay 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Vedat Altun 
Kars 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — TBMM Bafkantmn, refakatinde bir heyetle Pakistan'ı ziyaretleriyle ilgili vaki davete icabet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/990) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 tezkeresi vardır; okutup, ayn 
ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, refakatinde bir heyet
le, Pakistan'a yapacağı ziyarete icabet edilmesi, Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Hindistan'ı ziyaretleriyle ilgili vaki davete icabet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/991) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının refakatinde bir heyetle 
Hindistan'a yapacağı ziyarete icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara Üye Seçimi 

BAŞKAN — Komisyon üyelikleri için, siyasî parti gruplarının, aday gösterme işlemi he
nüz tamamlanmadığından, seçimleri bugün de yapamıyoruz. 

Gündemimizin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeier" 
kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ebem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 

sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yoüarmt tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmastna 
ilişkin önergesi (10/50) 

BAŞKAN —Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde 
bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bitkisel ve hayvansal üretim, tarım işletmelerinde, organik bağlarla kaynaşarak tarımsal 
çalışmayı oluşturur. Batı ülkelerinde çiftçi gelirlerinin yüzde 70 kadarı hayvansal üretimden, 
yüzde 30 kadarı da bitkisel üretimden elde edilmektedir. Türkiye'de tarımsal üretimde hayvan
cılığın payı yüzde 35 dolayındadır. 

Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesinde devlete büyük görevler düşmektedir. Gelip ge
çen hükümetlere göre değişmeyen, devletin kalıcı ve temel bir politikası olmalıdır. 

Hiç kuşkusuz, hayvancılık sadece devletin desteği ile ayakta durmaz. Üreticilerin bilinç
lenmesi ve kendi aralarında örgütlenerek haklarını savunmaları da gerekmektedir. Bunun da 
tek çıkar yolu, daha fazla gecikmeden, hayvancılık birliklerinin ve buna bağlı olarak federas
yonların ve kooperatiflerin kurulmasıdır. 
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Hayvancılık, Türkiye'de, son yıllarda ciddî bir krize girmiştir. Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığında "Reorganizasyon" adı altında oluşturulan yeni yapılaşmada, Bakanlık bünye
sinde bulunan ve hayvancılığın her safhasında önemli görevler üstlenen bütün birimler bir 
çırpıda kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde kazanılan bütün deneyim ve birikimler yok farz 
edilmiştir. 

Ülkemizde hayvancılığın en temel sorunu bir hayvancılık Envanterinin bulunmayışıdır. Sözü 
edilen envanter; şu anda yetiştirilmekte olan hayvanların tür ve ırk olarak sayılarını, ırk özel
liklerini, yetiştirilme, beslenme, ürün elde etme ve işleme, pazarlama, tüketiciye ulaşma biçim
lerini içermelidir. 

Diğer taraftan, hayvan varlığımız olan, sığırcılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği ve tavukçu
lukta önemli sorunlar vardır. 

Türkiye sığırcılığının önemli bir problemi, hayvanların verim düşüklüğü, buna bağlı ola
rak da, sayılarının yüksekliğidir. 

Bugün, Türkiye'de, kültür ırkı sığırları saf olarak yetiştirebilecek bilgi, barınak, yem, hij
yen, veteriner hizmetleri sağlama ve pazarlama koşullarına sahip işletme sayısı son derece sı
nırlıdır. Bu nedenle, özellikle, tarımda entansifleşme eğiliminde ya da zorunluğunda olan böl
gelerimiz için, gerek yüksek uyum nitelikleri, gerek yörece yüksek verimleri göz önünde bu
lundurulacak "Melez Materyal" tavsiye edilmektedir. 

Melez sığır popülasyonu oluşturmanın en etkili ve ucuz yolu, etkin bir yapay tohumlama 
organizasyonundan geçer. 

Hal böyleyken, halen Hükümetin uyguladığı gebe düve ithalatının bilimsel yönden hiçbir 
tutarlılığı yoktur. Sığır yetiştiriciliği ve ıslahında ülkemiz koşullarına uymayan pahalı ve riskli 
bir yol seçilmiştir. 

Erken kuzu kesimi de en büyük sorundur. 16-18 kilogram canlı ağırlıkta satılan bu kuzu
lardan 7-9 kilogram karkas elde edilmektedir. Halbuki bu hayvanların uygun bir beslenme dö
neminden sonra, 35-40 kilogram canlı ağırlığa ulaşması ve 18-20 kilogram karkas elde edilmesi 
mümkündür. 

Koyunlarımızın et, süt ve yapağı yönünden verimini artırmak için, mevcut hayvanların, 
bir program dahilinde seleksiyon ve melezleme ile verimlerini artırmak mümkündür. Bu amaçla 
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan damızlık ithal edilmiştir. Ne yazık ki, büyük paralar verile
rek getirilen bu hayvanların yanlış bir plan ve programlama sonucunda büyük bir kısmı telef 
olmuştur. Kalanlar da, yeterli bir araştırma yapılmadan üreticiye dağıtılmıştır. 

Tiftik keçisi için durum daha da önemlidir. Bilindiği üzere, tiftik keçisinin anavatanı Ana-
doludur. Yüzyıllardır bu bölgelerde yetiştirilen tiftik keçileri, yakın bir geçmişte Amerika Bir
leşik Devletleri Güney Afrika ve Avustralya'ya götürülmüştür. Şu anda Amerika Birleşik Dev
letleri ve Güney Afrika, dünya tiftik üretimi ticaretinin büyük bölümünü elinde bulundurmak
tadır. Şu anda tiftik keçisi varlığımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Ülkemiz tavukçuluk sektörünün gelişmesinde, y.urt dışından getirilen yumurtacı ve etçi hib-
ritlerin önemli rolü olmuştur. Bu sistem hem pahalı ve hem de dövize gereksinmesi olan bir 
üretim şeklidir. Onun için, uzun vadede hibrit civciv elde edilebilecek yerli ebeveyn ve büyük 
ebeveyn hatların elde edilmesine çalışmak en doğru yol olarak gözükmektedir. Hal böyleyken, 
son günlerde damızlık, gereksinmesinin tamamen dışa bağımlı olarak sürdürülmesinin en doğ
ru yol olduğu görüşü bilim ve yetiştirici çevrelerinde benimsetilmeye çalışılmaktadır. Bu görüş 
temelinden yanlıştır. 
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öte yandan, kredi maliyetlerinin ve girdi fiyatlarının yüksekliği, sektörde ciddî sorunlar 
doğurmuştur. Alıcı, (hayvan cambazı, celep, tüccar, kasap vs.) yetiştiriciye oranla çok daha 
organizedir. Bu nedenle, fiyatı istediği düzeyde tutabilmektedir. 

Keza, Et ve Balık Kurumu da kuruluş amaçlarına uygun bir düzeyde piyasaya girememek
te, üretici ve tüketici çıkarlarını koruyamamaktadır. Aynı durum, Süt Endüstrisi Kurumu için 
de geçerlidir. 

tşte, tüm bu nedenlerle, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunlan tespit etmek ve çö
züm yolları önermek amacıyla, Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ekrem Kangal 
Sivas 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Diyarbakır Milletvekili Sayın Salih Sümer, bu araştır
ma önergesine katıldığını bir önerge ile Başkanlığımıza bildirmişlerdir; bilgilerinize sunulur. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırmasınçılıp, açılmaması hususunda, sırasıyla, Hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir, 

Grupları adına söz almış bulunan sayın üyeleri sırasıyla arz ediyorum : Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Sabri Araş, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ekrem Kan
gal, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki Durmaz. 

Hükümet adına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar'a söz veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal ve 33 arka
daşının, hayvancılık konusunda vermiş oldukları Meclis araştırması önergesi münasebetiyle hu
zurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, genellikle doğal şartları itibariyle hayvancılığa elverişli olup, 
hayvancılık, ülkemiz tarımında ve ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 

Ekolojik şartların elverişliliğine ve hayvancılık bakımından büyük bir potansiyele sahip 
olmamıza rağmen, hayvan varlığı içinde, verimi düşük yerli ırkların çoğunlukta oluşu sebebiy
le, hayvan başına verim ve toplam üretim yönünden arzulanan seviyeye henüz ulaşmış değiliz. 
tşte bunun içindir ki, hayvancılığımızın geliştirilmesi ve et, süt ve yapağı gibi hayvanı ürünler 
üretiminin artırılması konusuna Hükümet ve Bakanlık olarak ağırlık vermekteyiz. 

Türkiyemizde, değişik bölgelerimizin ekolojik şartlarına ve arazi kullanım durumuna gö
re, tarımın ve hayvancılığın yapısı da farklılık arz etmektedir, örneğin, yaygın meraların bu
lunduğu Doğu Anadolu Bölgesinde meraya dayalı hayvancılık hâkim bulunmaktadır. Orta Ana
dolu Bölgemizde ise, bitkisel üretim ve hayvancılık iç içe yapılmakta ve işletmelerin bünyesin
de beraber bulunmaktadır. Entansif ve polikültür tarım yapılan Batı Anadolu ve Trakya Böl
gelerimizde ise, yem bitkileri üretimine dayalı ahır hayvancılığı çoğunlukta bulunmaktadır. 

Son yıllarda, genellikle yoğun tarım yapılan yörelerimizde, yem bitkileri üretimine dayalı 
kültür ırkı hayvanlarla pazar için üretim yapan rasyonel hayvancılık işletmeleri kurulmakta 
ve bu tip işletmelerde birim hayvandan elde edilen verim, ileri ülkeler seviyesine ulaşmış bu
lunmaktadır. 
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Hayvansal üretimin tarım üretimi içindeki payı, şüphesiz ki, hayvancılığın gelişmesine pa
ralel olarak artacaktır. 1984-1988 döneminde hayvansal üretimde gerçekleşen değer artışı, yıl
lık, ortalama olarak yüzde 4,4 olmuştur. 1989-1994 dönemi için hayvansal üretimdeki değer 
artışının, yıllık, ortalama yüzde 4,9 olacağı beklenmekte ve hedeflenmektedir. 

Amacımız, hayvancılığı gelişti: erek, bu nispeti daha yukarılara çekmektir. Şüphesiz ki, 
bugünden yarına hemen ulaşılacak bir hedef de değildir. Zira, hayvan ıslahı, uzun yılları ge
rektirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılığın geliştirilmesinde Hükümitimizin temel politikasını, plan 
hedef ve ilkelerini kısaca özetlemeyi faydalı bulmaktayım. 

öncelikle, sayıca fazla ve verimi düşük hayvan yerine yüksek verimli hayvan yetiştirilme
si, yerli ırklarımızın sunî ve tabiî tohumlama yoluyla ıslah edilerek verimliliklerinin artırılma
sı, genetik ıslaha paralel olarak, kaliteli kaba yem ve yem bitkileri üretiminin artırılması, çayır 
ve meraların ıslahı, yerli hayvanlarımızın ıslahı yanında, yüksek verimli damızlık ihtiyacının 
karşılanması amacıyla belli sayıda yüksek verimli damızlık ve dondurulmuş sperm ithali, araş
tırma ve deneme çalışması olarak embriyon transferi, hayvan hastalıkları ile program ve proje
lere dayalı olarak mücadele, hayvan yetiştiricilerinin birlikler şeklinde organize edilmesi, özet 
olarak ifade edebileceğimiz ana ilkelerimizdendir. 

Değerli milletvekilleri, önergede, "Hiç kuşkusuz, hayvancılık sadece devletin desteğiyle 
ayakta durmaz. Üreticilerin bilinçlenmesi ve kendi aralarında örgütlenerek haklarını savun
maları da gerekmektedir. Bunun da tek çıkar yolu, daha fazla gecikmeden hayvancılık birlik
lerinin ve buna bağlı olarak federasyonların ve kooperatiflerin kurulmasıdır" şeklinde bir ifa
de bulunmaktadır. Bizim de görüşümüz, önergede ifade edildiği gibi, bu teşkilatlanmaların 
ve bu birliklerin kurulması doğrultusundadır ve bu noktada önerge sahiplerine de katılmakta
yız. Bu konuyla ilgili olarak, Bakanlığımız bünyesinde "Millî Soykütüğü Kayıt Merkezi" ku
rularak kompütürize edilmiştir. Ayrıca, sığır yetiştiricileri birliğinin kurulması için, Bakanlığı
mızca, hayvancılık kooperatifi yöneticileri ve özel sektör temsilcileriyle çeşitli görüşmeler ya
pılarak, Türkiye Sığır Yetiştiricileri Birliği Tüzüğüne, son şekli verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yine önergede, "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında "Reorganizasyon" adı 
altında oluşturulan yeni yapılaşmada, Bakanlık bünyesinde bulunan ve hayvancılığın her saf
hasında önemli görevler üstlenen bütün birimler bir çırpıda kaldırılmıştır" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızda yapılan reorganizasyon, hiçbir şekilde, hayvancılı
ğa verilen önemi azaltmamış, hayvancılığın her safhasında yürütülen hizmetler artarılarak de
vam ettirilmiştir. Islah çalışmaları yönünden, hayvancılık merkez araştırma ve diğer hayvancı
lık araştırma enstitüleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Hastalıklar yönünden de, hayvan hasta
lıkları araştırma enstitülerinde, araştırma faaliyetleri yanında, aşı, serum ve biyolojik madde 
üretme ve ülke hayvancılığı ihtiyacını karşılama çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılık envanteri konusu gerçekten önemli bir konudur, tiler
de Bakanlığımız il müdürlükleri bünyesindeki proje istatistik şube müdürlükleri ve merkezde, 
ana hizmet birimlerimizden Proje ve uygulama, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlükleri, hay
vancılıkla ilgili istatistikî bilgileri toplamaktadırlar. Hayvan varlığı, sunî olarak tohumlanan 
ve hastalıklara karşı aşılanan hayvan miktarı, mezbahalarda kesilen hayvan miktarı ve et üreti
mi gibi bilgilere ilaveten, yeni uygulamaya koyduğumuz soykütüğü kayıt sistemiyle, ırklar 

— 289 — 



T.B.M.M. B : 1 4 1 0 . 1 0 . 1 9 8 9 0 : 1 

üzerinden hayvan sayıları, yetiştirme ve verim özellikleri, doğan buzağılara ait kayıtlar kompü-
türize edilmiş ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Şüphesiz 
ki, istatistikî bilgi ve envanter toplama hizmet ve faaliyetlerinin güçlüğü ve zaman alıcı olduğu 
da bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, önergede, "Türkiye sığırcılığının önemli bir problemi, hayvanların 
verim düşüklüğü, buna bağlı olarak da sayılarının yüksekliğidir" denmektedir. Devam edile
rek, "Hal böyle iken, halen Hükümetin uyguladığı gebe düve ithalatının bilimsel yönden hiç
bir tutarlılığı yoktur. Sığır yetiştiriciliği ve ıslahında ülkemiz koşullarına uymayan pahalı ve 
riskli bir yol seçilmiştir" denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sayın önerge sahipleriyle hemfikir olduğumuz konu, sayıca fazla ve 
verimi düşük yerli ırklardır. Gerçekten de, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bu yerli 
ırklanmızın ıslahı çalışmaları hızla devam etmektedir ve Türkiye hayvancılığının da önemli ko
nularından birisidir; kendilerine katılmaktayız. Yerli ırklarımızın verimlerini artırmak için ıs
lah programlarımız vardır; bu ıslah programlarımızla ilgili çalışmalar hakkında da Yüce Mec
lise kısaca bilgi arz etmek istemekteyim. 

Bakanlığımız, bir taraftan yerli sığırlarımızın ülkemiz saltalarına uyum sağlayan genleri
nin korunması ve melezleme çalışmaları için projeler geliştirirken, diğer taraftan da, yurt dı
şından, verim yönünden üstün genetik potansiyele sahip damızlık sığırlar ithal etmektedir. Yur
dumuzun değişik ekolojileri ve pazar şartları göz önüne alınarak, Holstein, Brown-Swiss ve 
Smental ırkı gebe düveler, çeşitli ülkelerin sübvansiyonlarından yararlanılarak ülkemize getiril
miştir ve getirilmektedir. 

58 bin çiftçimizden, 370 bin baş ithal damızlık sığır talebinin olması ve işletme bazında 
yapılan ayrı ayn çiftlik geliştirme projelerinin malî ve ekonomik analizleri de göstermektedir 
ki, damızlık sığır ithalat programı, önergedeki iddianın aksine, pahalı ve riskli bir yol olmanın 
dışında, hem ekonomik, hem de ıslah materyali varlığını ülkemizde oluşturmamız açısından 
riski en az ve ileride bizi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak en emin yol olarak gözükmektedir. 
Zira, ithal edilen süt sığırları ile çiftlik geliştirme planlarında kârlılığı görülen, girdi temini ve 
pazarlama açısından müsait olan işletmelere hayvan verilerek, çiftçi bazında damızlıkçı nüve-
lik işletmeler kurdurulmaktadır. Nüvelik işletmeler kurdurulmasındaki amaç, yeni kurulan iş
letmelerin damızlık ihtiyaçlarını söz konusu işletmelerden karşılamaktır. 1987 Temmuzundan 
Eylül 1989'a kadar, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Almanya'dan 46 bin civarında, yüksek 
verimli gebe düve ithal edilerek çiftçimize dağıtılmış bulunmaktadır ve yine bu meyanda, gebe 
olarak ithal edilen bu ineklerden 30 bin civarında da yavru olmuştur. Bu ithalat programı ile 
hem ülkemizde kültür ırkı süt sığırı varlığı artacak, hem de yerli sığırlarımızdan, daha fazla 
et ve süt alabilmek için gerekli ıslah materyalimiz temin edilmiş olacaktır. Ayrıca, sunî tohum
lama, embriyon transferi ve progeny testing (yüksek verimli boğa seçimi) faaliyetleri de proje
lendirilerek, disipline edilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 

Çiftçi bazında kurudurulan nüvelik işletmelerin yetiştirecekleri damızlıkların soykütüğü 
ve verim kayıtlarının tutulması için çeşitli teşvik tedbirleri uygulamaya konulmuş ve soykütüğü 
kayıtları tutulmaya başlanmıştır. Sığır ıslahında bugün ileri ülkelerin uyguladığı, tüp bebek ben
zeri embriyon transferi faaliyetlerine bu sene ülkemizde de başlanmış, Lalahan ve Konya Hay
vancılık Araştırma Enstitülerimizde bir araştırma projesine dayalı olarak 50 baş ineğe 
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embriyon transferi yapılmıştır; bu hayvanların doğumları kasım ayında olacaktır. Bu araştır
ma enstitülerimizde hem taze ve hem de dondurulmuş embriyon üzerinde çalışılmakta, taze 
embriyon üretim ve transfer uygulamaları da yapılmaktadır. Böylece, yüksek verimli bir inek
ten alınan embriyonlarla, bir yılda, düşük verimli 16-18 ineğe transfer yapılması mümkün hale 
gelmektedir. Umudumuz odur ki, bugün için araştırma safhasında yapılan sınırlı uygulama
lar, ileri yıllarda daha da yaygınlaştırılacak ve sığır ıslahında rol oynayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önergede ayrıca "Melez sığır populasyonu oluşturmanın en etkili ve 
ucuz yolu, etkin bir yapay (Sunî) tohumlama organizasyonundan geçer" denilmektedir. Yine 
önerge sahiplerinin bu görüşlerine katılmakta ve bu görüş doğrultusunda yapılan çalışmaları 
da kısaca arz etmek istemekteyim. . 

Hayvan ıslahında en etkin yöntemlerden birisi de sunî tohumlamadır. Bakanlığımızca, ko
nuya gereken önem verilmiş, uygulamalar neticesinde, her yıl sunî tohumlanan sığır sayısında 
ve kurulan sunî tohumlama ekip sayısında artışlar olmuştur. 1984 yılında Türkiye genelinde 
sunî tohumlanan sığır sayısı 455 bin civarında iken, bu rakam 1988 yılında 642 bine ulaşmıştır. 
1989 senesinde 750 bini de aşacağı tahmin edilmekte ve bu rakam hedeflenmektedir. 

Mevsimler itibariyle ulaşım imkânlarının elverişli olmadığı ve bu nedenle de sunî tohum
lama hizmetlerinin götürülemediği yörelere, tabiî tohumlama boğası verilerek veya mevcut olanlar 
belli bir program içerisinde değiştirilerek, ıslah çalışmalarına hız kazandırılmaktadır. \apılan 
bu çalışmalar neticesinde, 1984 yılında genel sığır varlığımız içerisinde yüzde 25 olan saf kül
tür ırkı ve melezlerin oranı, 1987 senesinde yüzde 34'e yükselmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, önergede bahsi geçen bir diğer konu erken kuzu kesimidir. Erken 
kuzu kesimi, Türkiye için yeni bir sorun değildir; çayır ve meraları sınırlı ve entansif tarım ya
pılan Ege, Marmara ve Batı Anadolu illerinde erken kuzu kesimi sözkonusudur. Zira, bu hu
susta, ekonomik yön ağırlık taşımaktadır. Tüketicinin, kuzu etine karşı olan talebi genel ola
rak yüksektir. Ayrıca, .üreticimizin kuzularını bir an önce elden çıkararak, koyun sütünü de
ğerlendirme temayülleri sonucu, bu bölgelerimizde kuzu kesimi olmaktadır. Bakanlığımızca, 
ekonomik canlı ağırlığa ulaşmamış kuzuların belli bir süre besiye alınmadan mezbahaya şevk
lerini ve kesilmelerini önlemek amacıyla, kuzu kesiminin yaygın olduğu bölgelerimizde, -15 ilde-
erken kuzu kesimini önleme ve kuzu besisini teşvik projesi uygulamaya konulmuş ve bu amaç
la kuzu besicilerimize kredi de sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız mahallî teşki
latınca, besicilerimize, besicilik konusunda teknik bilgi sağlanmakta ve sağlık kontrol hizmet
leri yapılmaktadır. Böylece, 8-10 kilogram olan karkas ağırlığın 18-20 kilograma çıkarılması 
kabil olmaktadır. 

1988 yılında, bu proje ile, 1 047 512 adet kuzu ve koyun besiye alınarak, besicilere 6 milyar 
Türk Lirası, 1989 yılında ise 1 339 622 baş kuzu ve koyun besiye alınarak 9,4 milyar Türk Lira
sı kredi sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemiz, koyun varlığı bakımından dünyada beşinci 
sırada olmasına rağmen, hayvan başına et ve yapağı verimleri yeterli değildir. Bu amaçla, saf 
yetiştirme ve melezleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, et ve yapağı yönü üstün çeşitli ırk
lardan 260 baş koç ile 440 baş koyun İngiltere, Fransa ve Batı Almanya'dan ithal edilmiştir. 

tthal edilen söz konusu koyunlar çiftçilere dağıtılmadan evvel, Bakanlığımıza bağlı araş
tırma müesseselerinde hem saf yetiştirme, hem de melezleme konularında araştırmalar ya-
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pılmaktadır. Araştırmaların ilk sonuçlarına göre, doğum ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artış
ları itibariyle, orijin ülkelerdeki performanslarına benzer sonuçlar alınmış bulunmaktadır. Bu, 
bir araştırma projesidir ve amaç, yerli koyunlarımızın et yönlü vasıflarını geliştirmektir. Her 
araştırma projesinde olduğu gibi, burada da amaç, en uygun olan ve en ekonomik üretim sağ
layan koyun tipini ortaya-çıkarmaktır. Yapılan çalışmalarda, gerek saf yetiştirme ve gerekse 
melezleme bakımından, yaşam güçleri, doğum oranlan, adaptasyonları, verim kabiliyetleri her 
yönüyle tetkik ve tespit edilmektedir. Araştırmalar, hem Bakanlık müesseselerinde ve hem de 
köy şartlarında yürütülmektedir. 

tthal edilen koyunların araştırmalara tabi tutulmadan üreticilere dağıtılması da söz konu
su değildir. 

Sayın milletvekilleri, önergede aynca tiftik keçisi konusuna da değinilmektedir. 

Ankara keçisinin anavatanı olan ülkemizde, üstün vasıflı teke ve tiftik keçisi populasyo-
nunun artırılması ile, tiftik üretimimizin yeterli seviyeye getirilmesi ve kalitesinin yükseltilme
si, yetiştiricilerimizin damızlık teke ihtiyaçlarının karşılanması, gelir seviyelerinin azamî düze
ye çıkarılarak yurt ekonomisine katkı paylarının artırılması amacıyla tiftik keçisi yetiştiriciliği
nin yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Çankırı ve Kütahya tilerinde, Ankara Keçisi 
Araştırma ve Geliştirme Projesi uygulamaya konulmuştur. Bu projeyle, proje kapsamına alı
nan yetiştiricilere üstün vasıflı damızlık teke yardımı, kaliteli kesif ve kaba yem yardımı yapıl
dığı gibi, hayvanların sağlık hizmetleri ücretsiz olarak ifa edilmektedir. Ayrıca, sürüde üret
kenliği artırma, hayvan başına tiftik verimini kaliteyi bozmadan çoğaltma, elde edilen tiftiğin 
pazarlanması gibi konularda, yetiştiriciler eğitilmektedir. 

Proje kapsamına giren illerde, yılda en az 10'ar olmak üzere, İOO'er başlık özel damızlıkçı 
nüve işletmeleri kurulması hedeflenmiştir. Böylece, 1986 yılında başlayan bu proje kapsamın
da, 1988 yılından itibaren, 6 bin baş dişi materyalin üretimi hedeflenmiştir. 

Bu proje kapsamında, bir yıl içinde 51 özel damızlıkçı nüve işletmesi kurulmuş ve bu işlet
melerde, 218 teke, 3 941 keçi, 655 çepiç, 2 418 oğlak olmak üzere, toplam 7 232 baş materyal 
üretilmiştir. Bakanlığımız, konunun önemine binaen, Yozgat-Yerköy Beyazıtoğlu Çiftliğinde, 
Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü de kurmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de, önergede sözü edilen tavukçuluk konusuna 
temas etmek istiyorum : 

Gerek yumurta ve gerekse et verim yönlü tavuk yetiştiriciliği ve buna bağlı olarak, bu üre
tim koluna hizmet veren tesis ve ekipman sanayii ve tavukların kesim, muhafaza ve pazarlan-
masıyla ilgili yatırımların teşvik ve desteklenmesi sonucu, artık, Türkiye'deki tavuk yetiştirici
liği, yapısal değişikliği nedeniyle, sektör haline dönüşmüş bulunmaktadır. 

Tüm bu gelişmelere paralel olarak Bakanlığımızca proje bazında sürdürülen çalışmaları
mız çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıyla sağladığımız koordinasyonla, sabit 
yatırım, orta ve uzun vadeli işletme kredileri, desteği, gelişmeyi hızlandırıcı bir etken olmuştur. 

1980'Ii yıllara kadar normal işletme büyüklükleri kabulleri 2 500 adet/yıl yumurta tavuğu 
ile 1 000 adet dönemlik broiler işletmesi iken, artık, bu kabuller, yerini 10 000 adet/yıl yumur
ta tavuğu ile 5 000 adet dönemlik broiler işletme ve hatta sınırlı da olsa, daha büyük kapasite
lere ulaşmıştır. 
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1984 yılından itibaren, tavukçuluk işletmeleri, giderek, üretim, girdi temini, kesim, muha
faza ve pazarlama organizasyonlarını da ihtiva eden entegre kuruluşlar haline gelmiş bulun
maktadır. 

Tavukçuluk konusunda gelişmiş ülkeler ile her konuda rekabet eder duruma gelen sektö
rün tüm bu aşamalarını göz ardı etmek doğru olmasa gerektir. 

Geçmiş dönemlerde bir hayal olan entegre tavukçuluk işletmeleri, 1985 yılından itibaren, 
7S0 bin adet/yıl yumurta tavuğu ve 200 bin adet dönemlik broiler işletmeleri olarak kurulu 
duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca sürdürülen çalışmalar, sadece yayım, destekleme gibi hizmetler ile sınırlı 
olmayıp, bu sektöre dahil işletmelerin adresleri, kurulu kapasiteleri, değerlendirilen kapasite
leri, yetiştirme yönleri, makine ve ekipman varlıklarını ihtiva eden envanteri ile de yakinen ta
kip edilmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Çalışmalarımız bununla da kalmamakta, sektörün gelişmesi, yönlendirilmesi, üretim, pa
zarlama ve benzeri konulardaki sorunların tespiti ve çözümlenmesi için kamu ve özel sektör 
kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması için faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, sektörün en önemli girdilerinden biri olan civcivleri üreten özel damızhkçı 
tavukçuluk işletmelerinin, yabancı orijinli büyük ebeveyn ve ebeveyn damızlık materyal ithal 
talepleri, ithal ön izninde fiyat, kalite ve kontrol durumları dikkate alınarak değerlendirilmek
te, yetiştiriciyi koruyucu her türlü önlemler Bakanlığımızca alınmakta, alınmaya gayret sarf 
edilmektedir. 

Materyal temini konusundaki dışa bağımlılığı asgarî seviyeye indirmek üzere, Bakanlığı
mızca 1982 yılında uygulamaya konulan Tavukçuluk Araştırma Geliştirme Projesi çerçevesin
de, üstün verimli hibrit anaçlarının yurt içi kaynaklardan temini, kamu ve özel kuruluşların 
erkek-dişi damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda; yu
murtacı ve etçi verim yönlerinde yeni Türk tipi ebeveyn hatlar elde edilmiş; hibritlerle ilgili de
ğerlendirme sonuçlarına göre, yaşama gücü, yumurta verimi gibi birkısım karakterler bakı
mından oldukça iyi sonuçlar alabilecek bir düzeye gelinmiştir, örneğin, başlangıç yıllarında 
kesim yaşı 9 uncu hafta, 1 kilogram canlı ağırlık için tüketilen yem miktarı 3,5-4 kilogram iken, 
bugün optimum kesim yaşı 45 gün, 1 kilogram canlı ağırlık için tüketilen yem miktarı 2 veya 
2.2 kilogram seviyesine inmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımız araştırma kuruluşlarında sürdürülen ıslah çalışmaları, araştırma ve üretme 
kuruluşlarında yürütülen tavukçuluk araştırma ve geliştirme projesi ile elde edilen ebeveyn ve 
hibrit materyallerinin dağıtımı gerçekleştirilmekte, bu konuda kamu ve özel kesimden gelen 
isteklere cevap verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önergede bahsedilen bir diğer konu da krediler konusudur. Kredi ma
liyetlerine göz attığımızda görülüceği gibi, genel ekonomik dengeler ve faiz uygulaması sonu
cu, bitkisel ve hayvansal üretime sağlanan kredilerde de düzenlemeler yapılmaktadır. Hayvan
cılığın ülkemiz ekenomisi ve halkımızın beslenmesi yönünden önemi de dikkate alınarak, hay
vancılık ve su ürünleri işletme ve yatırım kredileri daha düşük tutulmuş bulunmaktadır. Bu 
faiz miktarları, diğer tarım kredilerine göre 7 ilâ 9 puan da düşük bulunmaktadır. Ayrıca, hü
kümetlerimiz döneminde hayvancılık kredilerine ayrılan (Ziraat Bankamız kanalıyla ayrılan) 
miktarlar da büyük oranda artırılmış bulunmaktadır. İ983 senesinde 40 milyar mertebesinde 
olan bu kredilerin toplam tutarları, 1989 senesinde 1 trilyon 159 milyar lira mertebesine yük
seltilmiş; ama bununla da yetinilmemiştir. Her yıl gözden geçirilen ikraz birimleri (kredi mik-
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/ 
tartarının birimleri) artırılmakta ve bu meyanda, 1989 senesinde bu ikraz birimlerinde (kredi 
miktar artışlarında) yüzde 100'ler mertebesinde artışlar sağlanmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, önergede ayrıca, "Et ve Balık Kurumu da kuruluş amaçlarına uy
gun bir düzeyde piyasaya girememekte, üretici ve tüketici çıkarlarını koruyamamaktadır. Aynı 
durum. Süt Endüstrisi Kurumu için de geçerlidir" görüşü ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, canlı hayvan et ve süt pazarlaması serbest piyasa ekonomisi şartla
rında fiyat bulmakta, mevsimlere, arz ve talep durumuna göre teşekkül eden fiyatlarda dalga
lanmalar olmaktadır. Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu et ve süt pazarlamasını re-
güle eder mahiyette bir rol oynamaktadır. Et ve Balık Kurumunun ülkemizde üretilen bütün 
kasaplık hayvanların tamamını, Süt Endüstrisi Kurumunun da Türkiye'de üretilen sütlerin ta
mamını pazarlaması söz konusu değildir. Bu kurumların uyguladığı alım politikası ve fiyat, 
et ve süt pazarlamasında iş'arî mahiyette fiyat olmakta, böylece de pazar fiyatları bu fiyatlara 
göre teşekkül etmektedir. Böylece, bir taraftan, üreticinin ürettiği malın değeri fiyata satılma
sı, diğer taraftan da tüketicinin korunması sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda Et ve Balık Kurumunda yapılan çalışmalarla ilgili 
olarak, Yüce Meclise bilgi sunmak istemekteyim. Et ve Balık Kurumu, bilindiği gibi, iktisadî 
devlet teşekkülüdür. Tabi olduğu mevzuata göre de, kârlılık ve verimlilik prensiplerine uygun 
olarak çalışması gerekmektedir. Bu kuruluşumuzca alım fiyatları tespit edilirken, girdi fiyatla
rı da dikkate alınarak, besiciye para kazandıracak bir fiyat belirlenmekte ve ilan edilmektedir. 
İçinde bulunduğumuz 1989 senesinde hayvancılığa daha da önem verilmiş ve bu kesimin, son 
52 yılda yaşadığımız en kurak sene olan bu sene, kuraklıktan menfi yönden etkilenmesini azalt
mak amacıyla 18 Ağustos 1989 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve Balık Kurumuna des
tekleme alımı yapma görevi de verilmiş bulunmaktadır. 

Bu görevli birlikte, Et ve Balık Kurumuna, şimdilik 100 milyar lira tahsis edilmiş ve bu 
tahsis sayesinde de destekleme alımı yapma görevi verilen bu kuruluşumuz, görevin verildiği 
tarihten bugüne kadar, ortalama olarak her gün 400 tona yakın alım yapmakta ve bu alım için 
gene ortalama günlük 1,8 milyar lira mertebesinde peşin ödemede bulunmaktadır. 

Her gelen hayvanın alınması ve bedelinin peşin olarak ödenmesi, piyasa fiyatlarının -
asgariden- destekleme fiyatlan seviyesinde teşekkül etmesini sağlamış, üretici ve besicilerin za
rar etmeleri de önlenmiş bulunmaktadır. Ancak, bunlara rağmen, biraz önce ifade ettiğim son 
52 yılın en kurak senesini yaşadığımız bu sene, kuraklıktan, besicilerimiz ve hayvancılık sektö
rümüz de etkilenmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlar mısınız? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Müsamahanıza sığınarak, toparlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, hayvancılıkta uyguladığımız teşvik ve geliştirme tedbir
lerinden bahsederek, sözlerime son vermek istiyorum. 

1985 yılında, hayvan yetiştiricilerimizin kullandığı sanayi karma yemlerine devlet desteği 
sağlanmıştır. Bilahara, bu devlet desteği, son aldığımız kararlar doğrultusunda, ete ve süte kay
dırılmış bulunmaktadır. 

1987 yılında ilk defa, süt teşvik primi uygulamaya konulmuştur. Aynı yıl, hayvan sağlığın
da kullanılan ilaçlara da devlet desteği sağlanmış bulunmaktadır. 
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Kendi öz kaynağını kullanmak suretiyle, hayvancılıkta yatırım yapanlara, kalkınmada ön
celikli yörelerde, proje tutarının yüzde 30'u; diğer bölgelerde de, proje tutarının yüzde 25'i 
nispetinde devlet desteği sağlanmıştır ve devam etmektedir. 

Hayvancılıkta kullanılan kredilerin faizleri düşük tutulmak suretiyle, genel ekonomik kon
jonktür içerisinde kredi desteği sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir. 

Yerli ırklarımızın ıslahım hızlandırmak amacıyla, sunî tohumlama, özel sektöre de açıla
rak, gebe inek başına, kalkınmada öncelikli yörelerde 4 bin TL. diğer yörelerde ise 3 bin TL. 
teşvik primi uygulamaya konulmuştur; bu miktarlar da yeniden gözden geçirilmektedir. 

Yüksek verimli damızlık materyal ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurt dışından ithal 
edilerek damızlıkçı işletmelere dağıtılan ve her gebe düve için 150 bin TL.'lik destekleme uygu
lamaya konulmuş; bu teşvik ve destekleme uygulamalarına da devam edilmektedir. 

Süt Endüstrisi Kurumumuzun ayrıca süt soğutma primi olarak uyguladığı 3 Türk Lirası 
8 Türk Lirasına, yağ primi 3 Türk Lirasından 10 Türk Lirasına, kooperatif primi de 3 Türk 
Lirasından 8 Türk Lirasına yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Süt teşvik primlerinde de 35 lira olarak, kilo başına uygulanan teşvik, 70 liraya, 25 lira 
olarak uygulanan teşvik primi de 55 liraya çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, çiftçimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin sorunları bizim sorunları
mızda, halli de temel amacımız ve görevimizdir. 

Buraya kadar arz ettiğim bilgilerden de anlaşılacağı gibi, hayvancılığımız, plan hedefleri 
ve Hükümet programımız doğrultusunda gelişmektedir; ancak, şu hususu da bir daha belirt
mek istiyorum : Hayvancılığın, yıllık bir faaliyet olmaması ve ıslah çalışmalarının zaman al
ması sebebiyle, uygulamaya koyduğumuz projeli çalışmaların olumlu sonuçlarını ileriki yıllar
da daha iyi bir şekilde göreceğiz. 

Verilmiş olan bu araştırma önergesi sebebiyle, hayvancılık politikamızı Yüce Meclise bir 
kez daha arz etmek imkânını verdiği için, değerli önerge sahiplerine tekrar teşekkürlerimizi 
ifade ediyor, Yüce Meclise bu vesileyle saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, sırasıyla, gruplara söz veriyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sabri Araş; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SABRÎ ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Si
vas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 
sorunları tespit etmek ve çözüm yolları önermek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri ve bu önergelerinde belirtilen iddiaları hakkında Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, muhalefet partisine mensup bir milletvekili arkadaşımızın gö
rüşlerini benimsemek bizim için büyük bir memnuniyet vesilesidir. Çünkü, Anavatan Partisi 
Hükümetleri ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, arkadaşlarımızın önergelerinde belirtilen 
hususların çoğunu günü.gününe uygulamaya koymuş ve tatbik etmiştir. Aslında, önergede dile 
getirilen konular, bizim de zaman zaman Yüce Mecliste gündeme getirdiğimiz konulardır. 
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Bunların birçoğunu Sayın Bakanımız açıkladılar. Ben, izin verirseniz, hayvancılığın içinde bu
lunduğu sorunları tespit amacıyla Meclis araştırmasının gündeme geldiği bu günlerde, 4 Ekim 
1989 gününden; yani Batılı ülkelerin, "Dünya Hayvanlarını Koruma Günü" olarak ilan ettiği 
günden bahisle, birkaç cümle söylemek istiyorum. 

4 Ekim 1989, Dünya Hayvanlarını Koruma Günüydü. Malumunuz olduğıvgibi, tnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinden sonra, bir de Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi vardır ve 
bunu, 4 Ekim 1978 tarihinde, Batılı ülkeler UNESCO'da bir bildiriyle dünya kamuoyuna açık
lamışlardı. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2/B maddesi şöyle diyor : "İnsanlar, 
bilgilerini, hayvanların hizmetine sunmakla görevlidirler." Bizim, bu beyannamede imzamız 
yok, keşke olsaydı... Hatta, amaç kısmında, "Toprağı, bitkiyi, ormanı, hayvanı sevmeyen in
sanların, insan sevgilerinden de şüphe edilir" diye bir cümle olsaydı... Acaba, Hayvan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde imzası olan bu insanların, insan hakları konusundaki tutumları ne
dir? tzin verirseniz, konuya geçmeden önce bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Bakıyoruz, Hayvan Haklan Evrensel Beyannamesinin gündeme geldiği günlerde, Batılı 
ülkeler ve Amerika, insan haklarına saygı göstermiyorlar. Yine, aynı günlerde bu evrensel be
yannameye imza koyanlar, 75 yıl sonra Ermeni soykırımı diye bir sorunu gündeme getiriyorlar 
ve bunun 24 Nisan 1989'da anılmasını arzu ediyorlar. Hani, insanlar bilgilerini hayvanların 
hizmetine sunmakla görevliydi? Maalesef, birçok dostumuz, değil bilgilerini hayvanların hiz
metine sunmak, insanların tarihlerine, insanların varlıklarına bile sunamamış durumdadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancılık konusundaki sorunları tespit etmek ve hayvanların 
korunmasını, gelişmesini sağlamak ve verimlerini artırmak, tabiî ki, insanların bilgisiyle müm
kündür; elbette ki sonuç "Her şey insan içindir" şeklinde olacaktır ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığımız da, Anavatan Partisi iktidarları döneminde aynı şeyleri yapmışlardır. 

Ben, arkadaşlarımızın önergelerinin ilk paragrafındaki cümleyi okumak istiyorum. As
lında bunların birçoğuna Sayın Bakanımız cevap verdiler; ama ben de bunlara, paragraf, pa
ragraf kısa cevaplar vermek istiyorum. Onların düşüncelerine katılıyorum, muhalefet illa da 
hep kötüyü söyleyecek değil ki... Çok güzel şeyler söylemişler, bizim arzu ettiğimiz, bizim üze
rinde özenle durmak istediğimiz şeyleri gündeme getirmişler. 

Arkadaşlarımızın önergelerinin ilk paragrafında, "Bitkisel ve hayvansal üretim, tarım iş
letmelerinde organik bağlarla kaynaşarak, tarımsal çalışmayı oluşturur. Batı ülkelerinde çiftçi 
gelirlerinin yüzde 70 kadarı hayvansal üretimden, yüzde 30 kadarı da bitkisel üretimden elde 
edilmektedir; Türkiye'de tarımsal üretimde hayvancılığın payı yüzde 35 dolayındadır" denil
mektedir. 

Tabiî, ben bu paragrafın birinci cümlesine aynen katılıyorum, fakat zannediyorum arka
daşlarımız biraz aceleye getirdiler, burada bazı yanlışlıklar var. Bu önergenin hazırlandığı gün
lerde, Türkiye'de tarımsal üretimde hayvancılığın payı yüzde 35 dolaylarında değildir. Yüzde 
31,7'dir; yüzde 35 değildir. Keşke, o günlerde yüzde 35 olsaydı da, biz burada yüzde 40'lara, 
yüzde 50'lere, yüzde 60'lara getirmenin yollarını araştırabilseydik. Batılı ülkelerde olduğu gibi, 
biz de, hayvansal üretimin, tarımsal üretim içindeki payının yüzde 50-60 dolaylarında olması
nı arzu etmekteyiz ve çalışmalarımızı bu yönde yapmaktayız. 

Arkadaşlarımıza şunu da hatırlatmak istiyorum : Hayvansal üretimin, tarımsal üretim için
deki payının yüzde 50-60 civarlarında olduğu ülkelerde, tarım arazisinin yüzde 50'si de yem 
bitkileri üretimi için kullanılmaktadır. Halbuki, bugüne kadar Türkiyemizde yem üretimi için 
kullanılan arazi miktarımız yüzde 5 civarındadır. 
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"Niye yüzde S'tir de, yüzde 50 veya yüzde 25 değildir?" diye bir soru da akla gelebilir. 
Biz, Anavatan Partisi iktidarı olarak, görevi devraldıktan sonra, bunu yüzde 50'lerden, yüzde 
60'lardan yüzde 31'Iere, yüzde 31,7'Iere getirmedik. Görevi devraldığımız günlerde, 1977,1978, 
1980,1983'lerde durum ne idi? Hayvansal üretimdeki durumumuz o gün ne idi, bugün nedir? 
Yem üretiminde durumumuz o gün ne idi bugün nedir? Bunlan iyice inceledikten sonra, Mec
lis araştırması önergesine katılır mıyız katılmaz mıyız, onları oturup konuşmamız lazım. 

Bakınız, 1980'li yıllarda tarım sektörü içinde hayvansı! üretimin payı yüzde 31,2 imiş; bu
gün ne olmuş? Yüzde 31,7. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında da, hedef olarak yüzde 34 
seçilmiş. 1991-1992'lerde yüzde 37'ye ulaşacağımız planlanmışken, bugün, arkadaşlarımız, "yüz
de 35'tir" diyorlar; değil. 

Muhterem milletvekilleri, yine önergede, arkadaşlarımız, "Ülkemizde hayvancılığın temel 
sorunu bir hayvancılık envanterinin bulunmayışıdır. Sözü edilen envanter şu hususları da içer
melidir..." diyorlar. Bu hususu az önce Sayın Bakanımız cevaplandırdılar. 

Yine aynı önergede, "Türkiye sığırcılığının önemli bir problemi de, hayvanların verim dü
şüklüğü, buna bağlı olarak da sayılarının yüksekliğidir" demektedirler. Biz, bunu yıllardır sa
vunduk. Muhalefette bulunan arkadaşlarımız, yine o zaman da, "Türkiye'de hayvanların sa
yısı azaldı, Anavatan iktidarı döneminde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bu hayvanları 
gayri meşru yollardan yurt dışına mı gönderdi, yoksa salgın bir hastalık mı oldu acaba; ne 
oldu da bunlar azaldı?" diye sorular yönelttiler. Biz de o günlerde, "Bu sayıda, önemli bir 
azalma yoktur. Sayı üzerinde zikren durmayınız, önemli olan, sayı değildir, birim başına 
verimdir" demiştik. 

Arkadaşlarımız da bizi teyit ediyorlar, hatta bizden biraz daha ileri gidiyorlar; "Hayvan
cılıkta her şey devletten beklenmemelidir" diyorlar. Ne güzel. Bu konular, Anavatan Partisi 
iktidarının öteden beri söylediği ve arkadaşlarımızın da, "yaptırmam, sattırmam" dedikleri 
konulardır. Şimdi, arkadaşlarımızı, serbest piyasa ekonomisine bizden çok gönül vermiş görü
yoruz ve bundan da mutlu oluyoruz. 

Buna rağmen, biz, devlet desteğini Türkiye hayvancılığından hiçbir zaman çekmedik. De
vamlı olarak, devlet, tarımı, hayvancılığı desteklemiştir. Bunun detaylarına girmek istemiyo
rum. Süt alımlarında, ilaçta, yemde, hatta verilen hizmetlerin tümünde, devlet destek olmuş
tur. Bu desteğin kalkmasını biz de arzu ederiz, hatta bu cümleye karşılık olarak çıkıp, diğer 
sektörlerde söylediğimiz gibi, Anavatan Partisi Grubu olarak, biz, "Türkiye'de artık hayvan
cılığın devlete ihtiyacı yoktur, kendi ayakları üzerinde dursunlar" demeliydik; fakat diyemiyo
ruz; çünkü, halkımızın daha iyi beslenmesi, daha iyi, daha sağlıklı günlere ulaşması için hay
vancılığa devlet desteğinin şart olduğuna inanıyoruz. Hatta, yem üretimine de devletin destek 
olmasından yanayız ve bunu da şu anda yerine getirmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, rakamları geçmek istiyorum; çünkü, Sayın Bakanımız rakamlar 
üzerinde hayli durdular. Hem bizim zamanımız kısıtlı, hem de sizlerin zamanını fazla almak 
istemiyorum; sadece, devlet desteğini hangi noktalarda gerçekleştirmeye çalıştık, izin verirse
niz, birkaç cümleyle ondan bahsetmek istiyorum. 

Ziraat Bankasına açılan kredilerin yüzde ll'i sübvanse edilmiştir ve Sayın Bakanımız onu 
izah ettiler. 

özsermayeye dayalı projelerde, yine, kalkınmada Öncelikli yörelerde yüzde 30, diğer yöre
lerde ise yüzde 25 destek olundu ve bu konu için 171 milyar lira civarında bir para devlet deste
ği olarak harcandı. 
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Ayrıca, süt üreticisine eskiden litrede 25-35 lira arasında destek yapılırken, şimdi 55-70 
Ura arasında bir destekleme yapmaktayız. 

Avrupa ve Amerika'dan 46 bin civarında gebe düve (Süt ineği) getirilerek yetiştiriciye da
ğıtıldı ve bu konuda 150 bin lira da devlet desteği sağlandı. Ayrıca, bu inekler dışarıdan alınır
ken ucuz fiyatlarla alındı. Yani, Federal Almanya'dan getirilen bir gebe düvenin oradaki iç pi
yasası 2 400 mark ise, bu 1 200 mark civarında bir paraya mal edilerek Türkiye'ye getirildi 
ve Türk çiftçisine verildi; süt üretiminde epeyce mesafe alındı. 

Arzu ederseniz, 1984 yılından bu yana, yıllık üretimde neler olmuştur onları anlatayım. 
Biz hep eskiye dönmek istemiyoruz; ama arzu ederseniz eskiden gündemde olan rakamlardan 
da birkaç örnek verebilirim : 

Hayvansal ürünlerden et üretimi 1978'de 935 000 ton, 1979'da 1 174 000 ton, 1984'te 1 
235 000 ton ve 1989'da ise 1 600 000 ton civarındadır. 

Sütteki rakamları açıklamadan önce, kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Kültür ır
kı hayvan sayısındaki artış -ki, bu eskiden yüzde 20-24 civarlarında idi şimdi yüzde 35 
civarındadır- süt üretiminde büyük bir artışa sebep olmuştur. 

Süt, 1978'de 4 750 000 ton, 1979'da 5 900 000 ton, 1984'te 6 100 000 ton, 1988»de ise 7 
800 000 tondur. 

Aynı şey yumurtada ve su ürünlerinde de var. 
Mesela, yumurta, 1978'li yıllarda kişi başına yılda 193 iken 1988'li yıllarda 470'e yükselmiştir. 
Tabiî, Üretimdeki artışlarla, kişi başına et tüketimi de artmıştır. Daha önceleri bir kişi yıl

da 18 kilogram et tüketirken, bugün bu rakam 24.5 kilograma çıkmıştır. Yine, bir kişi yılda 
96 kilogram süt tüketirken, bugün 140-145 kilograma çıkmıştır. Yumurta tüketimi, 3,6 kilog
ramdan, 6 kilograma yükselmiştir. 

1984 yılı ile 1988 yılı arasındaki bu yükselişler, acaba, Anavatan Partisi İktidarının Türki
ye hayvancılığını geriye götürmesi olarak mı ifade edilir, yoksa, aldığı yerden biraz daha ileri
lere götürmesi şeklinde mi ifade edilir? Bunu arkadaşlarımızın insafına bırakıyorum. Politika
da her şey olur, selam gönderme faslı olur, tenkit etme faslı olur; ama, rakamlara dayalı ola
rak, Türkiye gerçeklerine daha iyi, daha güzel çözümler getirmek için yapacağımız çalışmalar
da biraz insaflı davranmalıyız gibi geliyor bana. 

Yem üretiminde de aynı şeyler olmuştur. Malumunuz, ekonomistler hayvanı tarif eder
ken, fabrikaya benzetirler; insanların doğrudan tüketemeyeceği selülozca zengin olan besin mad
delerini, insanların tüketebileceği ete, süte, yumurtaya çeviren fabrika olarak tarif ederler. Biz, 
hayvanlarımızın yem sorununu halledememişiz. Bugün, "Türkiye'de hayvan ürünlerinde bü
yük artışlar sağlanmıştır. Ülkemiz insanlarının karnı yeterince doyuyor ve yeterince karnı do
yan insanlarımızın zihinsel ve bedensel faaliyetleri de tamdır, çocuk ölümleri yoktur; insanla
rımız sağlıklı olarak yaşamaktadır" diyemiyoruz elbette; ama, dünden daha kötü yerde deği
liz, dünden daha iyi yerdeyiz ve daha iyiye doğru gitmekteyiz. 

Mısır üretiminde, soya üretiminde, ayçiçeği üretiminde artışlar olmuştur; yani, yem bitki
leri üretiminde artışlar olmuştur. Karma yem miktarı 1 milyon tonlardan, 2,6 milyon tonlara 
çıkmıştır. 

Bundan yedi sekiz sene önce, bir yerli sığırdan yılda ortalama 600 kilogram süt alırken, 
bugün bir yerli sığırdan 1 000-1 250 kilogram; bir kültür ırkı sığırdan da 2 000-2 500 kilogram 
süt elde etmekteyiz. Burada, hayvan ıslahının, yani genetik yapının iyileştirilmesinin ve yemle
menin büyük önemi vardır. 
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Muhterem milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşlarımız, hakikaten, bizim arzu ettiğimiz 
her şeyi buraya yazmışlar; savunduğumuz fikirleri gündeme getirmişler. Mesela, "Erken kuzu 
kesimi" demişler. Doğrudur; erken kuzu kesimi polisiye tedbirlerle önlenemez. Serbest piyasa 
ekonomisinde, kalkacaksın, polisiye tedbirlerle erken kuzu kesimini önleyeceksin... Nasıl önle
yebiliriz bunu? Bu, ancak teşvikle mümkündür. Biz, bunu yapmışız ve erken kuzu kesimi azal
mış. 15 ilimizde "Besiciliği Teşvik Projesi"ni uygulamaya koymuşuz ve erken kuzu kesimini, 
besiye alma yoluyla önlemişiz. Buradaki rakama göre, bu teşvik projesiyle 1 047 000 baş kuzu 
ve koyun besiye alınmış ve normal ağırlıklarına geldikleri zaman kesime gönderilmiştir. 

Sayın Bakanımız tiftik keçisi konusunda da izahta bulundular, bilgi verdiler, izin verirse
niz, ben detaya inmeden geçeyim; çünkü, şu anda 51 tane özel damızlıkçı nüve vardır ve bunla
ra destek sağlanmaktadır. "Ankara keçisi mahvoluyor, Van kedisi elden gitti" diye telaşlanma
mıza hiç gerek yoktur. Biz, hayvan varlığımızı korumak ve insanımızı iyi beslemek için elimiz
den gelen her şeyi yapmaya gayret sarf etmekteyiz. 

Türkiye hayvancılığının şu anda içinde bulunduğu durumda birçok sorunları olduğunu 
kabul ediyorum ve grup olarak da bunu kabul ediyoruz; fakat aldığımız noktadan daha iyi 
yere getirdiğimizin inancı içindeyiz ve daha iyiye gideceğini de tahmin ediyoruz; çalışmaların 
da o yönde olduğuna inanıyoruz. 

Bu konuda müspet oy vermeyeceğimizi de arz ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ekrem Kangal; buyurun. (SHP sırala

rından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

(İyeleri; ülkemizin hayvancılık politikası, sorunları ve geliştirilmesiyle ilgili olarak vermiş oldu
ğumuz Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu dönemde Yüce Parlamentoya bir yığın Meclis araştırma öner
gesi verildi; ama zannediyorum ki, ilk defa -yanlış hatırlamıyorsam, bir konu hariç- Sayın Ba
kan konuyu son derece olumlu, son derece seviyeli şekilde ele aldı, görüşlerimizin büyük kıs
mına, hemen hemen tamamına katıldığını beyan etti ve bize de, bu konuyu Yüce Parlamentoya 
getirdiğimiz için teşekkür etti. Asıl ben Sayın Bakana teşekkür borçluyum, konuya bu derece 
olumlu yönden yaklaşması, tamamen politikanın dışında tutması bakımından. Aslında, ben 
ve arkadaşlarım da konuya hiçbir şekilde politik yön vermedik; ülke hayvancılık sektörünün 
önemi, çiftçinin durumu, bu neslin beslenmesi ve geleceği bakımından konuya yaklaştık. 

Sayın ANAP sözcüsü değerli ve genç arkadaşımın Grubu adına söz aldığında bizim gö
rüşlerimizin tamamına katılması mümkün değil; ama, dikkatle izlediyseniz, değerli arkadaşım 
da görüşlerimizin hepsine katıldı. Yalnız bir yerde, "Sayın önerge sahiplerini, ANAP İktidarı
nın bu konudaki yaklaşımını yeterli ölçüde sergilemedikleri için insafa davet ediyorum" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, görüşlerimizi, tamamen politik yaklaşımı dışında Yüce Heyete sun
duğumuz bir önergede ve Sayın Bakanın bu konuşmasından sonra, ben asıl ANAP grup söz
cüsü değerli arkadaşımın insafa davet edilmesi görüşündeyim. Yüce Heyetinize bunu da arz 
etmek istiyorum. 

Şimdi, nasıl oluyor da, bu konudaki görüşlerimize katılan -ki, kendisini saygıyla dinle
dim, iki komşu ilin milletvekiliyiz; ama bugüne kadar bir yaklaşımımız da olmadı; bunu kendi 
açımdan noksanlık olarak görüyorum, onu da arz etmek istiyorum- gerek Sayın Bakan, gerek 
ANAP Grubunun sayın sözcüsü, sonunda, "önergeye müspet oy vermeyeceğiz" diyor? ben 
asıl buna şaşıyorum. Ben daha önce de bu Yüce Parlamentoda bir konu (yanlış hatırlamıyor
sam, çevre sağlığı ile ilgili konu) görüşüldüğünde de tüm milletvekili arkadaşların, tüm grup
ların uygun oy verdiğini ve bu konuda ciddî girişimlerin, ciddî atılımların yapıldığını gördüm. 
Böylesine önemli bir konuda, tüm Türk çiftçisini, hatta tüm toplumu ilgilendiren bir konuda 
da yine ANAP Grubuna mensup değerli arkadaşlarımın uygun oy vereceğini düşünüyorum. 
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Sayın milletvekilleri, tabiî, Sayın Bakanın konuşmasından sonra, hele önerge üzerinde çok 
ayrıntılı biçimde hemen hemen bütün konuları dile getirdiğimiz bir oturumda, bu konuları tekrar 
irdelemenin ve bu konudaki görüşlerimizi tekrar söylemenin de lüzumsuz olduğu görüşünde
yim. Onun için, önemli gördüğüm, burada dile getirilmeyen birkaç konu hakkındaki görüşle
rimi söylemek istiyorum. 

Her fırsatta, "Türkiye, dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biridir" diyoruz. Ne 
zaman?.. Dün. Ancak, bugün için Türkiye'nin bu yönden üstünlüğü, münakaşa konusudur. 
Gerçekten, şu anda Türkiye, dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri değildir, tşte bu 
amaçla da önergeyi vermiş oluyoruz; dün geçerli olan bu sözün gelecekte daha da geçerli ol
masını amaçlamak bakımından böyle bir önerge vermiş bulunuyoruz. 

Sayın Bakan da belirttiler, tabiatıyla, bir ülkede hayvancılık sektöründe hayvan varlığının 
çok olması önemli değil; önemli olan, verimdir. Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınlannda 
gördüğümüz kadarıyla, son yıllarda hayvancılık sektöründe üretim bakımından ciddî bir azal
ma vardır. Aynı durum süt ve et üretimine de yansıyor. Nitekim, 1981 yılında 5,5 milyon ton 
olan süt üretimi, 1982 yılında 5 milyon tona, 1984 yılında 4,3 milyon tona düşmüştür. Son 
yıllardaki rakamlara ait resmî bir bilgimiz yok; öyle zannediyorum ki, bu rakam daha da aşağı 
düşmüştür. 

Keza, hayvansal protein tüketim düzeyi bakımından; nüfusun yüzde 33,2'si kırsal alanda, 
yüzde 19,2'si de kentsel alanda yetersiz tüketimde bulunmaktadır, özellikle, günlük alınan or
talama 3 124 kaloriyle yeterli beslenme olmadığı bilincine de toplum çoktan varmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hayvancılık sektöründeki kriz, kim ne derse desin, giderek büyü
mektedir. Bu krizi önlemenin, bu krizi önlemeye yardımcı olmanın, bu yönden Türk köylüsü
ne ve çiftçisine ışık tutmanın yolu, bize göre, konuya, politik düşüncenin dışında, bilimsel yönden 
eğilmektir. Bu yaklaşım, bu sektöre daha büyük imkânların gitmesine ve bu sektöre Yüce Par
lamentonun daha yapıcı bir gözle bakmasına imkân verecektir. 

Sayın Bakanın envanter konusundaki sözleri, gerçekten beni mutlu etti. Bakanlığın bu ko
nuda ciddî girişimde bulunduğunu ve bu konuya el attığını duymaktan mutlu olduğumu söy
lemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hayvancılık sektöründe üniversitelerin de önemli bir fonksiyonu var. 
Türkiye'de, veteriner fakülteleri, ziraat fakülteleri bu konuda çok ciddî araştırmalar yapıyor
lardı; ama, benim gördüğüm kadarıyla, son yıllarda üniversiteler -yüzde yüz olmasa bile- düne 
göre büyük oranda bu konudaki ciddî girişimlerinden uzaklaşmışlardır. Sayın Bakanın ve di
ğer ilgililerin, üniversitelerin bu yöndeki yapıcı, birleştirici ve yol gösterici girişimlerine, çalış
malarına kucak açmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. 

Sözlerimin bu aşamasında, daha önce Yüce Mecliste görüşülen bir gensoru Önergesi mü
nasebetiyle söylediğim bir konuya da değinmek istiyorum. ANAP Hükümeti, daha icraatının 
ilk yılında (1983 yılında) bazı bakanlıkları birleştirmiş, bazı bakanlıkları yürürlükten kaldır
mış, bazı genel müdürlükleri bir araya getirmiş veya etkisiz kılmıştır. Bunun en tipik örneğinin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında yapıldığını görüyoruz. Burada kimseyi yermek istemi
yorum, o düşünceyi de taşımıyorum; ama, göreve kısa bir süre önce gelen Sayın Bakanı, bu 
konu üzerine de ciddî bir şekilde eğilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. 

Şu anda Tarım Orman ve Köyişliri Bakanlığında, Cumhuriyet döneminde uzun yıllar önemli 
hizmetler veren Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü -tamamını bir çırpıda hatırlamam mümkün değil şu anda- ve 
Gıda İşleri Genel Müdürlüğü yok; bu hizmetler birleştirilmiştir. Hedef, köye, köylüye müşte
rek hizmet götürmektir. Köyü, köylüyü tüm Parlamento üyeleri benden çok daha iyi biliyor. 
Gerçekte köye müşterek hizmet gitmiyor değerli arkadaşlarım. Bu yanlış olmuştur. Bu konu
nun üzerinde durulması ve bu konuda gerekenin yapılmasının da uygun olacağını düşünüyorum. 

Bana göre, Türkiye'de en ivi eğitim verilen meslek dallarından biri de veteriner hekimliği 
idi. Hemen açıklık getireyim : Bendeniz veteriner hekim değilim; ama bir gerçeği de söylemeye 
mecburum. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında artık bu meslek dalının ismi yok değerli 
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arkadaşlarım. Bu da yanlıştır. Sayın Bakanın, bu konuya da açıklık getirmesini istiyorum ve 
veteriner hekimlerin önemine, hizmet anlayışına uygun bir yapısal düzeltmenin yapılmasının 
doğru olacağını düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe giren istikrar tedbirleri çerçevesin
de, tarım ürünlerinde destekleme kapsamı gerçekten daraltılmıştır. Sayın Bakanın da belirttiği 
gibi, son yıllarda bu kapsam bir miktar genişlemiştir; ama yeterli değildir. Nitekim, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının verdiği krediler içinde, destekleme payının oranı, 1980 yılında 
yüzde 22,5 iken, bu oran 1984 yılında yüzde 5,1'e 1985 yılında yüzde 9,5'e düşmüştür. 

Diğer taraftan, et ve süt üretimini destekleyen Et ve Balık Kurumunun, Süt Endüstrisi Ku
rumunun da bu teşvik edici politikalarını bıraktıklarını ve kârlılık esası üzerinde -birçok KİT'
ler de olduğu gibi- işlem yaptığını görüyoruz. Bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Üyesi olmaya hazırlandığımız AET'de 32'ye yakın tarım ürününün desteklendiği bir dö
nemde, ülkemizde sadece 10 civarında ürünün desteklenmesi de yanlıştır. Türkiye'de AET'ye 
girmek için bir yığın ciddî girişimler yapılıyor; ama sadece 10'a yakın bitkisel ve hayvansal üre
tim destekleniyor... Grup olarak, bu destekleme kapsamına, et ve süt dışında, merinos, yapa
ğı, tiftik ve ipekböceğinin girmesinin de uygun olacağını düşünüyoruz. 

Sayın Bakan, tiftik konusunda olumlu görüşler söylediler. Gerçekten, tiftiğin anavatanı 
Türkiye'dir; ama, son yıllarda, Amerika, Güney Afrika ve Avustralya tiftik üretiminde Türki
ye'yi çok geride bırakmıştır. Böyle önemli bir ürünün ve hayvan varlığının Türkiye'de tekrar 
canlandırılmasında zorunluluk olduğunu söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğuna girdiğimizde en çok güçlük çekeceğimiz, hat
ta en çetin müzakere yapacağımız konulardan birincisi, belki hayvancılık sektörü olacaktır. Bu 
Topluluk FEOGA Fonundan, tarımsal ürünlerle beraber, daha çok hayvansal ürünlere destek 
veriyor, örneğin, çiftçiye 1984 yılında 18 milyar 373 milyon, 1986 yılında 22 milyar 183 milyon 
ve 1988 yılında ise 29 milyar 220 milyon ECU (Avrupa Para Birimi) yardım yapıldığını görüyoruz. 

Tabiatıyla, bu konuda, Türkiye, Avrupa Topluluğunda olduğu kadar, çiftçisine imkân ve
remez; ama, şimdiden, Avrupa Topluluğuna girme hazırlığında olduğumuz bir dönemde, bit
kisel .ürünlerle beraber, hayvansal ürünlerdeki destekleme fiyatlarını da belli seviyeye getirme
ye mecburuz. Yunanistan, dün bunu yaptığı için, Avrupa topluluğundan en büyük yardımı al
mıştır ve bu yardımı almaya da devam etmektedir. Nitekim, geçenlerde Sayın Başbakan da ay
nı konuya değindiler; "Belli bir süre içerisinde, çiftçiye, köylüye yapılan yardımı ve tarım ürün
lerindeki destekleme fiyatlarını Avrupa Topluluğu seviyesine getirmeye çalışıyoruz" dediler; 
ama, geç kalmak doğru olmayacaktır. Bu hususta da Bakanlığın ciddî girişimlerde bulunması
nı diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Sayın Bakan, gerekse ANAP Grup sözcüsü arkadaşım, da
mızlık düveler konusunda görüşlerini belirttiler; bizim görüşümüze ters bir şey de söylemedi
ler; ama, yurt dışından getirilen damızlık düveler konusunda ben de açıkyüreklilikle bir şeyler 
söylemek istiyorum. 1960'lı yıllardan 1986 yılına kadar, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışından, 
ülkemize 47 bin civarında damızlık düve getirilmiştir. Ben bunların sayısını 30 bin olarak bili
yordum, Sayın Bakan, 46 bin olarak düzelttiler. Üç dört yıl içerisinde, hedef, zannediyorum, 
100 bindir. Biz, SHP Grubu olarak, yurt dışından damızlık materyal getirilmesine karşı 
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değiliz; ama bunun bir araştırmaya dayanması, bölge şartlarına uyması ve getirilen damızlık 
materyalin, çiftçinin elinde, veriminin ne olduğunun incelenmesi lazımdır diye düşünüyoruz. 

Türkiye'ye getirilen bu damızlık hayvanlarda şu anda ciddî salgın hastalıklar vardır. Bun
ları sırf kendi düşüncelerime ve gözlemlerime göre söylemiyorum. Gerek Veteriner Fakültesin
de, gerekse Ziraat Fakültesinde yaptığım araştırmalar ve soruşturmalar sonunda, getirilen hay
vanlarda, Holstein, Brown-Swiss, Simmental cinslerinde, yer yer virüs, zatürree, şap, brucello-
sis, tüberküloz ve daha tehlikeli olan ve kısa sürede hayvanı öldüren salgın yaygın tayleriyosis 
gibi hastalıkların olduğunu müşahede ettim, tşte, bütün bunların incelenmesi lazımdır. Bu ve 
bu gibi durumlar karşısında, 47 bin civarındaki damızlık materyalin, -zannederim bir tanesi 
1 200 dolara, belki daha fazla bir fiyata getirildi- şu anda kaç tanesi yaşıyor ve kaç tanesinde 
verim normaldir? Bunun da açıklığa kavuşturulması lazımdır. Düşününüz ki değerli arkadaş
larım, Kars'ın çok önemli olan kırmızı sığır ırkının Antalya yöresinde yaşaması mümkün de
ğildir; yüksek ürün vermesi mümkün değildir. Keza, Erzurum'un o mor koyunlarının Ege Böl
gesinde yaşaması, yüksek ürün vermesi de mümkün değildir, tşte bu gerçeklere göre, özellikle 
Amerika'dan getirilen ırkların hangi bölgemizde daha verimli olacağının, hangi bölgemize uyum 
sağlayacağının da araştırılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak iki konuya daha kısaca değineceğim. Konu belki bazı ar
kadaşlarıma biraz değişik gelebilir; ama açıklıkla görüşümü söylemek istiyorum : özellikle Türk
iye'nin Doğu Bölgesinin, Kars ve Erzurum gibi illerinde dün çok büyük değer taşıyan o güze
lim meralar, bugün tahrip edilmiş, bölgenin flora ve fauna yapısı bozulmuştur. Bu bölgelerde 
açılan ekin tarlalarında, Türkiye ortalaması İSO kilo civarında olduğu halde -belki son yıllarda 
bir miktar arttı- 100 kilo civarında buğday alınmaktadır; hatta çok defa daha az buğday alın
maktadır. Kars'ın, biraz evvel bahsettiğim doğu kırmızısı sığırları dün tüm Anadolu'ya Orta 
Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya damızlık olarak gönderilirken, keza Kars çiftçisi dün birçok 
büyük ilimizin peynir ve süt gibi temel gıda maddelerini sağlarken, bu meraların tahrip edil
mesi sonucu Kars ineklerinin verimi ve ağırlığı düşmüştür. Dün 300-350 kilo gelen ve 10-15 
litre süt veren bu ineklerin, bugün ağırlığı 200-250 kiloya, süt verimi de 5-6 litreye düşmüştür; 
yani, durum sayın sözcünün belirttiği gibi değildir. 

Bana göre, yapılacak şey şudur: Çok iyi bir inceleme ve araştırma sonunda, Kars, Erzu
rum, hatta benim seçim bölgem Sivas'ın ve Doğu Anadolu'nun bazı yörelerinde buğday ziraa-
ti kesinlikle yasaklanmalıdır; ama bu yapılırken o bölgenin buğday ziraati yapan çiftçisi mağ
dur edilmemelidir. Devlet, AET'deki FEOGA sistemine yakın bir desteklemeyle bu bölgenin 
çiftçisine yardımcı olmalı, tüm dünyanın dilinde olan Kars gibi, Erzurum gibi yörelerin o gü
zelim meraları tekrar hayvancılığa tahsis edilmelidir. Hayvancılığımızın gelişmesi ve geleceği 
biraz da buna bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette bu yeni bir görüş değil; ama, en azından Yüce Parlamento
nun, Sayın Bakanın, Sayın Bakanlığın ve bilim adamlarının bu konu üzerinde önemli durma
larının yararlı olacağını düşünüyorum. 

Aktüel bir konu olan, zaman zaman da gündeme gelen, son günlerde basında pek göre
mediğimiz; ama her an gündeme gelebilecek olan, özellikle Batı ülkelerinde hayvancılıkta hor
mon kullanımına da kısaca değinmek istiyorum : 
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Hatırlayacağınız gibi, iki sene evvel, Batı ülkelerinden, özellikle Batı Almanya'dan ve bi
lahare da Doğu Bloku ülkelerinden Türkiye'ye hem et hem de canlı hayvan ithal edilmiş ve 
bu durum çok geniş şekilde münakaşa konusu olmuştu. Brüksel'deki Türk Daimî Temsilcisi, 
ithal edilen bu hayvanların o bölgede hormonla beslendiğini 23.11.1987 gün ve AT 310222/2156 
sayılı yasayla Devlet Planlama Teşkilatına ve Tarım Bakanlığına bildirerek, Türk Hükümetini 
uyarmıştı. Sonuç ne oldu?.. Kocaman bir hiç. Avrupa'nın, kendi toplumuna yedirmediği sağlı
ğa zararlı etler Türkiye'ye geldi ve toplumumuz tarafından tüketildi, tşte, Türk toplumunun 
ve Türk insanının bundan sonra bu tip bir durumla karşı karşıya gelmemesi için, Sayın Baka
nın, burada fazla görüşülmeyen bu konuya ağırlık verip, üzerine eğilmesini diliyorum. 

Hormonlu et konusunda elimde bir gazete kupürü var. Fazla zamanınızı almamak için, 
burada yazılı olan hormonları okumuyorum: Burada, Profesör Sayın Şenel, "Zeranol kesin 
olarak hormon değildir, kontrollü kullanıldığında hiçbir zararı yoktur" diyor. Hemen bunun 
altında Sayın Profesör Türker, "Zeranol çok tehlikeli bir maddedir, kadınlık hormonu etkisi 
gösterir, mutlaka yasaklanmalıdır" diyor, tşte, bu iki bilim adamının dahi ters düştüğü bu ko
nuda bir Meclis araştırması açılmasının uygun olacağını düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sabrınızı suiistimal etmemek için, konuyu bağlıyorum. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, hiçbir politik düşüncemiz ve art niyetimiz yok. 
Bu konudaki görüşlerimizi ve düşüncelerimizi burada çok açıkyüreklilikle ortaya koyduk. Sa
yın Bakanın ve sayın sözcünün bu konudaki görüşlerimize katıldıklarını söylemeleri bizi mut
lu etti; ama ben, değerli sözcü arkadaşımın en son cümlesinin, "Önergeye katılıyoruz, müspet 
oy vereceğiz ve bu konudaki araştırmayı hep birlikte yürüteceğiz" şeklinde olmasını bekler
ken, belki biraz da zoraki bir ifadeyle, "önergeye müspet oy vermeyeceklerini" söylediler; ama 
yine de müspet oy vereceklerini düşünüyorum. 

Sayın Bakan, bu konuyla ilgili bir notum daha var -geçen toplantıda da söylemiştim- onu 
da arz etmek istiyorum : Burada, 1977 öncesinde kuraklıkla ilgili müzakereleri yaşadık, zama
nın hükümetleri gerekli tedbirleri aldılar. Bu yıl da, Doğu ve Orta Anadolu'da ciddî bir kurak
lık yaşanmıştır. Şu anda 1 kilogram saman, 1 kilogram buğdaydan daha pahalı bir durumda
dır. özellikle Tokat gibi illerden, Doğu Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya, Sivas'a, çiftçi, köylü 
saman götürmektedir. Hükümet, şimdiden gerekli tedbirleri etkin bir biçimde almalıdır. 

Bu bölgeye, bu yörelere gerek yemlik arpa, gerekse saman şevki bakımından -daha önceki 
yıllarda, daha evvel Mecliste bulunduğumuz dönemlerde olduğu şekilde- büyük çapta vagon 
tahsis etmek suretiyle, Türk çiftçi ve köylüsünün bu kışı perişan olmadan geçirmesi, hayvanla
rını besleyebilmesi için, bakanlığın, gerekli önlemleri şimdiden almasını rica ediyorum. Aynca 
bu konuyu da Yüce Heyetinize arz etmiş oldum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve değerli arkadaşlarım da hemen 
hemen tüm görüşlerime katıldıkları için konuyu, notlarıma fazla sadık kalmamak koşuluyla 
izaha çalıştım. 

Yüce Heyetinize derin saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —.Teşekkür ederim Sayın Kangal. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Baki Durmaz; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerinden Sayın Ekrem Kangal ve arkadaşlarının, hay
vancılığımızın içinde bulunduğu durum ve çözüm yollarının araştırılmasını önerge üzerinde 
talep eden Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, kırsal kesimde yaşayan toplumumuz, bir başka deyişle 4 milyon köy
lü ailesi, ekonomik ve sosyal yaşamını, farım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde ettiği gelir
lerle devam ettirmektedirler. Tarım kesimindeki nüfusumuzun yüzde 25'i ve genel nüfusumu
zun yüzde 13'ü geçimini ve hayatını, yetiştirdiği hayvanların etinden, sütünden, yününden; bu 
ürünlerden elde ettiği mamul maddelerin gelirlerinden sağlamakta ve devam ettirmektedirler. 

Millî gelirimizin, yaklaşık yüzde 30'u tarımsal gelirden elde edilmektedir. Tarımsal gelir
ler içinde hayvancılık sektörünün payı ise, yüzde 30, bazı istatistiklere göre de yüzde 35 civa
rında bulunmaktadır. 

Hayvancılığımızın, millî gelire katkı yönünden değer ve önemi yanında, ekonomik kal
kınmamız açısından da önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonları, daha iyi beslenme ve 
sanayie hammadde sağlama, millî geliri artırma ve ihracatı geliştirme, sanayi ve hizmet sektö
rüne işgücü sağlama ve sektör içinde istihdam yaratma, sanayi sektörüne piyasa sağlama, böl
geler arası dengeli kalkınmayı sağlama gibi fonksiyonlar olarak sıralamak mümkündür. 

Kalkınma planlarında, hayvancılığın millî ekonomideki bu önemli yeri ve hayvansal ürün
lerin insan beslenmesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak, hayvancılığın geliştirilmesi ve hay
vansal besin maddelerinin artırılması konusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınması plan
ları öngörülmüştür. Ne var ki, 1980'den bu yana uygulanan planlarda, hayvancılık sektöründe 
gelişmeler yalnızca düzenlenmekle kalınmış, ekonomik kalkınmalar plan hedeflerine uygun ola
rak yapılamamış ve hayvancılık sektöründe istenen hedeflere ulaşılamamıştır. Böylece, son yıl
larda uygulanan tutarsız politikalar sonucu, hayvancılık konusunda herhangi bir gelişme sağ
lanamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerin
den birisidir. 1980 yılına kadar artarak gelen hayvan varlığımız, 1981 yılında 85 milyon civarı
na ulaşmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olan Türkiyemiz, hayvan sayısı itiba
riyle, dünyanın ilk 7 ülkesi arasında yer almıştır. 1980'li yıllardan sonra, tam tersine, hayvan 
varlığımız hızla azalmaya başlamıştır, örneğin, 1980 yılına göre 1984 yılında toplam hayvan 
varhğımızdaki azalma yüzde 21 dolaylarındadır. Bir başka deyişle, 1980 yılında 80 milyon olan 
hayvan varlığımız, 1984 yılında 66 milyona düşmüştür. 

Bu düşüş, hayvan türleri itibariyle değerlendirildiğinde, çok daha ciddî ve düşündürücü 
azalmalar söz konusudur. 1980 yılına göre 1984 yılında sığırda yüzde 22, koyunda yüzde 17 
ve tiftik keçisinde yüzde 46 oranında bir azalma olduğu anlaşılmaktadır. 

Hayvancılığımızdaki bu azalma, 1984 yılından itibaren de devam etmiş olup, bu sektör 
bugün ciddî bir krizin ve çıkmazın içerisine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hayvan sayısındaki bu azalma, hayvansal gıda maddelerinin temeli
ni oluşturan et ve süt ürünlerine de aynı şekilde yansımıştır. Nitekim, hayvan varlığımızın azal
dığı yıllarda, süt üretiminin de aynı düzeye düştüğü görülmektedir. Devlet istatistik Enstitüsü
nün verilerine göre, 1981 yılında 5,5 milyon ton olan yıllık süt üretimi, 1984 yılında 
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4 milyon ton olmuş ve bu düşüş yıllar itibariyle devam ederek, 1988 yılında 3,5 milyon ton 
seviyesine inmiştir. 

Bu azalmayı et üretiminde de açıkça görmek mümkündür. 1981 yılında, et üretimi, hiç 
ithalat yapılmadığı halde, 900 bin ton iken -fert başına da yılda 19 kilogram et düşerken- bu 
miktar yıllar itibariyle azalarak, 1987 yılında 770 bin tona düşmüştür. Aynı yılda 22 bin ton 
et ithal edilmesine rağmen, fert başına düşen et miktarı yılda 14 kilograma inmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketilen et miktarı yılda 100 kilograma çıkarken, ülkemiz
de, artması şöyle dursun, giderek azalmıştır. Bu durum karşısında, özal Hükümeti, hayvancı
lıktaki ihmal ve becerisizliğini et ithalatı yapmak suretiyle kapatmaya çalışmıştır. Bu gibi sunî 
tedbirler, fayda yerine zarar getirmiş ve memleket hayvancılığını tahripten başka bir işe yara
mamıştır. Nitekim, Türkiye'de kırsal alanda faaliyet gösteren işletmelerde mevcut büyük ve kü
çükbaş hayvan varlığına ve dağılımına baktığımızda, bu acı gerçeği açıkça görmemiz müm
kündür. 

Ülkemizde, kırsal alanda 3 milyon 600 bin dolayında tarımsal işletmenin bulunduğu anla
şılmaktadır. Bu işletmelerden yüzde 86'sında bitkisel ve hayvansal ürün birlikte yetiştirilmek
te; yüzde 1 Tinde bitkisel ürün yetiştirilmekte, yüzde 3'ünde ise sadece ihtisaslaşmış hayvan 
üretimi yapılmaktadır. 

Bu işletmelerin sosyoekonomik yapısına baktığımızda, büyük bir çoğunluğunun, aile ba
zında geleneksel işletmeler karakteri taşıdığı ve yurt düzeyinde yaygın ve dağınık oldukları 
görülür. 

Değerli bir bilim adamımızın incelemeleri sonucunda, bilimsel bir dergide verdiği tablo
dan ülke düzeyinde yayılmış olan işletmelerdeki hayvan varlığı ve dağılımına baktığımızda, du
rumun hiç de iç açıcı olmadığını görürüz. Tabloya göre, Türkiye'deki 3 milyon 600 bin işletme
deki hayvan varlığımız ve dağılımı şöyle: Bugün, büyükbaş hayvanı hiç olmayan 832 bin işlet
me vardır. Bu, aşağı yukarı toplam işletmelerin yüzde 23'üne tekabül etmektedir. Yine, küçük
baş hayvanı hiç olmayan işletme sayısı 1 milyon 952 bindir. Bu da toplam işletmelerin yüzde 
54'üne tekabül etmektedir. 

Büyükbaş hayvan sayısı l'le 4 arasında değişen işletme sayısıTürkiye'de 1 milyon 600 bin 
civarındadır ve toplam işletmelerin yüzde 46'sına tekabül etmektedir. Küçükbaş hayvan sayısı 
l'le 9 arasında değişen işletme ise 340 bin adettir ve bu da toplam işletme sayısının yüzde 9'una 
tekabül etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tablonun aşağı kısımlarında da büyük ve küçükbaş hayvan dağı
lımları yer alıyor. 

Burada önemli olan şudur : Bugün, hayvan yetiştiriciliği ve besicilikle geçinen, tarımsal 
ürün yetiştirme yanında bu uğraşıda da bulunan 832 bin ailede büyükbaş, 1 milyon 952 bin 
işletmede de küçükbaş hayvan (keçi, koyun) kalmamıştır. Bu, biraz evvel belirttiğim gibi, top
lam işletmelerin yüzde 54'üne tekabül ediyor. 

Verilen bu bilgiler doğrultusunda, bugün, 832 bin işletmede büyükbaş hayvan hiç yoktur. 
Bu oran, işletme sayısının yüzde 23'ünU teşkil etmektedir. Yine, küçükbaş hayvanı olmayan 
aile sayısı ise yüzde 54'tür. Bir başka deyişle, işletmelere sahip olan ailelerin yüzde 23'ü 
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büyükbaş hayvandan, yüzde 54'ü de koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvandan mahrumdur. Bu 
aileler, işletmelerine tekrar hayvan alabilecek parayı bulamamaktadırlar; hayvan alıp da işlet
melerini devam ettirememektedirler. 

Alim gücü bu ölçüde düşmüş olan kırsal kesimdeki hayvan üreticisi, böylece, bir bardak 
süte, bir kaşık yoğurda, bir kalıp peynire muhtaç olmuş, ekmeğinin katığı ve çoluk çocuğunun 
rızkı olan hayvansal üretimden mahrum edilmiştir; bunun sonucu, yetersiz beslenmeye mah
kûm edilmiş ve toplumun sağlığı bozulmuştur. Bugün, nüfusumuzun yüzde 80'inde beslenme 
bozukluğu mevcutsa ve toplumumuz tek taraflı olarak tahılla beslenmeye mecbur bırakılmış
sa, bunun sorumluluğu bugünkü iktidara aittir. Üreticinin böylesine yoksullaşmasının tek se
bebi, özal İdaresinin kötü oluşudur. Gelecek nesillerin beslenme bozukluğu içerisinde bulun
masının ve insanlarımızın sağlığının tehlikeye girmesinin vebali, bugünkü ANAP İktidarının 
omuzlarında olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, öyle anlaşılmaktadır ki, hayvancılık ülkesi olan Türkiye'de hayvan
cılık ve hayvan ürünlerinin gerçek değeri bu İktidar tarafından henüz kavranamamıştır. Bugü
ne kadar izlenen yanlış politikalar devam ederse, hayvancılık ve hayvan ürünlerinin üretimini 
ve tüketimini sınırlayan ve gerileten bir uygulamanın acısını ileride hep birlikte çekeceğiz. 

Hayvan yetiştiriciliği ve besicilik, ülkemizde, özellikle kırsal kesimde yaşayan dar gelirli 
fakir vatandaşlarımızın toprağından kaldırdığı mahsulden elde ettiği gelire paralel olarak yapı
lan ve genellikle aile bazında sürdürülen bir uğraşı dalıdır. Kuraklık ve değişik nedenlerle top
rağından geçimini sağlayamayan çiftçilerimizin hayvancılıktan elde ettiği geliri, onun için bir 
etmek kapısıdır. Bu çiftçilerin tarlasından ve merasından topladıkları otlarla ve samanlarla ve 
kısmen de kaldırdığı ürünlere ek olarak Yem Sanayii Genel Müdürlüğünden aldıkları yemlerle, 
bu besicilik güç şartlarda yürütülmektedir. Ancak, enflasyonun azgın pençesi altında kalan 
bu üreticiler, son yıllarda bu gelir kaynağından istemeye istemeye vazgeçer duruma düşmüştür 
ve bunların yoksullukları bir kat daha artmıştır, özellikle, içinde bulunduğumuz yılın kurak 
olması nedeniyle meralarda ot bitmez iken, çiftçi, ektiği mahsulden de yeterli ürünü alama
mıştır. Buna rağmen, Hükümet, sulama ücretlerine yüzde 40'ı geçen zam yapmış, yemde süb
vansiyonu kaldırmıştır. Hükümetin bu tutumunu anlamak mümkün değildir. 

Besici, hazır yem kullanmak zorunda kaldığından, daha fazla zarar etmemek için, elinde 
bulunduğu hayvanını, besleyememek korkusuyla, zamanından önce elden çıkarma mecburiye
tinde bırakılmıştır. Bundan istifade eden tüccar, üreticinin bu durumunu bildiği için, maliyetin 
altında fiyat teklif etmekte ve çiftçinin elinden, üç beş hayvanını yok pahasına almaktadır; çiftçi 
bu duruma gelmiştir. Bu duruma Hükümetin seyirci kaldığını görüyoruz. 

Sayın Bakan geçen gün bir gensoru önergemize verdiği cevapta, yanılmıyorsam, "Destek
leme alımları için Et ve Balık Kurumuna 50 milyar Türk Lirası transfer ettiklerinden" bahset
tiler; ama bugün, çiftçilerimiz, Et ve Balık Kurumuna götürdüğü hayvanını maalesef satama
maktadır. Bu kurum tarafından, çiftçiye aralık ayının 15'ine, hatta 1990'a gün verildiğini gö
rüyoruz ve ekim ayının sonundan itibaren de dişi hayvanların alınmayacağı, yine Hükümet 
tarafından ilgili kuruluşlara bildiriliyor. Daha evvelden dişi hayvanlarını beslemiş olan ve ekim 
ayından sonra alımı kararlaştırılan bu hayvanları çiftçiler nasıl satacaklardır? Bugün, çiftçiler 
bunun sıkıntısı içerisinde bulunmaktadırlar. Onun için, Tarım Orman ve Köyişleri Sayın Baka
nından bu probleme daha rasyonel bir çözüm getirmesini huzurlarınızda rica ediyorum. 
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Et fiyatlarında bariz bir artış görülmemesine rağmen, besicilikte kullanılan küspe, geçen 
yıl 200 lira iken bu sene 400 liraya; S0 lira olan saman bu sene 250 liraya; 150 lira olan ot bu 
sene 300 liraya, 50 kilogramlık 1 torba yem -geçen sene- 8 bin lira iken bu sene 20 bin liraya 
çıkmıştır. 

Besicilikteki girdi fiyatlarının böylesine artmış olması yetmiyormuş, gibi, Hükümet, ge
çen yıl 5 milyon liraya kadar verdiği krediden yüzde 29 faiz alırken, bu yıl bu faiz oranını yüz
de 34'e çıkarmıştır. 5 milyon liradan yukarı olan kredilerin faizi ise yüzde 43'tür. 

Bir taraftan yem fiyatlarının anormal bir biçimde artması, diğer taraftan, âdeta bu artış
larla yarış edercesine besicilik kredisi faizlerinin yükseltilmesi, bu sektörde uğraş veren, ekmek 
yiyen vatandaşlarımızı şaşkına çevirmiş, perişan duruma sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz yılın kurak olması sonucunda perişan olan çift
çilerimizin ve küçük besicilerimizin durumlarını, 6 Haziran 1989 tarihinde yaptığım bir gün
dem dışı konuşmayla bu kürsüde dile getirmiştim. O konuşmama cevaben İkrım Orman ve 
Köyişleri Sayın Bakanı, endişe edecek bir durum olmadığını, her türlü tedbirin mutlaka alına
cağını ve hiçbir çiftçinin mağdur edilmeyeceğini" beyan etmişti. Aradan takriben üç ay geç
miştir. "Mağdur edilmeyecektir" denilen çiftçimizin durumuna bir bakalım : 

Tarım Orman ve Köyişleri Sayın Bakanı bir tamim çıkararak, diyor ki; "18 Temmuza ka
dar herkes hasar tespiti yaptırsın." Bu tamim, sadece dikey olarak, tepeden daha aşağıdaki 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kademelerine bildiriliyor. Çiftlerimizin bir kısmı, Bakan
lığın bünyesinde kurulan o ünite tarafından eğer aydınlatılmışsa, bu olayı biliyorlar; fakat bü
yük bir kısmı, 18 Temmuza kadar hasar tespiti yapılacağını bir türlü öğrenemiyor. 18 Temmu
za kadar hasar tespiti yapılan çiftçilerin bir kısmının kredi borçları erteleniyor, bakiye borçları 
taksitlendiriliyor ve tohumlukları veriliyor; ama, bu hasar tespitini yaptıramayan büyük ço
ğunluk, bunun dışında tutuluyor. Değişik zamanlarda, 18 Temmuz tarihine kadar olan sürenin 
uzatılması için taşra teşkilatından ve halk tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
yapılmış olan talepler maalesef geri çevriliyor ve çiftçinin büyük bir çoğunluğu, içinde bulun
duğumuz kuraklığın yaratmış olduğu sıkıntıdan dolayı Hükümetin almış olduğu tedbirlerden, 
maalesef faydalanamıyor. Faydalanamayanlar büyük bir çoğunluk teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yaz mevsimi geçmiştir. Hepimiz seçim bölgelerimizinden geldik; kö
ye gittiğimizde üreticinin ilk şikâyeti bu olmuştur. Bir bakıyorsunuz, bir köyde yanyana tarlası 
olan iki çiftçiden birisi, hasbelkader hasar tespiti yaptırmış, az da olsa hükümetin almış oldu
ğu tedbirlerden faydalanabilmiştir; ama, hemen onun yanı başında tarlası olan bir başka çift
çi, maalesef bu tedbirlerden faydalanamıyor. 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim : Allanın rahmeti, yağmuru, hasar tespiti 
yaptıran çiftçinin tarlasına yağmadı da, yaptırmayan çiftçinin tarlasına yağdı mı?.. Yağmadı. 
Yağdıysa, ikisine birlikte yağdı, yağmadıysa hiçbirine yağmadı, öyleyse, hasar tespiti bir şov
dan, bir gösterişten ibarettir; Hükümetin almış olduğu tedbirler bir aldatmacadan ibarettir. 
İcraatın tçinden Programını enine boyuna gözler önüne seriyorsunuz, kendi icraatınızı vatan
daşa saatlerce anlatıyorsunuz da, devletin televizyonundan, niçin, bu hasar tespitinin gününü, 
zamanını, nasıl yapılacağını vatandaşa duyurmuyorsunuz; niçin sadece bir tamimle yetini-
yorsunuz. 
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Onun için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından, hassaten, 4 milyon üretici ve çiftçi adı
na rica ediyorum; bu tedbirinizi tekrar gözden geçiriniz; mağdur olan, bugün feryat eden çift
çinin feryadına, lütfen kulak veriniz. Aksi takdirde, çiftçinin sıkıntısından, ıstırabından; o sı
kıntı ve ıstırabının vebalinden sizi hiç kimse kurtaramayacaktır. 

Şimdi, Sayın Bakana sormak istiyorum : Ekim mevsimi geldi; hasar tespitinden kaç çiftçi 
faydalandı? Lütfen bu kürsüden ilan ediniz. (ANAP sıralarından, "Hepsi faydalandı" sesi) 

Hepsi faydalanmadı sayın milletvekili. Eğer, "Hepsi faydalandı" derseniz, bu sözünüzün 
vebalinden ölünceye kadar kurtulamazsınız. Lütfen... 

Burada Sayın Bakan açıklasın : Kaç çiftçi hasar tespiti yaptırmıştır, sizin aldığınız tedbir
lerden kaç çiftçi faydalanmıştır? Eğer tedbirse... 

Tohumluk buğday dağıtıyorsunuz; 10 demir, 20 demir buğday veriyorsunuz. O dağıttığı
nız tohumlukları çiftçi kavurgalık mı yapacak, yoksa toprağına ekeceği tohum mu yapacak?.. 
Bu, yetersiz bir tedbirdir. 

Çiftçi, bütün bu sıkıntıları duyuramamanın acısıyla Manisa'da bir yürüyüş yapmıştır. Çiftçi, 
bu yürüyüşü, mecbur kaldığı için yapmıştır; ama, gelin görün ki, Tarım Orman ve Köyişleri 
Sayın Bakanımız, yaptığı bir basın toplantısında, çiftçilerin bu yürüyüşünü, siyasî bir polemik 
meselesi haline getirmiştir. Çiftçi, eğer sesini duyuramıyorsa, tktidarın milletvekilleri ve Hü
kümet gelip çiftçilere gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulunamıyorsa, çiftçi yürüyüş yap
masın da ne yapsın?.. 

Tarım Orman ve Köyişleri Sayın Bakanımız, "Biz gerekli tedbirleri aldık, vicdanen müs
terihiz, takdiri millete bırakıyoruz" diyor. Eğer takdiri millete bırakıyorsanız, o millet takdiri
ni 26 Martta ortaya koymuştur; gereğini yapın lütfen. Ya bu memleketin derdine deva olacaksı
nız, ya da derdine deva olamıyor sanız, milletin 26 Marttaki takdirinin gereğini yapacaksınız. 

A. CENGİZ DAöYAR (Antalya) — Sen kendine bak reis! 
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Aksi takdirde, çiftçinin ve besicinin bugünkü sıkıntıları

nın, dertlerinin, ıstıraplarının, çilelerinin vebalinden kurtulamayacaksınız ve aldığınız oyun da 
vebali altında ezileceksiniz sayın milletvekili. Sizin bu hareketiniz, az da olsa, oyunu aldığınız 
o asil Türk çiftçisiyle alay etmekten başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, lütfen Genel Kurula hitap edelim... 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, son gelişmeler ve rakamlar, Türki
ye'de hayvancılık sektörünün geleceğinin hiç de parlak olmadığını gösteriyor. Meseleye ne ka
dar iyimser bakarsak bakalım, bir yandan hayvan varlığımızın azalması, diğer yandan hayvan
sal ürünlerimizin düşmesi, hiç de hayra alamet değildir. Türkiye'de hayvancılığa sadece bir ta
rımsal girdi olarak bakmak doğru değildir. Hayvancılık, tarım için ne kadar temel teşkil edi-
yorssa, sanayi için de aynı derecede önemlidir. Türkiye'de iyi bir deri sanayiinin varlığı, yine 
Avrupa ile rekabet edebilecek güçlü bir tekstil sanayiinin bulunmasının da hayvancılığımızla 
bağlantılı olduğu bir gerçektir. 

Bu bakımdan, tehlike sinyalleri veren hayvancılık sektörünü, daha fazla gecikmeden ele 
almak ve bu konuda gerekli tedbirleri saptamak gerekmektedir. Türkiye'de, hayvancılığın isteni-
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len düzeye getirilmesi bakımından, yapısal sorunlar başta olmak üzere, konuyla ilgili diğer bü
tün sorunların, belirli bir poklitika doğrultusunda çözümlenmesinin zorunlu olduğu görü
şündeyiz. 

Bunun için, belirli büyüklükte, ihtisaslaşmış hayvancılık işletmeleri kurulmalı ve teşvik 
edilmelidir, işletmeler yaygınlaştırılarak, et ve süt sanayiinin gelişmesi sağlanmalıdır. Üretici
lerle, hayvan ürünlerini isteyen fabrikalar arasında sözleşmeli üretim sistemine geçilmeli, üreti
len ürünlerin tatmin edici fiyatlarla alınması garanti edilmelidir. Böylece, fabrikaların ham
madde sorunu da çözümlenmiş olacaktır. Gerek damızlık hayvan yetiştiricilerine ve gerekse 
besicilik yapan üreticilere, düşük faizli, uzun vadeli krediler temin edilmelidir. Yem sanayii ge
liştirilerek ve yaygınlaştırılarak, küçük işletme sahiplerinin ihtiyaçları zamanında ve ucuz ola
rak karşılanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz 9 dakika aştı, lütfen toparlayınız. 

BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Bir cümleyle bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sonuç olarak: Bütün bu hususların incelenmesi ve ülkemiz gerçeklerine uygun çözüm yol
larının araştırılması için, Meclis araştırması açılmasının gereğine Doğru Yol Partisi olarak ina
nıyor ve bu nedenle, araştırma önergesine müspet oy vereceğimizi arz ediyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini, parti grubum ve şahsım adına tekrar se
lamlıyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmaz. 

önerge sahibi adına, Sayın Salih Sümer; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sümer, bildiğiniz gibi, süreriz 10 dakikadır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hayvancılığımızın için
de bulunduğu sorunlarla ilgili olarak verdiğimiz araştırma önergesinde, imza sahibi olarak söz 
aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Her alanda olduğu gibi, tarım sektörü de, özal Hükümetleri döneminde ciddî sorunlarla 
karşı karşıya kalmıştır. Devletten yeterli desteği göremeyen çiftçi, hızlı enflasyon ve düşük des
tekleme fiyatları karşısında sürekli kaybetmiş ve ezilmiştir. Gübre, ilaç, tohum ve akaryakıt fi
yatları hızla yükselmiş, çiftçi, ürününü değerlendirememiş ve her gün artan güçlüklerle karşı 
karşıya kalmıştır. 

. özetle, özal döneminde, üretici, her gün artan girdi fiyatları, yükselen kredi maliyetleri 
karşısında çaresiz kalymış ve eğer varsa, traktörünü, aracını satmak zorunda bırakılmıştır. Haciz 
ve icra memurları özal döneminde köye girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü içinde, hayvancılık, önemli sorunlarla karşı karşıya bu
lunmaktadır. Ülkemiz, ciddî ve güvenilir bir hayvancılık envanterinden yoksundur. Ancak, ül
kemizin, hayvancılık varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu da bilinmektedir. 
Bu önemli potansiyele rağmen, hayvan başına verim son derece düşüktür. 

Hayvancılıkla uğraşanlar, yetiştiricilik ve besicilikten, süt, et ve hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesine kadar bütün konularda devletten gerekli ve yeterli desteği görmekten uzaktırlar. 
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Meralar, devletin ilgisizliği ve ihmali yüzünden, giderek azalmaktardır. Ayrıca, meraların 
kalitesi de düşmektedir. Bu durum, büyük ölçüde meraya dayalı olma niteliğini koruyan hay
vancılık sektöründe önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hayvancılık, özal döneminde, âdeta kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Üreticiler yaşam ko
şullarının güçlüğü ve hızla artmaya devam eden enflasyon karşısında, hayvanlarını besleyemez 
durumda kalmışlardır. Bunun içindir ki, erken kuzu kesimi hızla artmaktadır. 16 -18 kilogram 
arası canlı ağırlıkta kesilen kuzulardan, ancak 7 - 9 kilogram karkaset elde edilebilmektedir. 
Halbuki, uygun bir beslenme ile, kısa sürede bu ağırlığın en az iki misline çıkarılması müm
kündür; ama, özal döneminde, hayvancılıkla uğraşanların, kuzularını beslemeye güçleri de, 
zamanları da kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, hayvanlar, sanayi tesislerinde değerlendirilmeden, genellikle, et yeri
ne canlı olarak ihraç edilmektedir. Bu durum, bir yandan hayvan sayısında azalmaya yol açar
ken, öte yandan da ülke içinde değerlendirilmesi gereken bir varlığın dışarıya gönderilmesine 
sebep olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, özal Hükümeti, kendi çiftçisinden, üreticisinden esirgediğini, itha
latçıya kolaylıkla verebilmektedir. Acaba, bu ithalattan dolayı kimler zengin olmuştur? Eğer, 
araştırma önergemize olumlu oy verirseniz, bunların da cevabını öğrenme olanağını hep bir
likte bulmuş oluruz. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ithal edilen hayvanların etinin hormonlu olduğu ortaya çıkmıştır. 
Milyonlarca dolar harcanarak damızlık ithal edilmiş; ama, gereken yarar sağlanamamıştır; çünkü, 
ciddî hiçbir araştırma yapılmadan, deneme yapılmadan ve ülkedeki hayvancılığa en uygun da
mızlık türü ortaya çıkarılmadan ithalat yapılmıştır. Sonuçta da, bunların çoğu kasaplarda et 
olarak satılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörü ve özellikle hayvancılık, dünyanın her tarafında, dev
letçe desteklenmektedir. Devlet desteği olmadan, tarımı da, hayvancılığı da gerektiği gibi geliş
tirenleyiz; üreticilere istikrarlı gelir ve normal bir yaşam sağlayamayız. Çünkü, hayvancılık bir 
bütündür..Beslenmesinden, süt fabrikasından, yem fabrikasından kombinalara kadar bir bü
tünlük içinde, planlı ve programlı olarak ele alınıp, geliştirilmelidir. Devlet, bunlara her aşa
mada gerekli desteği vermeli ve kaynak ayırmalıdır. Bütün bunlar yapılmadan hayvancılık ge
liştirilemez ve hayvancılıkla uğraşanların yaşam seviyeleri yükseltilemez. Hayvancılık sektörü 
ve bu sektörle uğraşanlar, özal'ın başıboş piyasa sisteminin eline bırakılamaz ve bırakılmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, coğrafî yapısı nedeniyle hayvancılığa son derecede elverişli
dir. Bu, özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi geri kalmış yörelerin ve o yöredeki insan
ların önemli bir uğraşı alanıdır. Hayvancılığın geliştirilmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
nun kalkınmasına da önemli katkıda bulunacaktır. Ancak, doğu, güneydoğu ve Orta Anado
lu'nun yaylalarında, ovalarında, dağlarında kaderiyle baş başa bırakılan hayvancılığın sorun
ları, özal döneminde giderek artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancılıkla uğ
raşanlar, büyük sorunlarla karşı karşıyadırlar. Artan girdi fiyatları karşısında, yem alamaz ve 
besicilik yapamaz hale gelmişlerdir, hayat pahalılığı karşısında, hayvanlarını meralarda besle
yip, uzun süre beklemeye güçleri ve takadan kalmamıştır, özal döneminde, devlet, hayvanla
rın ne etine, ne sütüne, ne de diğer ürünlerine gerekli ve yeterli desteği vermemektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancı
lık, büyük ölçüde meraya dayanmaktadır. Meralar her geçen gün azalırken, içinde bulunduğu
muz yıl gibi kuraklık yıllarında sorun daha da büyümektedir. 

YILMAZ SANtOGLU (Ordu) — GAP'ı bitirdiğimiz zaman her şey hallolacak nasıl olsa. 

SALÎH SÜMER (Devamla) — Bugün, yörede hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanlarına ot 
ve saman bile bulamaz hale gelmiştir. Devletin, bir an önce, bu soruna da çözüm bulmasını 
zorunlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılığımızın sorunları, konuları, çözüm yolları, on dakikalık 
bir sürede ortaya konulamayacak kadar büyüktür, önemlidir. Bu sorun, parti farkı gözetme
den hepimizin, bu alanda uğraş veren köylümüzün, vatandaşımızın sorunudur. Bunlann tüm 
yönleriyle araştırılması, ortaya konulması ve çözüm yollarının belirlenmesi gerekir. Bunun için, 
Yüce Meclisten ve özellikle sizlerden, Grubunuzdan, önergemize olumlu oy vermenizi diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sümer, teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, bir talebiniz mi vardı? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Baki Durmaz'ın konuşmalarında , Tarım Bakanının cevaplandırması dileğiyle bazı sorula
rı oldu. Araştırma önergesi görüşmelerinde konuşmacılara cevap verme hakkımız olmadığı için, 
bunlara şu anda cevap veremiyoruz; ama, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli aydınlatıcı cevapla
rımızı arz edeceğiz. Sadece bir konuyu ifade etmek istiyorum : 

Yüzde 40 hasar tespit komisyonlarına rapor tutturamamış olan çiftçilerimizle ilgili olarak 
bir çalışmamız vardır. Bunu Yüce Meclisin ıttıalına arz ediyorumn. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. {ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, teamül mü yaratıyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, teamül yaratmadık. Sayın Bakan, konuşmasının başlangıcında, iç
tüzüğün böyle bir konuşma imkânı tanımadığını ifade buyurdular. Esasen ben de aynı kanaat
te olduğum için, söz isteseydi, vermeyecektim. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ama, Sayın Bakan açıklamalarını yaptılar. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ben Sayın Bakanın bu konuda usule riayetkar davranışı için, 
samimî olarak söyleyeyim, memnun olmuştum. Bilmiyorum, neden şikâyetçisiniz?.. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Teamül yaratmamak için. 

BAŞKAN — Kaldı ki, müşahede buyurmuşsunuzdur ki, bugünkü görüşmelerde, değerli 
milletvekili arkadaşlarımın tamamına azamî saygıyı, itinayı, hoşgörüyü göstermekte de kusur 
etmedik. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O ayrı bir konu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır, tkinci sıradaki 

önergenin görüşmelerine başladığımız takdirde, konu bölünecektir. 
Bu nedenle, komisyonlara üye seçimini yapmak ve gündemdeki konuları sırasıyla görüş

mek için, 11 Ekim 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 18.15 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'm, Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı hakkın

daki iddialara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiskri Bakanı Lutjullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/734) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Recep Mızrak Türki
ye Cumhuriyetinin onurunu dış ülkeler karşısında küçük düşürücü davranışlara teşebbüs et
mesi, bozuk gıdaları tüketime vererek halkın sağlığını tehdit edici harekette bulunması, me
muriyet görevini kötüye kullanarak özel şahıslara çıkar sağladığı iddia edilmektedir. 

Buna göre; 
1. Bu kişi hakkında, Bakanlığınıza bu olaylar intikal etmiş midir? 
2. Zeytinburnu Et Kombinası stoklarında bulunan sucukların, kurumun yetkili perso

nelince yapılan muayenesi sonucu ve gerekse Ankara ti Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yaptı
rılan analizler sonucunda söz konusu mevcut sucukların Gıda Maddeleri Tüzüğünün ilgili mad
desi hükmüne göre insan sağlığına zararlı olduğu ve stoklanması tesbit edilerek 18.9.1987 gün 
ve 3578 sayılı Rapor düzenlenmiştir. 

Bu sucukların insan sağlığına zararlı olduğu bilindiği halde Bengladeş'e yardım yapılmak 
istenmiş, Ankara ti Sağlığı Laboratuvarında yapılan inceleme sonucunda zararlı olduğu tespit 
edilerek bir kısım sucuk 26.11.1987 tarihinde imha edilmiş ve geriye kalan sucukta yurt içinde 
piyasaya sürülmüştür. Piyasaya sürülen sucuk miktarı ne kadardır? Türkiye Cumhuriyetinin 
onurunu ve dış ülkelerde küçük düşürücü ve insan sağlığıyla oynayanlar hakkında ne gibi bir 
işlem yapılacaktır? 

3. Konya Et Kombinasınca üretilen ve Haydar Paşa Soğuk Depo Müdürlüğüne gönderi
len etler yapılan muayene sonucunda da ileri derecede kokuşmuş olduğu ve üretime verilmeye
ceği, insan sağlığına zararlı olduğu (22.6.1988 tarih ve 871 sayılı Rapor) tesbit edildiği halde, 
depoda mevcut etler iç piyasaya tüketime sunularak inşân sağlığı ile oynanmak istenmiştir. Böyle 
bir davranışı nasıl karşılıyorsunuz? Görevini kötüye kullanan bu kişiler hakkında ne gibi bir 
işlem yapılacaktır? 

4. Yine aynı Kurumda ihracat amacıyla ve özel ihracat fiyatlarıyla alım yapılan koyun 
etleri, alım ve maliyet fiyatlarının çok çok altında bir fiyatla özel firmaya satışı yapılarak ku
rumun zarara uğratıldığı iddiaları vardır. 
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Böyle bir alım-satım olayı gerçekleşmiş midir? 
5. Yine Kurumun adi olarak ve tavuk eti ihtiyacı yokken, Genel Müdür Vekili Recep 

Mızrak'ın telefon talimatıyla Berker tnanoğlu'na ait 50 000 ton bozuk, insan sağlığına zararlı 
ve kurum cari alım fiyatının çok üzerinde alınarak piyasaya sürüldüğü, bu piyasaya sürülen 
tavukların hem insan sağlığına zarar verdiği ve hem de kurumu zarara uğrattığı, bundan dola
yı bazı kişilere çıkar sağlandığı söz konusudur. 

Böyle bir alım-satım olayı gerçekleştirilmiş midir? Eğer gerçekleştirilmiş ise, bu kişiler hak
kında ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

6. Yine bu Kurumun Gölbaşı Oğul bey'd e bulunan taşımacılık tesislerinde, 22.6.1988 gü
nü, 41 DA 909 plaka nolu treyler ve 06 D 9721 plaka nolu kamyon ile taşınan 250-300 ton civa
rındaki kime ait olduğu bilinmeyen inşaat demiri, Genel Müdür Vekili Recep Mızrak'ın emri 
ve Oğulbey Taşımacılık Müdürü Necmi Demirkan ile Müdür Yardımcısı Yener Başer'in bilgisi 
altında depolanmış ve daha sonra 27.6.1988 günü demire yapılan zamdan sonra bu demirler 
kurumun yükleyicileri ile yüklenerek, Oğulbey tesislerinden gönderildiği ileri sürülmektedir. 

Böyle bir taşımacılık ve depolama olayı olmuş mudur? Eğer olmuş ise bu kişiler hakkın
da ne gibi bir işlem yapılacaktır? 

7. Adana Et Kombinası Müdürlüğünce 20 Haziran 1988 gün ve 48 sayılı ordino ile Zey-
tinburnu Et Kombinasına gönderilen jöle işkembenin T.C.T.O.K. Bakanlığı istanbul ti Kontrol 
Laboratuvarınca yapılan muayenesinde söz konusu işkembenin iyi temizlenmediği, fena koku 
ve görünümünde olup, Gıda Maddesi Tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca imhası ve satışının 
yasak olduğu 7.7.1988 gün ve 908-4 sayılı imha raporu düzenlenmiş olmasına rağmen Genel 
Müdür Vekili Recep Mızrak'ın talimatıyla piyasaya sürüldüğü iddia edilmektedir. 

Böyle bir olay gerçekleşmiş midir? Eğer gerçekleşmiş ise piyasaya sürülen işkembe mikta
rı nedir? tnsan sağlığı ile oynayan bu kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-314 9.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kan.ve Kar.Md.lüğünün 19/6/1989 tarih ve 7/734A2939/14019 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın "Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı iddialara" 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Cevap 1: Bakanlığıma bağlı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürü ile 

ilgili olarak daha önce intikal eden bazı konular nedeniyle adı geçen Kurumun icraatı Bakanlı
ğım Teftiş Kurulu Müfettişlerine incelettirilmiştir. 

Bakanlık Müfettişlerince müştereken düzenlenen inceleme raporunda; Kurum Genel Mü
dür Vekili hakkında ileri sürülen hususların bir kısmının gayri varit, bir kısmının ise, mevzua
ta aykırı bir yönünün bulunmadığı ve normal işlerden sayıldığı, iddialara ilişkin olarak da her
hangi bir Kurum zararının söz konusu olmadığı, bu nedenlerle ilgili ve yetkililer hakkında so
ruşturma açılmasına ve işlem yapılmasına mahal bulunmadığı bildirilmiştir. 

Cevap 2: Bengladeş'e 1987 yılında uğradığı sel felaketi nedeniyle Bakanlar Kurulunca 250 
milyon TL'Iık gıda ve temizlik maddesi yardımı kararlaştırılmıştır. Et ve Balık Kurumu, kendi 
üretimi olan 8 917 Kg. sucuk ile 135 184 adet balık konservesini stoklarından temin ederek 
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Kızılay Genel Müdürlüğü'nün Etimesgut Merkez Depo Müdürlüğü'ne teslim etmiştir. 
8 917 kg. sucuktan 2 379 kg. mı 30.8.1987 tarihinde bir askerî uçakla sevk edilmiştir. Mü

fettiş raporunda da belirtildiği üzere bakiye 6 538 kg. sucuk zamanında yardım yerine gönde
rilmediği gibi teslim anında muhafaza şartlarına uygun olarak da depolanmamıştır. 

Eylül 1987 ayında asgarî 35°'de, gıda maddesi muhafazası niteliğine uygun olmayan han
gar tipi bir depoda 3 gün müddetle saklanması sonucu sucuklar haliyle bozulmuştur. 

Bakiye sucukların yurt içinde piyasaya sürülmesi sözkonusu olmayıp tamamı imha edil
miştir. 

Cevap 3: Kurumun Konya Et Kombinası Müdürlüğünce Haziran 1988 ayında kesimi yapı
lan taze sığır etlerinden Haydarpaşa Soğuk Depo Müdürlüğüne sevk edilen 9 896 kg. etten, 
teslim ve tesellüm sırasında ilgililerce tanzim edilen tutanak ve laboratuvar raporlarına göre 
2 132 kg. Iık kısmı, literatüre göre Bono Stink ve Bone Sovr olarak vasıflandırılan derinden 
yüzeye doğru bozulma nedeni ile imha edilmiştir. Bozuk etin tüketime verilmesi söz konusu 
değildir. Dolayısıyla bu olay nedeniyle görevlilere herhangi bir kusur izafe edilmesi mümkün 
görülmemiştir. 

Cevap 4: Erzurum Kombinasından 1.7.1988-18.8.1988 tarihleri arasında Titaş A.Ş/ne 6 ayrı 
parti halinde 72 151 kg., Kardeşler Ltd.Şti.'ne de 3 ayrı parti halinde 82 817 kg. olmak üzere 
toplam 154 968 kg. İhraç evsaflı dondurulmuş gövde koyun eti satılmıştır. Satışlar Titaş Fir
masına 2091 $/Ton ve Kardeşler Ltd. Şirketine 2090 $/Ton birim fıatla yapılmıştır. 
460 706 977 TL tutarındaki bu satışlardan kurum beher kiloda net 536 TL olmak üzere top
lam 83 062 848 TL kâr sağlamıştır. Bu satışlarda 2 436 TL/Kg. maliyete karşılık satış birim 
fıatı 2 972,91 TL/Kg. olmuştur. Görüleceği üzere bu satıştan dolayı kurumun zarar etmesi söz
konusu değildir. 

Cevap 5: Kurum, Kombinaların acil tavuk eti talepleri karşısında, Hasbesi Firması sahibi 
Berker tnanoğlu'ndan 1 350 TL/Kg. birim fıattan 43 014 Kg. tavuk eti satın alarak karşılığın
da 2 800 TL/Kg. birim fıattan 20 577 Kg. don dana eti satmıştır. Bu tarihlerde Kurumun mez-
buh tavuk eti alım fiatı — % 25 toleranslı 1 500 TL/Kg. dır. Hasbesi Firmasından 58 068 900 
TL ye satın alınan tavuk etinin tamamı 81 163 203 TL'ye satılmak suretiyle bu satıştan 23 094 
303 TL net kâr sağlanmıştır. Söz konusu tavuk etlerinin bozuk ve insan sağlığına zararlı olma
sı gerçek dışıdır. 

Cevap 6: Kurumun Ankara Oğulbey'de bulunan 280 dekar dolayındaki Tır İşletme Mü
dürlüğü alanının bir köşesine Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekilinin üyesi bulunduğu 
bir Yapı Kooperatifine ait 50-60 ton civarında demir bir ay kadar süre ile muhafaza edilmiştir. 

Hiçbir ticarî gaye güdülmeyen ve özel bir şahısla ilgisi olmayan bu konuda Müfettişlik 
hiç bir mahsur görmemiştir. 

Cevap 7: Adana Et Kombinası Müdürlüğünce üretilerek Zeytinburnu Et Kombinasına gön
derilen 3 938 kg. jöle işkembe numuneleri ilgili kombina tarafından İstanbul ti Kontrol Labo
ratuvar Müdürlüğü ile Kurumun Merkez Laboratuvarlarına gönderilmiştir. 
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Her iki laboratuvarda yapılan tahlil sonuçları farklı çıkmıştır. (İstanbul ti Kontrol Labo-
ratuvarında satışının yasak olduğu ve imhasının gerektiği, Merkez Laboratuvarlarında ise in
san gıdası olarak tüketilmesinde bir sakıncanın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.) 

Sonuçların farklı olması numunelerin farklı alınmasından ve partideki her parça numu
neden değişik sonuçların çıkabileceğinden ve bu şekilde numunelerin partiyi tam manasıyla 
temsil edemeyeceğinden kaynaklandığı jöle işkembenin muhafaza ve nakliye sırası da ambala
ja konulmamasından dolayı dış şartlarla temasta bulunan göden de renk değişikliği ile bakteri 
oluşumu görüldüğü ve bu haliyle tahlile sokulmuş olabileceği kanaatine varıldığı, 

Emtianın, üretim ambalaj ve nakliye durumlarına göre vasıf ve durumlarını daha iyi de
ğerlendiren Merkez Laboratuvarının sonuçlarına itibar edilmesinin daha sağlıklı olduğu, ayrı
ca satışlarda herhangi bir iade ve sorunun da çıkmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Ydmaz'tn, Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'tn yazûı cevabı (7/735) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

1'. Et Balık Kurumunun Beşiktaş'daki yeri Yönetim Kurulu Kararı ve Belediyeden her
hangi bir istek olmamasına karşın Remzi Yücebaş tarafından tasfiye edilmiş durumdadır. 

Tasfiye edilme sebebi nedir? Bu tasfiye işleminde bazı firmalar korunmak istenmiştir. Bu 
firmalar hangileridir? 

2. Zeytinburnu Et Kombinası 47 dönümlük bir alanda kurulu idi. Nisan 1989'da 23 mil
yar 250 milyona Emlak Bankasına satılmıştır. Bu arsanın yanında Zeytinburnu Çimento fabri
kasının arazisi ise, m^si 2 milyondan yine Emlak Bankasına satılmıştır. Daha önce 2 milyara 
satılan bu arsanın eş değeri olan Kurum arazisi daha sonra m"si 500 000 TL'sına satılmıştır. 

Bu satışta çıkar sözkonusu mudur? Bu arsa satışında kimler korunmak istenmiştir? Bu 
satışta kurumun zararı nedir? 

3. Sözü edilen arsa satışı Kamu Ortaklığı idaresi tarafından yapılması gerekirken, doğ
rudan Kurum tarafından yapılmıştır. Bunun sebebi nedir? Bu satış işlemi ihale edilmiş midir? 
Emlak Bankası bu arazi üzerinde yapacağı inşaatı ESKA'ya verecek midir? 

4. İstanbul'da günde 600-700 ton et tüketilirken, Et ve Balık Kurumu bu piyasadan çe
kilmiştir. Bunun sebebi nedir? Kurum zarara uğratılmak mı istenmektedir? 
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T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-313 9.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md.lüğünün 19/6/1989 tarih ve 7/735-2940/14020 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın "Et ve Balık Kurumu ile ilgili bazı iddialara" 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Cevap 1: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul/Beşiktaş'taki soğuk depo 
binaları; 

a) tstaribul'daki Atik Paşalar Yalısının Devlet Konukevi olarak planlaması çalışmaları kap
samında Et ve Balık Kurumu'na ait Beşiktaş Yıldız Mahallesindeki binaların da Devlet Konu
kevi alanına dahil edilmesi hususu Dışişleri Bakanlığınca Başbakanlıktan talep' edilmiş ve bu 
talep Başbakanlık tarafından Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı yazısında Devlet Konukevi fonksiyonlarıyla bütünleşmesi mümkün ola
mayan Et ve Balık Kurumuna ait olup halen soğuk hava deposu v.s. olarak kullanılmakta olan 
binaların yıktırılması ve böylece Boğaziçi'nin en güzel yerlerinden birinde maksada uygun bir 
yerleşme düzeni elde edileceği ifadesi yer almaktadır. 

b) Söz konusu tesisin eski ve masraflı olması nedeniyle verimli çalışmasının mümkün ol
maması, buna ilaveten yerine ikame edilebileceği durumda olmak üzere biri Anadolu yakasın
da iki tesisin daha bulunması dikkate alınarak faaliyetlerine son verilmesi hususunda işyerine 
talimat verilmiştir. 

c) Başbakanlıktan alınan 6.11.1986 gün ve 24-620-61/02566 sayılı yazı ile sözkonusu arsa
nın Dışişleri Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasının uygun görüldüğünün bildirilmesi üzeri
ne tasfiye ile ilgili diğer işlemler yanında makine ve malzemelerin söküm ve taşıma işlemi de 
gerçekleştirilerek bunların Kurum işyerlerinde en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

d) Tasfiye nedeni ve şekli yukarda açıklandığı üzere Et ve Balık Kurumuna ait Beşiktaş'ta
ki tesisin tasfiyesi Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu'nun talimat, bilgi ve kararları doğrultusunda yapılmış olup, herhangi bir fir
manın korunması sözkonusu olmamıştır. 

Cevap 2: Zeytinburnu Et Kombinası şimdiki durumu itibariyle Zeytinburnu nazım imar 
planında 600 kişi/ha brüt yoğunlukta konut yerleşim alanı içerisinde kalmıştır. Ancak, Kom
bina arsasının konut yerleşim alanındaki konumu itibariyle en çok 6 kat yapılabilme durumu
na karşılık, Zeytinburnu Çimento Fabrikası'nın arsasında bu imkân otel-büro-işyeri olarak 115 
metreye kadar irtifak 25-30 kat olarak belirlenmiştir. Bu durumun çimento fabrikası lehine bir 
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değer artışı yaratması tabiîdir. Ayrıca, Kazlıçeşme'de faaliyet gösteren deri sanayiinin 1990 yılı 
sonlarında kaldırılacağı dolayısıyla bu yöredeki tesislerin tümüyle istimlake tabi tutulacağı da 
bilinmektedir. Tesisin ekonomik ömrünü doldurmuş, teknolojik açıdan geride kalmış olması, 
ayrıca Kurumun önemli boyutta sermaye ve finansman sıkıntısı içinde olması gibi sebeplerden 
dolayı Emlak Bankası'na satılmasıyla Kurum en rasyonel sonuca ulaşmıştır. 

Kombinanın satışı sırasında Emlak Bankası dışında S firma ile temas kurulmuş ancak bu 
firmalardan müsbet veya menfi herhangi bir cevap alınamamıştır. Üstelik bir İktisadî Devlet 
Teşekkülü olan bankaya yapılan satışla kurum açısından en iyi şartlar sağlandığı gibi kimse 
korunniamıştır. 

Cevap 3: Üzerinde bulunduğu arsasına oranla çok küçük bir parasal değere sahip olan 
ve mevcut haliyle satış talebi yaratabilme imkânına sahip olmayan Kombina faaliyet halinde 
bir işletme olma özelliğini kaybetmiştir. Bunun tabiî sonucu olarak, 3291 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi hakkında kanun kapsamına girmesini gerekli kılan durum da 
ortadan kalkmıştır. Bu şekilde, satış sözleşmesi konusunu tesisin üzerinde bulunduğu arsa oluş
turduğuna göre, arsa satışının 3291 sayılı kanun kapsamına girmeyeceği, arsa üzerinde tasar
ruf yetkisinin 233 sayılı kamu hükmünde kararnamenin 61 inci maddesinde yer alan "Teşeb
büs, müessese ve bağlı ortaklıklar kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesinin te
mini için gayrimenkulleri tasarruf eder, bunları kiraya verir, leh ve aleyhte ipotek rehin intifa 
ve irtifak haklan, gayrimenkul mülkiyeti v.s. hakları tesis eder" şeklindeki hükmü gereğince 
doğrudan Kamu iktisadi Teşebbüslerine ait olacağı, ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tesisi Ku
ruma kalmak ve 1,5 yıl süreyle kullanmak kaydıyla Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde yapı
lan arsa satışında herhangi bir hukuku tereddüt bulunmamaktadır. 

Cevap 4: Bu satış nedeniyle Kurumun İstanbul et piyasasından çekilmesi söz konusu de
ğildir. İstanbul'da halen soğuk ve donmuş muhafaza ile parçalama bakımından yeterli kapasi
teye sahip olan Haydarpaşa Soğuk Deposu bugün karşılayabildiğimiz piyasa ihtiyacına rahat
lıkla cevap verebilecek durumdadır. Bundan başka Sakarya Kombinamız vasıtasıyla da bu böl
gemiz devamlı beslenmektedir. 

Kaldl ki daha önce de belirtildiği gibi, yaşı, teknolojisi ve bulunduğu bölgenin imar duru
mu nedeniyle tasfiyesi kaçınılmaz hale gelmiş, söz konusu kombinanın yerine, daha modern 
ve günün şartlarına daha uygun bir tesisin yapılabilmesi için girişimler başlatılmıştır. Hazırla
nan inceleme raporu muvacehesinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına baş
vurulmuş olup, projenin 1989 yılı yatırım programına alınması ve ödenek tahsis edilmesi hu
suslarında çaba sarfedilmektedir. Esasen Bankayla yapılan satış sözleşmesine göre satış tari
hinden itibaren 1,5 yıllık süre ile Kurum tesislerinden yararlanmaya devam edecek, faaliyetini 
sürdürebilecektir. Bu süre sonuna kadar yeni tesisin faaliyete geçirilebileceği ümit edilmekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
LutfuIIah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, Eskişehir (E) Tipi cezaevindeki açlık grevine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazût cevabı (7/763) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Adalet Bakanı M. Oltan Sungurlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 6.7.1989 

Mahmut Alınak 
Kars 

1. Eskişehir E tipi cezaevinde açlık grevinde bulunan tutuklu sayısı ne kadardır? Ölüm 
orucuna başlayan var mıdır? Varsa kaç kişidir? 

2. Açlık grevinde veya ölüm orucunda bulunanlardan hastaneye kaldırılan var mıdır? 
Varsa kimlerdir? 

3. Bu grevleri sona erdirmek için Bakanlık olarak herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

4. Yıllardır devam ettirdiğiniz cezaevi politikanızda değişiklik yapmayı düşünüyor mu
sunuz? Bir türlü sonu gelmeyen bu açlık grevleri 1 Ağustos genelgesinin koşullarına uygun ol
madığını göstermektedir. Koşullara uygun olmayan yasalar kaldırıldığına göre çatışmalara se
bep olan ve günümüz koşullarına uygun olmayan bu 1 Ağustos genelgesini kaldırmak gerek
miyor mu? 

5. 1 Ağustos genelgesi Sayın Evren'in "asmayıp da besleyecek miyiz?" şeklindeki öç planı 
politikasının bir devamı mıdır? 

6. Sayın ÖzaPın yeni Anayasa ve düşünce suçları gibi konularda topluma yeni mesajlar 
vermeye çalıştığı günümüzde, genel bir af çıkararak samimi olduğunuzu uygulamada göster
meyi düşünüyor musunuz? Yoksa Sayın Ozal'ın bu çıkışları, toplumu oyalama, göz boyama 
ve erken seçimi gündemden çıkarma, amacına mı yöneliktir? 

T.C., 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 1065 6.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 18.9.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 7/763-3031-14591 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın, Mahmut Alınak Kars Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
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1. Eskişehir özel Tip Cezaevinde 29.6.1989 tarihinde başlayan açlık grevine; cezaevinde
ki hükümlü ve tutukluların Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevlerine naklinin yapıldığı 2.8.1989 
tarihine kadar, kademeli olarak toplam 261 tutuklu ve hükümlü katılmıştır, ölüm orucuna gi
den tutuklu ve hükümlü olmamıştır. 

2. Açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden hastaneye kaldırılan olmamıştır. 
Kurum Tabibliğinde yapılan muayenelerinde hastaneye şevkleri uygun görülenler, tedaviyi ka
bul etmediklerini beyan ederek hastaneye gitmemişlerdir. 

3. Bakanlığım ve söz konusu cezaevi idaresi yetkilileri tarafından açlık grevinde bulunan 
tutuklu ve hükümlülerin istek ve dertleri dinlenmiş, isteklerinden mevzuata uygun düşenlerin 
yerine getirilmesi için ilgililere gerekli talimat verilmiş, mevzuata uygun düşmeyen isteklerin 
gerekli değişiklikler yapılmadan yerine getirilmesinin mümkün olmadığı kendilerine bildiril
miştir. 

4. Ülkelerin zaman içinde değişen ihtiyaç ve koşulları ile uygulamada elde edilen dene
yimler ve Birleşmiş Milletler Suçluların Tretmanı için Minimum Standart Kuralları, Avrupa 
Cezaevi Kuralları nazara alınarak tutuklu ve hükümlülere uygulanacak koşulların tespiti ve tret-
mandaki çağdaş gelişmeleri de yansıtmak amacıyla yürürlükte bulunan "Ceza tnfaz Kurum
ları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların tnfazına Dair Tüzük"te gerekli değişikliklerin 
yapılmasına tevessül olunmuş, hazırlanan taslak Bakanlıkların görüşleri alındıktan sonra Baş
bakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Basında, tutuklu ve hükümlüler arasında 1 Ağustos Genelgesi olarak adlandırılan 7.7.1988 
tarih ve 34/87 sayılı "Cezaevlerinde Disiplinin sağlanması ve Farklı Uygulamaların önlenmesi" 
hakkındaki Genelge, mevzuatımıza ve 12.2.1987 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 
3 sayılı tavsiye kararına uygun olup, bu genelgenin birçok maddesinin iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle bazı tutuklu ve hükümlüler tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. 

Danıştayca, söz konusu Genelgenin tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesini 
düzenleyen 2/C maddesindeki süre ve zaman yönünden sınırlama getiren hükmü bakımından 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, davanın Genelgenin diğer maddelerine yönelik kısmı 
bakımından yürütmenin durdurulması istemi, 22.8.1989 tarih ve 1988/2904 sayılı kararla red
dedilmiştir. 

Tüzük değişikliği yürürlüğe girdikten sonra söz konusu Genelgenin yeniden gözden geçi
rilmesi ve mevzuata uygun düşmeyen yönlerinin bulunması halinde gerekli değişikliklerin ya
pılması düşünülmektedir. 

5. Söz konusu Genelge, ceza infaz kurumlarındaki farklı uygulamalara son vermek ve 
infaz kurumlarında disiplini sağlamak amacı ile çıkartılmıştır. 

6. Af konusu üzerinde hassasiyetle durulması ve değerlendirilmesi gereken bir husustur. 
25.12.1987 tarihinde Sayın Başbakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunan Hü
kümet programında da ifade olunduğu üzere, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda 
yapılan değişikliklerle af meselesi sistematik bir şekilde halledilmiş, toplumda yara açmadan 
cezaların indirimine gidilmiştir. 
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Bugün için Bakanlığımızda genel af çıkarılmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapıl
mamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. * 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
4. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ekonomik ve sos

yal sorunlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı, A. Mesut Yılmaz'tn yazılı cevabı (7/778) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
diler, saygılar sunarım. 3.8.1989 

Istemihan Talay 
İçel 

SHP grubu adına bütçe müzakerelerinde yaptığımız konuşmalarda diplomatlarımızın eko
nomik ve sosyal koşullarının yetersizliğine dikkat çekerek bu konularda acil önlemler almanızı 
önermiştik. 

1. Şu anda Dışişleri mensuplarının gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ücretlerinin yaptıkları 
işin önemi ile uygun olmayıp çok düşük bir düzeyde bulunduğu sizin tarafınızdan da kabul 
edilmekte midir? 

2. Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan gibi kronik sorunlarla sürekli mücadele edecek bir 
Dışişleri örgütünün bu ücret düzeyi içinde yurtiçinde ve yurtdışında bunaltılmasının hizmetle
ri olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeği tarafınızdan da takdir edilmekte midir? 

3. Bakanlıkta geçen süreniz içinde Dışişleri mensuplarının karşılaştığı ekonomik sorun
ların giderilmesi için ne gibi çabalarınız oldu, ne gibi olumlu sonuçlar aldınız ve eğer bir başa
rısızlık söz konusu oldu ise bunun nedenleri tarafınızdan nasıl değerlendirilmektedir? 

4. Avrupa'da ve dünyanın her yerinde Türk diplomatlarının diğer ülkeler diplomatların
dan daha az ücretle istihdamının dış ilişkilerimize büyük zararlar vereceği tarafınızdan Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı'na ve Sayın Başbakan'a da anlatılmış ve savunulmuş mudur? Eğer 
savunulmuş ise 30 Kasım 1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na yazılan yazının bu
güne kadar sonuçlandırılması neden mümkün olmamıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı: Sicil: 100004/9960-569 9.10.1989 
Konu: M.t.Talay'ın yazılı sorusu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 18 Eylül 1989 tarihli, Kan.Kar.Md. 7/778-3079/15073 sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtiçi ve 

yurtdışı aylıkları ile ilgili yazılı önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 
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Dışişleri Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların ve kurumlann yurtdışı teşkilatlarında görevli 
memurların yurtdışı aylıkları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan katsayılar üzerinden hesap
lanarak ödenmektedir. Bu konuda çıkarılmış olan 12 Mart 1987 tarihli Kararnamenin uygula
mada yetersiz kalması üzerine, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı ile varılan mutabakat sonu
cunda 8 Eylül 1989 tarihli yeni Kanrname 1 Eylül 1989'dan geçerli olmak kaydıyla yürürlüğe 
konulmuştur. Bu kararnameyle saptanan yeni katsayılarla, yurtdışındaki memurların aylıkla
rında ortalama % S ila % 26 arasında bir artış sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, yurtdışındaki memurlarımız için yüksek meblağlara ulaşan kira bedelleri 
ile çocuklarının okul ücretlerine, başta Batılı ülkeler olmak üzere bir çok ülkelerin yaptığı gibi, 
belli bir oranda Devlet katkısının sağlanması hususunda.Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı ile 
prensip mutabakatına varılmıştır. Bu uygulamanın önümüzdeki malî yılda başlatılması öngö
rülmekte olup her türlü koşullarda özveriyle görev yapan memurlarımızın maddî sorunlarının 
hafifletilmesine katkıda bulunacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtiçi maaşlarının yeterli olduğu söylenemez. Ancak, 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Temmuz'dan itibaren yapılan % 100'e yakın ar
tışlar Bakanlığımız memurları için nisbi bir ferahlık yaratmıştır. Bilindiği gibi Bakanlığımız 
Meslek Memurlarına, Devletimizce Genel tdarî Hizmetleri sınıfına dahil memurlara ödenen 
ek gösterge karşılıkları ve yan ödemelere ilaveten, en yüksek Devlet memuru maaşının Vo 20-25'i 
oranlarında özel hizmet tazminatı ödenmekte ve Başbakanlık uzmanları, Devlet Planlama Teş
kilatı uzmanları gibi özel ek göstergelerden yararlandırılmaktadırlar. 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya İlindeki 9 uncu Er Eğitim Taburunda 
yapüan attf eğitimlerinin çevrede korku ve tehlike yarattığı iddiasına ilifkin sorusu ve Mült Savunma 
Bakanı Ismaü Safa Giray'm yazüt cevabı (7/788) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın t. Safa Giray tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 17.8.1989 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. Kütahya tli Şehir merkezi içerisinde ve Evliya Çelebi, Bahçdievler, Okmeydanı ve is
tiklal mahallelerinin ortasında bulunan 9. Jandarma Er Eğitim Taburunun yerleşim alanı içe
risinde ve haftanın muhtelif günlerinde yapılan atış eğitimi esnasında, hedef şaşırarak seken 
mermiler şehrin muhtelif yerlerine düşmektedir. 

Son olarak, 4.8.1989 tarihinde şehir merkezinde bazı yerlere düşen G-3 piyade tüfeği mer
mi çekirdiği bir ticarethanenin vitrin camına isabet ederek, kırılmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle; 
a) Ticarethanenin vitrin camını kırabilecek kadar tesir gücü bulunan mermi çekirdeği 

bir vatandaşımıza isabet etseydi, bunun sorumluları kimler olacaktı? 

b) Dört tarafı yerleşim alanı olan, tabur içerisinde atış eğitimi yaptırılmaya devam edile
cek midir? 
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c) Jadarma Er Eğitim Taburu etrafında bulunan mahalle sakinlerimizin atış eğitimleri es
nasındaki korku ve endişeleri karşısında ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun: 1989/664 - EK 9 Ekim 1989 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18.9.1989 gün ve KAN.KAR.MD.: 
7/788-3126/15320 sayılı yazısı. 

Kütahya'daki 9 uncu J.Er Eğitim Taburunda yapılan atış eğitimlerinin çevre için tehlike 
teşkil ettiği iddialarına bağlı olarak Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz tarafından verilen 
yazılı soru önergesiyle ilgili Bakanlığımız cevabı Ek'tedir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz tarafından verilen yazılı soru önergesiyle 
ilgili bakanlığımız cevabı 

1. 4.8.1989 tarihinde, 9 uncu J.Er Eğitim Taburu atış alanında yapılan atış eğitimi sıra
sında G-3 piyade tüfeğinden atılan bazı fişek çekirdeklerinin şehirdeki bir ticarethanenin vit
rin camına isabet ettiği ve bu olayın da vatandaşlar arasında korku ve endişe yarattığına ilişkin 
şikayetler Jandarma Genel Komutanlığına da intikal etmiştir. 

2. Yapılan araştırmada bu sakıncalı durumun sadece acemi erlere öğretim maksadı ile 
yaptırılan ve omuzdan doğrultularak icra edilen komando atışlarında vaki olabileceği anlaşıl
mıştır. 

3. Atış eğitimleri gerekli emniyet tedbirleri alınarak yapılmaktadır. Ancak çok küçük bir 
ihtimal de olsa müessif bir kazaya sebebiyet verilmemesi maksadıyla anılan birlikte 2 nci mad
dede belirtilen atışların yapılması yasaklanmıştır. 

6. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağına bağlı Yenide-
mir Köyündeki yurttaşların köyü terketmeye zorlandıkları ve Cizre'ye yerleşmelerinin engellendiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/789) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve tçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Siirt ilinin Eruh İlçesi Fındık Bucağına bağlı Yenidemir Köyü civarında bundan bir 
müddet önce meydana gelen çatışmadan sonra, Yenidemir Köyünde oturan yurttaşların, koru-

— 322 — 



T.B.M.M. B : 14 10. 10 . 1989 O : 1 

çulu j u kabul etmedikleri savı ile köyü terketmeleri, bölgede görevli Fındık Jandarma Tabur 
Komutanı istenilmiştir. Bu iddia doğru mudur? 

2. Geçtiğimiz günlerde, adı geçen köye gittiğimde köylülerin tamamen köyü boşalttıkla
rını ve köyden yaklaşık 10 km. ileride eşyaları ile kamp kurduklarını gördüm. Köylüler güven
lik gerekçesiyle, Cizre'ye yerleşmek istediklerini, ancak Cizre'ye gidişlerinin yasaklandığım id
dia ettiler. Bunun nedeni nedir? 

3. Yenidemir köylülerinin bölgedeki Şikeftan mağaralarına yerleşmeleri konusunda yet
kililerin baskı yaptığı iddia edilmektedir? Bunun nedeni nedir? Söz konusu mağaralarda nor
mal yaşamlarını sürdürmeleri çok zor olacağına göre, niçin böyle bir istekte bulunulmuştur? 

4. Yaklaşık 20 gündür, çok zor koşullarda yaşamlarını sürdüren Yenidemir köylülerine 
bölgedeki yetkililer niçin ilgi göstermiyorlar? Anayasal teminat olan yerleşme ve dolaşım hür
riyetleri niçin bu köylüler için geçerli değil, açıklar mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7503-20-89/Asyş.Ş.ŞÎKAYET (2484) 10 Ekim 1989 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18 Eylül 1989 gün ve 7/789-3127/15337 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh-Fındık bucağı Yenidemir Köyündeki vatan

daşların koruculuğu kabul etmedikleri için köyü terketmeye zorlandıkları, Cizre'ye yerleşmele
rinin engellenip, Şikeftan mağaralarına yerleşmeleri için baskı yapıldığı konulu soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Adı geçen köyün geçici köy korucusu kadrosu bulunmadığından, Yenidemir köylüle
rinin geçici köy korucusu olmaya zorlanmaları söz konusu değildir. 

2. Yenidemir Köyü bölgesinde 25 Temmuz 1989 günü terör örgütü mensupları ile çıkan 
çatışma sonucu bir er şehit olup bir er yaralanmıştır. Bu olaydan sonraki terörist faaliyetler 
nedeniyle köy halkının bölgeyi terkederek göç etmeleri ve köyün tamamıyla boşanması sonucu 
muhtar 1 Ağustos 1989 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 

3. Yenidemir köylülerinin, köyü tamamen boşaltarak Adana, Mersin ve Cizre'ye yerleş
tiklerini, mağaralarda ikamete zorlanmalarının söz konusu olmadığını arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

7. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Ortaöğretim kurumlarmm ara smtflartndaki bek
lemeli öğrencilere de kurula girebilme hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin sorusu ve Mülî Eğitim Ba
kanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından "yazılı" olarak 

cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 1.9.1989 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul 
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Ülkemizin gelişip güçlenmesinde ileri ve demokratik ülkeler seviyesine çıkmasında eğiti
min ve gençliğin önemi hepimizce bilinmektedir. 

O nedenle; 
1. Ortaöğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle başarısızlığa uğramış ve sayıları yüzbin-

leri bulan beklemeli öğrencilerin ailelerine ve devletimize getireceği malî yük gözardı edilemez. 

Son sınıf öğrencilerine tanınan kurula girebilme hakkını diğer sınıflarda bulunan bekle
meli öğrenciler içinde bir defaya mahsus olmak üzere vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: EöötŞ. 531.06.89/3759 6.10.1989 
Konu: öğretmenler kurulunda durumları görüşülen öğrenciler hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi: a) 18.9.1989 tarih ve 7/792-3168-15588 sayılı yazınız. 
b) Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. 
c) Millî Eğitim Bakanlığının 7.9.1989 tarih ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü EÖÖtŞ. 

531.89/20675 sayılı genelgesi. 

tlgi (a) yazınız eki İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa SangüPe ait yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

"Bütünleme sınavları sonunda başarısız notu bulunan öğrencilerin durumları, ilgi (b) yö
netmelik hükümlerine göre, okul müdürünün veya görevlendirdiği yardımcısının başkanlığın
da toplanan sınıf öğretmenler kurulunda görüşülmektedir. 

Ortaöğretim kurumlarında bir çok öğrenci bir hayli emek ve gayret sarfederek yüksek öğ
retim kurumlarına girmeye hak kazanmış, ancak bütünleme sınavları sonunda bazı derslerden 
başarılı olamadıklarından dolayı mezun olamamışlardır. 

Yönetmelikte belirtilen not şartlarını taşımadıklarından sınıf öğretmenler kurulunca du
rumlarında değişiklik yapılması imkânı da olmadığından kazandıkları yüksek öğretim kurum
larına, kayıt yaptıramama durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Günümüzde bir yüksek öğretim kurumuna girme imkânının güç ve bir öğrencinin bir yıl
lık eğitiminin ailesine ve ülkemize ekonomik ve sosyal maliyetinin yüksek olduğu gözönünde 
bulundurularak 1983-1984 öğretim yılından bu güne kadar 6 yıldır bu durumda olan öğrenci
lerin mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından lise ve dengi okulların son sınıflarında bulu
nan (sorumlu, beklemeli ve okul dışı dahil) ve Açık öğretim Fakültesi dahil özel ve resmî bir 
yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazandığını belgelendiren öğrencilerin durumları sınıf 
öğretmenler kurulunda görüşülürken; 

1. tlgi (b) yönetmeliğin 50 nci maddesi (b ve c) fıkralarında belirtilen yıl sonu başarı or
talamasının en az "5.00" olması, 

2. Bütünleme imtihanlarında başarısız oldukları derslerden en az "3.00" alması, şartla
rının dikkate alınmaması, sağlanmıştır. 
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Ortaöğretim kurumlarındaki ölçme ve değerlendirme sistemi bütünüyle ele alınarak öğ
rencilerin ilgi ve istidatlarına imkân veren, basansızlıklannı değil, başarılannı ölçen, çağın eğitim 
anlayışına uygun, gelişmelere açık hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Getirilecek bu ölçme ve değerlendirme sistemiyle ortaöğretim kurumlarında öğrenim gö
ren öğrencilerimizin eğitim-öğretimde Millî Eğitim Temel Kanunu'ndaki hedeflere uygun ola
rak yetiştirileceği ve herhangi bir hak kaybına uğramayacakları düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, Sarıkamış ilçesi Akkoz Köyündeki bazı vatandaşlara 
işkence yapan jandarma yüzbaşısı hakkmda herhangi bir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/795) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının sağlanmasını arz ederim. 4 Eylül 1989 

Mahmut Almak 
Kars 

7.12.1988 tarihinde Sarıkamış ilçesi Akkoz Köyünü basan Yüzbaşı Tahsin Büyükçoban ye 
beraberindeki jandarma ekibi, Halit Karakurt, Mustafa Karakurt, Sulhettin Karakurt, Sait Yıl-
dınm, Sürmeli Karakurt, Abdurrahman Karakurt, thsan Karakurt ve Yusuf Karakurt isimli 
şahısları, (cop, sopa ve tüfek dipçiği ile işkence yaparak) hayatî tehlike geçirecek şekilde yara
lamışlardır. 

Hastanede uzun zaman tedavi gördükten sonra taburcu edilen köylülerin bir bölümü sa
katlanmış durumdadır. 

İşkence gören köylülere hastanece verilen raporlar ve görgü tanıklarının bütün anlatımla
rı Sarıkamış Savcılığının 1988/1035 hazırlık nolu evrakı ile Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi
nin 1989/3 esas sayılı dosyası içindedir. 

Tanıkların, savcılık ve mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerinden bazı bölümler şu şe
kildedir: "Köyün meydanında erkekleri dövdüler. Jandarmanın yaptığı hareket, Filistinlilere 
bile yapılmamıştır.", "O gün bütün köylüyü aşırı şekilde işkence yaparak dövdüler. Zaten ana-
avrat-bacı gibi namusumuz kalmamıştı.", "Siz, Kürt değil misiniz? Sizin ananızı, avradınızı 
sinkaf edeyim.", "Sizin bayrağınız yok, sizi Rusya'ya göndermek gerekir.", "Anamıza, avradı
mıza, kızımıza, kardeşimize ağza alınmayacak sinkaflı kelimeler kullanarak Rum tohumusu
nuz, sizi Rusya'ya sürdüreceğim. Burası sizin yeriniz değil dedi.", "Yüzbaşı, tüm askerlere 'içi
nizde Kürt karısı sinkaf eden yok mu?' dediğinde askerler başını eğdiler, onlar bile utandılar/, 
yüzbaşı bize Türk ordusu Kürtleri kabul etmiyorl Moskova'ya gidin.' dedi. Sonra ağza alın
mayacak ve söylemekten utandığım bir sürü sözleri de bize söylediler. Bu durumda Türk ordu
su askerinin bizi dövmesi ve hakaret etmesi adeta bizleri güvensiz ve boşluklar hissetmeye se
bep oldu." 
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Yapılan işkence uygulamaları ile ilgili anlatımlar daha da dehşet vericidir. İlgili evrak ve 
dosyada bulunan işkence anlatımları ve raporlar tüyler ürperticidir. 

Sayın Bakan, bu durum karşısında: 
1. Ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmenin imkânı var mıdır? 
2. Bu canavarlığı ne ile açıklarsınız? 
3. Cumhurbaşkanı Evren'in "teranedir" dediği bu işkenceleri doğal mı karşılıyorsunuz? 

Doğal karşılamıyor iseniz bu vahşet ve zulmü önlemek için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

4. Yüzbaşı Tahsin Büyükçoban'm suçu 15 yıl ağır hapis cezasına kadar bir cezayı gerek
tirmesine rağmen bugüne kadar hakkında hiçbir işlem yapılmamasının nedeni nedir? işkence
ci yüzbaşı Tahsin Büyükçoban'ı hangi güçler korumaktadır? Yurttaşlara katı bir şekilde uygu
lanan yasaların işkenceci yüzbaşıya uygulanamamasının sebebin nedir? 

5. Adlî bir görevin yerine getirilmesi sırasında işlenen suçlarda''lüzumu muhakeme'' ka
rarının alınmasına gerek olmadığı bilinmesine rağmen yüzbaşı Tahsin Büyükçoban hakkında
ki evrakın "lüzumu muhakeme" gerekçesi ile askıya alınmasını ne ile açıklarsınız? Cezanın 
zaman aşımına uğraması mı sağlanmaya çalışılıyor? Yüzbaşı hakkında bu gerekçe ile dava aç
mayan ve tutuklama isteğinde bulunmayan sava, baskı altında mıdır? Baskı altında değil ise 
yüzbaşının bugüne kadar adalet huzuruna çıkarılmamasının sebebi nedir? 

6. On aydır adalet huzuruna çıkarılamayan işkenceci yüzbaşıyı adalet huzuruna çıkara
bilecek bir güç yok mudur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 1061 6.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 18.9.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 7/795-3182-15633 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Mahmut Alınak Kars Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının 21.9.1989 tarih ve 1989/2072 Muh. sayılı yazı
sından: 

Kars Jandarma Alay Komutanlığı Merkez Bölük Komutanı Yüzbaşı Hasan Tahsin Büyük
çoban'ın emir ve komutasındaki birliğin 7.12.1988 tarihinde, Sarıkamış tlçesi, Akkoz Köyü ile 
mezrasında yaptığı güvenlik operasyonu sırasında, köylülere dayak atıldığı yolunda bir şikâye-
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tin Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığına intikâl ettirildiği, bu şikâyet üzerine, adı geçen yüz
başı ile Sarıkamış tlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Astsubay Ceylan Yalçın hak
larında San kamış Cumhuriyet Başsavcılığınca 1989/206 sayı ile hazırlık soruşturması açıldığı, 
ancak, suçun idarî bir görevin yerine getirilmesi sırasında işlendiği gerekçesiyle soruşturma ev
rakının, 1989/9 sayılı görevsizlik kararıyla Sarıkamış Kaymakamlığına gönderildiği ve halen 
adı geçenler hakkındaki soruşturmanın Kars Valiliğince yürütülmekte olduğu, 

Güvenlik operasyonları sırasında yakalanarak Sarıkamış tlçe Jandarma Bölük Komutan
lığı nezarethanesine konulan köylüleri dövdükleri iddia olunan, bu yer Jandarma Bölük Ko
mutan Vekili Ceylan Yalçın ile Karakol Komutanı Mustafa Şahin haklarında Sarıkamış Cum
huriyet Başsavcılığının 1989/411 Hz. sayısına kayden sürdürülen soruşturmaya ait evrakın da, 
yukarıda belirtilen gerekçeyle 1989/20 sayılı görevsizlik kararı ile Sarıkamış Kaymakamlığına 
gönderildiği ve bunlar hakkındaki tahkikatın da Kars Valiliğince sürdürülmekte bulunduğu, 

Aynı olay nedeniyle Karakurt Jandarma Karakol Komutanı Tevfik Aygüneş hakkında, 
27.12.1988 tarih ve E:1988/706, 1988/147 sayılı iddianame ile Sarıkamış Asliye Ceza Mahke
mesinde, efrada suimuamele ve hakaret suçlarından kamu davası açıldığı suçun, idarî bir göre
vin ifası sırasında işlendiğinden bahisle, söz konusu Mahkemece görevsizlik kararı verilerek, 
dosyanın 20.7.1989 tarihinde Sarıkamış Kaymakamlığına gönderildiği ve halen muhakkik in
celemesinin yapıldığı, 

Anlaşılmıştır. 

2. Yukarıda izah edildiği gibi şikâyet üzerine olay yetkili mercilere intikâl etmiş ve mev
zuatın öngördüğü usul dairesinde tahkikat devam etmekte olup, tahkikatın sonucuna göre bir 
karar verileceği tabiî bulunmaktadır. 

3. Malumları olduğu üzere, Anayasanın 138 inci maddesi, hâkimlerin, görevlerinde ba
ğımsız olduğu, Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verecekleri, hiç bir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahke
melere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkin
de bulunamayacağı, hatta, görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetki
sinin kullanılması ile ilgili olarak soru sprulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhan
gi bir beyanda bulunulamayacağı, Yasama ve Yürütme organları ile idarenin mahkeme karar
larına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiç bir suretle 
değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği, hükmünü âmirdir. 

Bir yerde suç işlenmiş ise yetkili merciler derhal harekete geçmekte ve mevzuatın öngördü
ğü usul dairesinde tahkikat yapıldıktan sonra suçlu bulunanlar yetkili merciler tarafından mev
zuatın öngördüğü cezalara çarptırılmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt SHP eski II Başkam ile eski II Sekreterinin 
olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılmalarının nedenine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadir Ak
su'nun yazılı cevabı (7/796) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir 
Aksu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arzederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Siirt tünde ikamet eden SHP eski ti Başkanı Avukat Zübeyir Aydar ile eski ti Sekrete
ri Mehmet Ali Sevilgen'in Siirt Valiliğinin emri ile olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılmasının 
nedeni nedir? Söz konusu sürgünün süresi ne kadardır? 

2. Bölgede zaman zaman meydana gelen İnsan Hakları ihlalleri konusunda meslekî gö
revini yerine getiren Avukat Zübeyir Aydâr'ın bölge dışına çıkarılması, insan haklan ihlalleri
ne karşı yürütülen hak arama mücadelesinin siyasî iktidarca onaylanmadığı anlamına gelmek
tedir. Bu durumda, Demokrasi mücadelesinin bir parçası olan temel hak ve özgürlüklerin ko
runmasında görev yapan diğer avukat ve aydınların benzer girişimleri için caydırıcılık hükü
metinizce amaçlanmıyor mu? 

3. Her ne Kadar Olağanüstü Hal Kanununda böyle bir yetki var ise de, bölgede bir an 
önce Demokrasinin yerleşmesi için var olan yetkilerin Demokrasi ile çelişen kısımlarının kul
lanılması, demokrasiye dönme çabalarının samimi olmadığını gösterememekte midir? Bağım
sız yargı karan olmadan bir kısım yurttaşların kamuoyu önünde sakıncalı duruma düşürülme
si, bundan dolayı evinden ve işyerinden uzaklaştırılması sizce Hukuk Devleti ilkeleri ile nasıl 
bağdaşıyor? 

4. Bir kısım iddialara göre olağanüstü hal bölgesinde bir çok ilde sürgün listeleri hazır
lanmaktadır. Bu doğru mudur? Şayet doğru ise tesbit edilen sürgüne aday yurttaş sayısı nedir? 

5. Kamuoyunun önünde gerçekleşen sözkonusu bu sürgün olayı, birçok köylü yurttaşın 
baskı ile köylerini terketmek zorunda kaldıkları doğrultusundaki iddialan sizce haklı bir ko
numa çıkarmamakta mıdır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
OLÜSHAL: 1300/GEN-SEK/6-572 6.10.1989 
Konu: Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18 Eylül 1989 tarih ve KAN.KAR.Md. 
7/796-3183/15634 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt SHP eski ti Başkanı ile eski ti Sekreterinin 
olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılmalarının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi incelenerek 
cevapları maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Siirt SHP eski ti Başkanı, Avukat Zübeyir Aydar ile eski ti Sekreteri Mehmet Ali Se
vilgen'in Siirt Valiliğinin emri ile olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılması ve süresi: 
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Adı geçen şahıslar, kamu düzenini bozma kanısı uyandırdıklarından 285 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin Siirt Valiliğine devrettiği yetkiye istinaden, 3 ay süre ile olağanüstü hal bölgesindeki iller 
dışına çıkarılmamışlardır. Uygulama 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir. 

2,3. İnsan hakları ihlalleri ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasınıh hukuk devleti 
ilkeleri ile bağdaşmadığı iddiası: 

Olağanüstü hal insan haklarını ihlal eden yaygın şiddet olaylarını önlemek için ilan edil
miştir. Gaye demokratik hukuk devletini yaşatmak, temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Ola
ğanüstü halin zorunlu kıldığı tedbir ve uygulamalarda da hukuka saygılı davranılmaktadır. 'Yaygın 
şiddet olayları önlenirse olağanüstü halden normal düzene dönülecektir. 

Uygulamalarda suç işleyen kamu hizmetlileri hakkında anında kovuşturma yapılmakta
dır. 

4. Olağanüstü hal bölgesinde bir çok ilde sürgün listeleri hazırlandığı hususu: 

Bölge dışına çıkarılmak için listeler hazırlanmamaktadır. 

5. Birçok köylü yurttaşın baskı ile köylerini terketmek zorunda kaldıkları iddiaları: 
Bölge dahilinde devlet baskısıyla hiçbir vatandaşın köylerini terketmeleri söz konusu de

ğildir. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

10. — Artvin MüUtotküi Ayhan Arifağaoğlu'nun, Erzurum Ağtr Ceza Mahkemesince verilen bir 
hükmün infaz edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nunyazûı 
cevabı (7/798) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim konu hakkında Adalet Bakanının yazılı olarak cevap vermesini arz 
ederim. 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.4.1986 gün ve 1985/205 Esas 1986/67 Ka
rar sayılı hüküm infaz edilmiş midir? 

Hüküm infaz edilmemişse dosyanın akıbeti ne olmuştur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 1063 6.10.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 18.9.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 7/798-3191-15654 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu tarafından veri-
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len ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Ayhan Arifağaoğlu Artvin Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

Zimmet suçundan sanık Aşkala Belediye Başkanlığı muhasebe memuru Mehmet Ak'ın 
mahkûmiyetine ilişkin Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinin 22.4.1986 tarih ve E: 1985/205 
K: 1986/67 sayılı kararı, Yargıtay Beşinci Ceza Dairesinin 21.5.1987 tarih ve E: 1986/7397 
K:1987/2954 sayılı ilamı ile bozulduğu, mahallî mahkemenin bozma kararına uyarak 22.10.1987 
tarih ve E: 1987/93, K: 1987/158 sayılı karan ile adı geçen sanığın altı ay yirmi gün mahkûmi 
yetine karar verdiği, sanık vekilinin bu kararı da temyiz etmesi üzerine, dava dosyasının Yargı 
tay'a gönderildiği, dava dosyasının geri gelmeme sebebinin araştırılması sonucunda, kaybol 
duğunun anlaşıldığı, bu durum üzerine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince dava dosyasının 
ihyasına tevessül olunduğu ve dava dosyasının kaybolması ile ilgili olarak da, Erzurum Cum 
huriyet Başsavcılığınca 1989/2632 Hz. sayısına kayden soruşturma açıldığı, adı geçen Başsav 
alığın 19.9.1989 tarih ve 1989/B-937 sayılı yazısı ile bu yazı ekinde alınan Erzurum Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığının 19.9.1989 tarih ve 1987/93-158 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

11. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukobirlikçe pamuk üreticilerinden 
yeni kapital kesilmesinin üreticileri mağdur ettiği iddiasına ili/kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/805) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pamuk üreticisinden Çukobirlik'in sezon başladıktan sonra 5 milyon yeni kapital kesmesi 
üzerine mağdur olan çiftçiler hakkında aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Şükrü Yürür tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Pamuk üreticisinden Çukobirlik'in sezon başladıktan sonra 5 milyon yeni kapital kes
mesinden sonra pamuk fiyatlarının piyasada düşmesine niçin göz yumulmaktadır? Niçin ted
bir alınmamaktadır? 

2. Söz konusu kararın üretici malını teslim ettikten sonra uygulamaya konması karşısın
da mağdur olan çiftçinin durumu ne olacaktır? 

3. Kapital kesilmesi doğal olmakla beraber sezon ortasında yapılan bu uygulama çiftçi
nin mağdur olmasını, piyasada pamuk fiyatlarının düşmesine sebep verdiği için uygulamanın 
bundan sonra teslim edilecek üründen kesilmesini teminen niçin bir tedbir alınmıyor? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-430 6.10.1989 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 19.9.1989 tarih ve 7/805/3224/15788 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukobirlikçe pamuk üreticilerinden 
yeni kapital kesilmesinin üreticileri mağdur ettiği iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplan
dırılmasını istediği yazık soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun yazılı sorularına cevabımız 

Soru 1. Pamuk üreticisinden Çukobirlik'in sezon başladıktan sonra 5 milyon yeni kapi
tal kesmesinden sonra pamuk fiyatlarının piyasada düşmesine niçin göz yumulmaktadır? Ni
çin tedbir alınmamaktadır? 

Soru 2. Söz konusu kararın üretici malını teslim ettikten sonra uygulamaya konması kar
şısında mağdur olan çiftçinin durumu ne olacaktır? 

Soru 3. Kapital kesilmesi doğal olmakla beraber sezon ortasında yapılan bu uygulama 
çiftçinin mağdur olmasını, piyasada pamuk fiyatlarının düşmesine sebep verdiği için uygula
manın bundan sonra teslim edilecek üründen kesilmesini teminen niçin bir tedbir alınmıyor? 

Cevap: 30.4.1985 tarihinde kabul edilen 3186 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
lerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka-
nun"un 6 ncı maddesinde; "Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin serma
yeleri de ortak kooperatiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur. Ortak üreticilerin ko
operatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı en çok 500 000 liradır. Bu miktar 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabilir. Ortak üreticilerin kooperatiflerine, ko
operatiflerin de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri sermaye oran ve miktarları ile 
tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde gösterilir" denilmektedir. 

Ülkemizin gelişen ekonomik durumu ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin üreticiler
den satın aldıkları toplam ürün bedellerinin bir trilyona ulaşması nedeniyle kooperatif ortak
larının sermaye paylarını yeniden gözden geçirme zarureti doğmuştur. Birliklerin gelişen bu 
ticaret hacimleri karşısında 500 000 lira ile sınırlandırılan sermaye paylarının yetersiz kaldığı 
açıkça görülmektedir. Birliklerin kredi faizlerine yenik düşmemeleri ve malî yapılarını güçlen
direrek kendi yağları ile kavrulabilir bir duruma gelebilmeleri için herşeyden önce ortakların 
özkaynak katkılarının artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, 15.9.1989 tarih ve 20283 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan 89/14465 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile; 3186 sayılı Kanun'un 6 ncı 
maddesine istinaden, ortak üreticilerin tarım satış kooperatiflerine taahhüt ederek ödeyecekle
ri 500 000 liralık sermaye miktarı 10 kat artırılmak suretiyle 5 000 000 Liraya çıkartılmıştır. 
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Bu uygulama, tamamen üretici ortakların kendi menfaatlerine yöneliktir. Malî açıdan güçlü 
bir birliğin üreticiye götüreceği hizmet ve mubayaa imkânları artmakta, diğer taraftan ürün 
alım ve satım faaliyetleri sonucunda bankalara ödeyeceği kredi faiz yükü azalmaktadır. 3186 
sayılı Kanuna bağlı olarak 20.3.1985 tarih ve 85/9282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 
edilen Tarım Satış Kooperatif Anasözleşmesinde, kooperatiflere ürün teslim eden ortak üreti
cilerden tahsil edilecek sermaye payı kesintisi oranı % 5 olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlı
ğımızın talimatı ile bütün Birliklerde % 4 olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama, 1989/90 kam
panya dönemi başlarında Birliklere duyurulmuş olup, üretici ortakların bundan dolayı mağ
duriyetleri söz konusu olmadığı gibi, bağlı oldukları kooperatiflerin ve birliklerin malî açıdan 
kuvvetlenmelerine ve özkaynaklarının artmasına da böylece imkân sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca ürün bedelinin °/o 4'ü şüklinde yapılan sermaye payı kesintisinin, piyasada pamuk 
Hatlarının düşmesine yol açması da mümkün görülmemektedir. 

12. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğren
cilerin ödeneklerine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/817) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından yanıt
lanmasının sağlanmasına emirlerienizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Güpsder 
Tekirdağ 

Son günlerde basında yer alan haberlerde yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan 
öğrencilerin 6 aydır Türkiye'den para alamadıkları için yurda dönmeye başladıkları belirtil
mektedir. 

1. Halen yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan kaç öğrencimiz vardır? 
2. Bunlar için ayrılan yıllık ödenek miktarı nedir? 
3. Bu toplam ödenekten öğrenci başına düşen miktar nasıl belirlenmektedir? 
4. Son altı ay içinde ödenek yokluğu nedeniyle öğrenimini tamamlıyamadan geri dönen 

öğrenci sayısı nedir? 
5. Sayın Başbakan'ın döviz sıkıntısı çekilmediğini sık sık söylediği ülkemizde, bu soru

nun çözümü için neler yapılmaktadır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 
Sayı: 020. Bütçe-Plan Şb.89-35839 9 Ekim 1989 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.9.1989 tarih ve 7/817-3245/15850 sayılı, 
b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.9.1989 tarih ve 7/822-3251/15861 sayılı ya

zılan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin ilgi yazılarına ekli Tekir
dağ Millet vekielı Güneş Gürseler ile Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun 
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Bakanlığımıza karşı yazılı olarak yönelttikleri soru önergeleri incelenmiş ve önergelere ait ce
vaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in soru önergesine ait cevaplar: 

Soru 1. Halen yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan kaç öğrencimiz vardır? 

Cevap: 1416 sayılı Kanuna göre, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar adına yurt dışında resmî-
burslu statüde 810 öğrenci yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmaktadır. Bu öğrencilerden 
699'u Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar, lll'i de kurumlar adına öğrenim görmektedir. 

Soru 2. Bunlar için ayrılan yıllık ödenek miktarı nedir? 

Cevap: Genel bütçeye tabi Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar adına öğrenim gören öğren
ciler için 1989 Malî yılı Bütçe Kanunu ile 16 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. 

Soru 3. Bu toplam ödenekten öğrenci başına düşen miktar nasıl belirlenmektedir? 

Cevap: Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar adına yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören 
öğrencilere her malî yıl için yapılan ödemeler, S.8.1988 tarih ve 336 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin verdiği yetki uyarınca Bakanlığımız ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit 
edilmektedir, öğrenci başına düşen miktar, eldeki mevcut verilere göre hesaplanmak suretiyle 
bütçe gerekçelerinde gösterilmektedir. 

Soru 4. Son altı ay içinde ödenek yokluğu nedeniyle öğrenimini tamamlayamadan geri 
dönen öğrenci sayısı nedir? 

Cevap: 1416 sayılı Kanuna göre; Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar adına öğrenim gören 
öğrencilerinden ödenek yokluğu nedeniyle öğrenimini tamamlayamadan yurda geri dönen öğ
renci bulunmamaktadır. 

Soru S. Sayın Başbakanın döviz sıkıntısı çekilmediğini sık sık söylediği ülkemizde, bu 
sorunun çözümü için neler yapılmaktadır? 

Cevap: Böyle bir sorun yoktur. 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmenoğh'nun, yurt dışında burdu tahsil yapmakta 
olan öğrencilerin tahsisatmtn kesildiği iddiasına ili/kin sorusu ve Milli Eğitim Bakam Avni Akyol'un 
yazılı cevabı (7/822) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Burs alıp yurt dışında tahsil yapan öğrencilerin durumu hakkında aşağıdaki sorularıma 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından yazılı cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Burs alıp yurt dışında tahsil yapan öğrencilerin tahsisatı niçin kesilmiştir. TC'nin dö
vizimi yoktur?. 
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2. Devlet adına giden öğrenciyi yarı yolda bırakmak hangi devlet anlayışı ile bağdaşır? 

3. Giden ve tahsile başlamış bu öğrencilerin geleceği ne olacaktır? Bunlar kaç kişidir? 
4. Üniversitelerin burs verdikleri talebelere sene sonuna kadar idare edin ibaresi Türkiye 

Cumhuriyetine yakışır mı? Bu hususlarda aldığınız tedbirler nelerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 
Sayı: 020. Bütçe-Plan Şb. 89-35839 9 Ekim 1989 

Konu: Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.9.1989 tarih ve 7/817-3245/15850 sayılı, 
b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.9.1989 tarih ve 7/822-3251/15861 sayılı ya

zıları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin ilgi yazılarına ekli Tekir
dağ Milletvekili Güneş Gürseler ile Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Ba
kanlığımıza karşı yazılı olarak yönelttikleri soru önergeleri incelemiş ve önergelere ait cevaplar 
ilişikte Sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun soru önergesine ait cevaplar 

Soru 1. Burs alıp yurt dışında tahsil yapan öğrencilerin tahsisatı niçin kesilmiştir? T.C.'nin 
dövizi mi yoktur? 

Cevap: Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar adına 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışında resmî-
burslu statüde öğrenim yapan öğrencilerin Bakanlığımızca her türlü harcamaları bugüne ka
dar karşılanmış olup, hiç bir öğrencinin tahsisatı kesilmemiştir. 

Soru 2. Devlet adına giden öğrenciyi yan yolda bırakmak hangi devlet anlayışı ile bağdaşır? 

Cevap: Cevap l'de de belirtildiği üzere, 1416 sayılı Kanuna göre, Devlet hesabına öğrenim 
gören öğrencilerin tüm istihkakları ve diğer masrafları Bakanlığımızca karşılanmış olduğun
dan, öğrenciyi yarı yolda bırakmak gibi bir durum mevzubahis değildir. 

Soru 3. Giden ve tahsile başlamış bu öğrencilerin geleceği ne olacaktır? Bunlar kaç kişi
dir? 

Cevap: Devlet adına öğrenim gören öğrenciler mecburî hizmetle yükümlü olduklarından, 
öğrenimlerini bitirdikten sonra, Bakanlığımızın önerisi üzerine, üniversitelerin öğretim elema
nına olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlı
ğınca mecburî hizmet karşılığı üniversitelerde görevlendirilmektedir. 

1416 sayılı Kanuna göre, Devlet burslusu olarak yurt dışında 699 öğrenci master ve dokto
ra öğrenimi görmektedir. 
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Soru 4. Üniversitelerin burs verdikleri talebelere sene sonuna kadar idare edin ibaresi 
Türkiye Cumhuriyetine yakışır mı? Bu hususlarda aldığınız tedbirler nelerdir? 

Cevap : Bu soru ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 5.10.1989 
gün ve 1120 sayılı yazıda; 2547 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de
ğişik 33 üncü maddesine göre, lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere yurt dışına gönderilen 
araştırma görevlilerinin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri
nin aynı madde hükmüne göre bağlı bulundukları üniversite bütçesinin personel giderlerinden 
karşılanmasının gerektiğine değinilerek bazı üniversitelerin bütçesinin ilgili kalemindeki öde
neğin yetersiz olması Ve kur değişiklikleri sebebiyle bu şekilde yurt dışına gönderilen öğrenci
lere ücret ve diğer giderlerin ödenmesinde bazı aksaklıkların ortaya çıkttğı, öğrencilerin mağ
duriyetlerinin önlenmesi amacıyla ödenek sıkıntası çeken üniversiteler için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından bütçeleri yetersiz olan üniversitelere 3 milyar 615 milyon TL. ödenek aktarması 
yapıldığı, öğrencilere gerekli ödemelerin en kısa sürede yapılacağı ve ödeneklerin yetersiz kal
ması durumunda da yine adı geçen bakanlıktan aktarma yapılacağı, öğrenimlerini tamamla
yan ve yurda dönecek olan öğrencilerin bulundukları üniversitelerde yardımcı doçent kadrola
rına atamalarının yapılmak suretiyle değerlendirilecekleri bildirilerek öğrencilere yıl sonuna 
kadar sabırlı olmaları ile ilgili hiç bir beyanın vaki olmadığı aksine aksayan hususların düzel
tildiği bildirilmektedir. 

14. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya ilindeki TUĞSAŞ Tesislerinden çıkan 
gazların çevre kirlenmesine neden olduğu iddiasına ve bu konuda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin soru
su ve Devlet Bakam Isın Çelebinin yazdı cevabı. (7/831) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından, yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 20.9.1989 

Saygılarımla 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
1. Kütahya tlinde, bulunan; Gübre, asit ve patlayıcı madde kompleksi olan, düşük kalo

rili kömüre dayalı Azot (TÜGSAŞ) tesislerinin 99 ayrı bacasının bulunduğu ve bu bacalardan 
28 çeşit zehirli gaz çıktığı iddiaları doğrumudur? 

2. 150 bin nüfuslu şehir merkezine çok yakın bir uzaklıkta bulunan, Tügsaş-Azot tesis
lerindeki tüm bacaların günlük olarak, toplam 2 milyon litre azot gazı, 7,5 milyon litre kü
kürtlü gaz, 600 bin litre karbondioksit gazı, 30 milyon litre çok zehirli karbon gazı havaya çık
makta olup, hem şehir merkezini, hemde fabrikada çalışan tüm işçilerimizi ve fabrika civarın
da bulunan Köylerimizi çok ciddî boyutlarda tehdit etmekte olduğu gerçeği karşısında; Bakan
lık olarak ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

3. Söz konusu tesislerin bacalarından çıkan toz, duman, gaz ve asit bulutları, hidrojen 
sülfür kokusu bölgede yaşayan canlılara ve bitkilere ne gibi zararlar verdiğinin tesbitleri yapıl
mış mıdır? 

4. Bahse konu tesislerin bacalarına hangi türde filtreler takılarak, insanlarımızın ve çalı
şanları tehdit eden gaz kokusu Ve hava kirliliğini önleyebilme hususuna nasıl bir çare bulmayı 
düşünüyorsunuz? 

5. Sorularımda iddia edilen hususların, Bakanlığınızın yetkililerince mahalline gidilerek, 
bir inceleme yaptırmayı düşünür müsünüz? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-5/2299-002 5.10.1989 
Konu : \azılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 22.9.1989 tarih ve KAN. KAR. MD. 7/831-3273/15192 sayılı 
yazısı. , 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Kütahya tündeki TÜGSAŞ tesislerinden çıkan 
gazlann çevre kirlenmesine neden olduğu iddiasına ve bu konuda ne gibi önlemler alınacağına 
ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğinizi arzederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın yazılı soru önergesi cevabı 

Ülkemizde ilk gübre ve patlayıcı madde üretmek amacıyla, kurulmuş olan Kütahya Gübre 
Tesislerinin; Alman normlarına göre BASF (Alman) firması tarafından 1957 yılında motajına 
başlanmış, 1961 yılında üretime geçilmiştir. Üretim talebinin artması sonucu 1966 yılında yine 
Alman normlarına göre Krupp-Koppers, Pintch-Bamag (Alman) ve Koltenbach (Fransa) fir
malarının dizayn ve montajı ile tevsi tesisleri kurulmuş ve 1968 yılından itibaren üretime baş
lanmıştır. Bu gübre kompleksi; I. Gaz ve Amonyak, Seyreltik Nitrik Asit, Amonyum Sülfat 
ve Amonyum Nitrat gübreleri ile Derişik Nitrik Asidi, II.'Gaz ve Amonyak, Seyreltik Nitrik 
Asit ve Amonyum Nitrat gübre fabrikalarından oluşmaktadır. Tesisler; o günün koşullarına 
göre en modern teknolojiler seçilerek, çevre kirliliği konusunda da dünya standartlarına uygun 
olarak dizayn edilmişlerdir. 

1. TÜGSAŞ-Kütahya tesislerinin 99 ayrı bacası olduğu doğrudur. Ancak bu bacalardan 
28 çeşit zehirli gaz çıktığı iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Çevre sağlığı yönünden sadece 
14 adet baca dikkate alınmalıdır. Bunun dışındaki diğer bacalardan buhar blöfü yapılmaktadır. 

Esasen buhar blöfü dışında atmosfere verilen gazların, çevre kirliliği ve insan sağlığına 
zarar vermemesi için gereken titizlik gösterilmektedir. 

Ancak asit bacalarından sarı renkte çıkan dolayısiyle dikkat çeken, azot oksitlerin psiko
lojik olarak çok zehirli olduğu düşünülmekte ise de, 28 seneden beri çalışan tesislerin, çalışan
lara ve çevre köylere zehirli tesir yapmadığı görülmüş ve çalışanlarda belirgin bir meslek hasta
lığına rastlanmamıştır. 

Keza fabrikada soğutma suyu olarak kullanılmak üzere; fabrikaya saatte 1 300 ton takvi
ye su verilmektedir. Verilen bu takviye suyun bir kısmı buharlaşarak bacalardan ve soğutma 
kulelerinden atmosfere verilmektedir. Büyük miktarda ve Beyaz renkli bu buhar çevreden gö
renler tarafından zehirli gaz olarak nitelendirilmektedir. 

2. Şehir merkezine 7 km. mesafede bulunan Kütahya Gübre tesislerinin bacalanndan çı
kan azot gazı, kükürtlü gazlar, karbondioksit ve karbonmonoksit gazları, kömüre dayalı amon
yak üretim teknolojisinin gereği olup, hiçbir zaman gerek çalışanlar açısından, gerekse çevrede 
bulunan yerleşim alanlarına zararlı olacak düzeyde atmosfere verilmemektedir. Sözkonusu gazlar 
gerekli temizleme işlemlerine tabi tutulduktan sonra, çevre sağlığı yönünden standart değerle
re uygun miktarlarda atmosfere verilmektedir. 
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3. Sözkonusu tesislerin bacalarından çıkan toz, duman, gaz ve asit bulutlan hidorjen 
sülfür kokusunun bölgede yaşayan canlılara ve bitkilere zararlı olup olmadığı zaman zaman 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uzmanlarınca incelenmekte ve gerekli analizler yapılmakta
dır. Bu güne değin bu tesislerin gerek çalışanlara ve gerekse çevreye zararlı olduğu hususunda, 
bir rapor tanzim edilmemiştir. 

Fabrikalara çok yakın mesafede kurulmuş bulunan Kütahya Porselen fabrikasına ek ola
rak Gürallar Persolen Fabrikasınında halen kurulma safhasında olduğu düşünülürse, fabrika
ların en yakın çevresine dahi zarar vermediğinin kanıtı sayılmalıdır. 

4. 1961 yılından itibaren üretimlerini sürdüren tesislerden, alıcı ortamlara verilmekte olan 
atıkların teknoloji gelişimine paralel olarak, dünya standartlarına uygunluğunu sağlamak ama
cıyla bu alandaki gelişmeler yakından takip edilmiş, herhangi bir maliyet unsuru düşünülmek-
sizin mevcut sistem ve proseslere uygulanabilecek temizleme üniteleri ilave yatırımlarla gerçek
leştirilmiş bulunmaktadır. Son olarak 1981 yılında başlatılan "Gübre Sektörü Rasyonalizasyo-
nu ve Enerji Kazanımı Projesi" adı ile yürütülmekte olan Rehabilitasyon çalışmalarından te
sislerde kapasite kullanımı ve rasyonal işletmeciliği etkileyen darboğazların giderilmesi ile bir
likte, mevcut tesislerden alıcı ortamlara verilmekte olan atıklarda, inilebilecek en düşük değer
lere ulaşılması da amaçlanmıştır. Bu konuda tesislerin kurucu ve lisansör firmaları ile de ge
rekli işbirliği yapılmış en iyi neticenin elde edilebilmesi için herhangi bir yatırım külfetinden 
kaçınılmamıştır. Kütahya tesislerinde 1986 yılı ikinci yarısında tamamlanmış olan rehabilitas-' 
yon çalışmaları neticesinde proses gereği atmosfere verilmekte olan kirletici gaz ve toz emis
yonlarında da önemli iyileşmeler sağlanmıştır. 

Fabrika çevresinin korunması ve atıkların minumun seviyede tutulması amacıyla alınmış 
olan tedbirler ve yatırımlar şunlardır : 

— Su-Buhar-Boru Ünitesinde : 3 adet buhar kazanı mevcuttur. Her kazana ait baca ga-
zındaki tozların tutulması için birer adet Multi-Siklon vardır. Her multi-siklon ise 22 adet sik
londan meydana gelmiştir. Multi-Siklon'ların periyodik olarak bakımları yapılarak, verimli bir 
şekilde çalışmaları için gayret gösterilmektedir. Sistem, fabrikanın kuruluşundan itibaren mev
cuttur. 

İkinci buhar santralinde 2 adet buhar kazanı bulunmaktadır. Bu kazanlardan çıkan gaz 
ve tozların atmosfere verilmeden önce temizlenmesi için % 99 verimle çalışan 2 adet Elektro-
filtre mevcuttur. Ayrıca sistemdeki çeşitli büyüklükteki siklonlar tesisin verimini artırmakta
dır. Fabrikanın kuruluşundan beri mevcut olan Elektrofiltre sistemlerinde verim düşüklüğü
nün saptanması üzerine, tesis rehabilitasyon çalışmaları kapsamına alınmış ve 2,5 milyar TL. 
lık bir yatırım yapılarak sistemin verimli çalışması sağlanmıştır. Buhar üretim ünitesindeki ka
zan bacalarından çıkan atıklar "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümlerine uy
gun olarak atmosfere verilmektedir. 

— Amonyak üretim tesisleri; yüksek basınç ve temporatörde çalışan birçok üniteden mey
dana gelmiştir. Sözkonusu tesiste- 180-190°C derecedeki gazların temizlenmesi için bir ünite 
mevcut olup, çıkan atık gazlar çevrenin kirlenmesini önlemek için 63 metre yüksekliğindeki 
bir bacadan yakılarak atmosfere verilmektedir. 
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Ayrıca hamgaz hattı üzerine, 1978 yılında bir adet ve Rehabilitasyon kapsamında da bir 
adet olmak üzere toplam iki adet yaş elektrofiltre konularak, gaz içerisindeki toz ve asidik gaz
ların tutulması sağlanmıştır. 

— Nitrik Asit Üretim Ünitesinde; Lamant ocakları değiştirilerek daha iyi bir çalışma im
kânı sağlanmış, böylelikle işletme verimi artırılarak bacadan atılan emisyon miktarında önem
li ölçüde düşüş sağlanmıştır. 

Ayrıca Millî Savunma için gerekli patlayıcı imalinde hammadde olarak kullanılmak üzere 
üretilen ve Makine Kimya ENdüstrisi Kurumuna satılmak üzere, HERCULES Lisanslı yeni 
bir Derişik Nitrik Asit tesisi kurularak "Nisan 1988 yılında devreye alınmıştır. En son teknolo
jiye göre kurulmuş olan, Derişik Nitrik Asit Fabrikasında; asit üretimi sırasında, atmosfere 
azot oksit gazlarının verilmesi sözkonusu olmamaktadır. 

— Amonyum Nitrat Gübre Ünitesi; Amonyum Nitrat Gübre üretiminde katkı maddesi 
olarak dolomit veya magnezit kullanılmaktadır. Dolomit öğütme ünitesinde bulunan filtre sis
teminin tevsii için 198S yılında 69,5 milyon TL. lık ilave bir yatırım yapılarak tesise Jet-Plus 
tipi torbalı filtre sistemi kurdurulmuştur. 1988 yılı sonlarında devreye alınan sistem halen yük
sek verimle çalışmaktadır. Prill Kulesi emisyonlarının azaltılması için de bazı iyileştirmeler ya
pılmış olup, konu üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Ayrıca, Kütahya Tesislerinden Porsuk nehrine verilen deşarj sularının daha iyi dekontas-
yonu için, dolmuş olan birinci barajın yerine Devlet Su İşlerine yaklaşık 4 milyar liraya ikinci 
bir baraj yaptırılmıştır. 

Sözkonusu fabrikada kuruluşundan bu yana atmosfere verilen katı sıvı ve gaz atıkların 
çok sık periyodlarla analizleri yapılmakta olup, çevreye verilen tüm atıklar kontrol altında tu
tulmaktadır. 

Çevrenin korunmasının gerekliliği bilincinden hareketle, kuruluşundan bu yana büyük gay
retler sarfetmiş olan Şirket, çevre kanunu ve bağlı yönetmelikleri doğrultusunda çalışmalarına 
devam etmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 10 . 1989 Salı 

Saat : 15.00 

1 '. ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — Gensoru önergesi (11/11) 
1 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Tunceli iMMetvekili Kamer Genç ve 48 arkadaşının; hükümetlerindeki Ba

kanlık görevlerinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların 
kullanılmasından doğan ve Devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara 
uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut özal 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/2) (Görüşme günü : 12.10.1989) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1« —' Süvas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 

içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarım tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

2. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakınca
lara neden olacağı iddialarım tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi 
için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla ilişkin önergesi (10/51) 

3. — Zonguldak Milletvekilli Şinasii Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 



4. •— Afyon Milletvekili Abdullah ülutürk ve 16 arkadaşının, trafik lrazala-
rının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi içini alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

5. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanin 98 'indi, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir geme! görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/10) 

6. — Kütahya Milletvekili 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 laraştırması açılmasına 
lişkk önergesi (10/54) 

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

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — 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) 

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

13. — 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) 
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14. — 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) 

15. — Balıkesir Milletvekili î. 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 araştırJ 

, ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

16. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

17. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarım ve olayın sorumlularım tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Bingöl Milletvekili fflıami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek 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) 

21. — Bingöl Milletvekili İlhamdı 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) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşımn, 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) 
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23. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
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) 

24. — Ankara Milletvekili Önural 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) 

25. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 1.01 inci maddeleri uyarınca bir genel' görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

26. — 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) 

27. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

28. —. 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) 

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

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

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 ihracât 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 İstikrar 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 İline 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 
sorunlarına ilişkin Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat dönemkide satın alman 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 alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline 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'm, Antalya İli. Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerüne yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Roza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi ı(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 üzerinden İran'a «ilah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma, Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

2.1. — 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) 
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26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 'Köyişleri Balkanından 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) • 

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

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurfun, Gebze İlçesine bağh mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından 
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 Yıimaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddüa 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

35. —Kütahya Milletvekilli 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 hizmete açılacağına Miskin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

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

38. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazioğiu'nun, Bursa Büyakşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek 'büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 
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39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 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 İçişeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

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

45. — Ankara Milletvekii Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince 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'm, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 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 ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekii Şinasi Altmer'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) 
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51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer atan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 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 limzajlanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezicine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

55. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'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 Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarianrnasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden 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
meleri 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 ilHşıkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek 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 kayıtları 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 ünci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

66. — İstanbul 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 Altınerün, Zonguldak İli Karabük ilçesinin 
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 ilçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdüriüğüne 1988 yıılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/H5) 

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 
yöneticilerini görevlerine ve bunllar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençilik 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 çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'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'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi içlin 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 alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, 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 Ataîay'm, aylık bir derginin 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 «özlü soru önergesi (6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırh'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, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alman vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri 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 TJK.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesînce 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, Sümerbarik'ta «Turgut Özal>> mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
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90. — istanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'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 Anadal'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 Başbaıkandan 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. — Denizdi 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 Milletvekilli 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 sözflü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertökin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişjkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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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, îzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri 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 Milletvekilli Adnan Keskin'ün, 1988 yıü 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-
BlRLÜÇ'çe gerçekleştirilen kutlu 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. Halk 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) 

115. — 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 Alına'k'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 



_ 14 _ 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim T«z'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikalannca son üç ayda (belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

1H9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korlcmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

120. — Mardin Mülletveikıji Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Klöyişlefi 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 Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

123. — Aldana 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 
Kara'bekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptın'lmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının 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'jn, Silifke İlçesinde 1981 yılınidan 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkanla-
caik affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304 (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş MüMoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına 'ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

133. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'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 GürdaFın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/f63) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu (içtin toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

137. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'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 
ye fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'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 için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sioru 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 İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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144. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya îli 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 Bakanm-
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'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 Balkanından 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 sonu önergesi 
(6/179) 

151. — Kocaeli Milleitvekil'i Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekeırpınar Köyünün 
ne zamnan içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
klanından 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 etkisine 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 İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185> 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapuîlu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/186) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

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 Mustâfa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 

İtil. — 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 som önergesi (6/190) 

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

164. — îzmir 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 Falkültesinde yapılan İKARDA Doplantısınıda 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 önergesi (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 İlişkin 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 İlişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına İlişkin 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. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl-
miasının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişikin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. •— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gdbze İlkesinin 
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 iliştin Adalet Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gdbze - Çayıriova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığma ilişikin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişikin 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 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve 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 İlçesine 
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 İli 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, 5.10.1988 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 toiri 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 Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, 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 tmrahor 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 yararlandırılmadığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

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

199. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
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 İlinde 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'm, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli 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) 

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

213. — İsparta Milletveküi Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesinde 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 Başkanlığın bu konudaki tutumuna ilişkin 
Türkiye Büyük Mület 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 iktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bügi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

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

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

222. — Erzurum Milletvekili tsmaü 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 İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobü hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim 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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126. — 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 İskân 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 ilişjkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
rımdan sözlü soru önergesi (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/273) 

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

235. — Kahramanmaraş Milletvekilli 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 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağınla ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

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

238. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu^nun, hükümetün Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
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239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, 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 ilçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokullunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

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

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atal'ay'rn, Diyarbakır Mi Lice ilçesi 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 Tabii 
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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

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

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

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

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

250. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin içişleri 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) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa 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 Milletvekilli Ahmet Neidim'in, AlDS'ü hastaların sayısiûa 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 köylerinle 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 ilişkin1 Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde 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 İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kuruknıayacağına 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'dek'i Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından 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 Baklanından 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 som 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 iller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakır/oğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinî 
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 Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

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

272. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki 
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. — izmir 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 işletmeleri Samsun 
izabe 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 ili Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Içfşleril Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. —' İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi 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'ün, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

281. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'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 irfan Demirâlp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişiklin 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'iin, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaır 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'MtT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/327) 

288. — Içiel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların 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 Milletvekilli 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 açıîklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

294. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân 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. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Dafre Başkanı iken MİT Müsteşar-



- a k 
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 «özlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
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 yapüan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine üişkin Devlet Bakamndan 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'nm, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farkh 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'm, «icraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.§.'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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

312. — İstanbul 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) 

ı 
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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 İsmail 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 ismail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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 Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakamndan 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 
yaoılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğilimi 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'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

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

328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirliibahçe 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 dilekçe 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 ilişkili' 
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. — Adama 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. — Erzncan 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 sorumlularınia ilişkin İçişler' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığınla ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar; Bakanından -sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kufun, 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 Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişler1! Bakanından 
slözlü 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 Müdürlüğü 
ite 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 üişkin 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekilli Mustafa Çakır'ın, 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 slözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

f» 349. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyiar'ın, Manisa İli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/355) 

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

351. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredil verildiği ve Memdüh 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 İbrahim 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'ım, 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevlinden .alındığı iddialarına ilişkiin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

357. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta İli Yallvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa iliş!cin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta Ilı Sütçüler İlçesi 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 valıi ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

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

362. — İzmir 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 İstanbul 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 yakalanamamasınm nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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368. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim OrtaMığınca 
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 Bakam 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 som 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) (1) 

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 içişleri 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 Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/422) 

375. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 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 
içişleri 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. — tzmir 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

(14 üncü Birleşim) 
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382. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, saıhillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/440) 

383. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bügi verildiği iddiasına ve olaym 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 ilinde 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. — istanbul MilletvekÜi Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin içişleri 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 MilletvekÜi ibrahim Gürdal'm, 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 Toptan'm, son beş yıl içinde Ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve 'bu olaylarda sYıçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 0 ) . 

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

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

395. — istanbul 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) 

3974 — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

399. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cerikçİler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

400. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için 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 yapıldığına 
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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) ı(l) 

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

405. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasım önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

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

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

408. —Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'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 Şjnasi Altmer'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 Millet/ekili Kamer Genc'in, Belediyeler. Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

411. — izmir 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 Cumhur Keskinin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 1(1) 

413. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Ooğan'ıo, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özaRa İsviçre'de görüşlüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

414. — Balıkesir Milletvekilli 1. Önder Kırlı'nın, Muhamrned Shakarohi ile İsviç-
reMe yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

• 415. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, 'bazı kişi ve 'firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve sataş ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergösii (6/517) (1) 

416. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmi'sspor 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. — İzmir Mi'llietVekili Neccar Türkcan'ın, utoinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

419. — Niğde MitetvekMi Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarıma 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

421. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletve
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

422. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma
ruz kalan soydaflarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dişilleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
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423. —; İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

4214. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

425. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçefû Eski 
Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/477) 

426. — 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) 

427. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edÜen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

428. T- İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

429. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KÎT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terfcedildiği iddiasına ilişkin Devlet Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

430. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru Önergesi (6/497) 

4311. — Zonguldak Miletvekii Güneş MüMoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

432. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişjkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

433. — 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) 

434. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna lişkin Bayındırlık ve Islkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

435. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftübğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 
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436.; — Zonguldak Milletvekili Güneş iMültübğlu'nuın, Gümüşhane'de kurulan 
Idinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakamından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

438. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt M Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/505) 

439. — Ankara Miletvekiıli Erol AğagiTin, Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi ile 
Zürih Başkonsolosunun görev süreleri dolmadan ülkeye geni çağırıldiklan iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

440. — Hatay Mil^üvekili Mustafa Murat SökmenoğUu'nun, Güneydoğudaki ile
rimizde cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

% 
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 ilave 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 iller 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 : 
20.9.19S9) 
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(14 üncü Birleşim) 




