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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, Körfez krizine ve bir grup SHP'li milletvekilinin TRT Ge
nel Müdürlüğündeki davranışlarına; 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Körfez krizi nedeniyle Güney ve Güneydoğu Anado
lu'da alınan askerî tedbirler ve halkımızın can güvenliğine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Körfez krizi nedeniyle artan petrol fiyatları ve ge
tirdiği sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in (6/1066,6/1068) numaralı sözlü sorularını geri aldığı
na ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi. 

3694 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair; 
3695 sayılı, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin De

ğiştirilmesi Hakkında; 
Kanunların, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere geri 

gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 

TBMM Başkanının, Hindistan Parlamentosu Başkanının davetlisi olarak Hindistan'a ya
pacağı resmî ziyarete katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

15.1.1991 ve 17.1.1991 tarihli birleşimlerde alınan kararların yürürlükten kaldırılmasına, 
Körfez krizi nedeniyle içinde bulunduğumuz şartlarda ortaya çıkabilecek gelişmeler karşı

sında ve bu konuya münhasır olmak üzere TBMM Genel Kurulunun toplantı gün ve saatinden 
önce hemen toplanması için gerekli çağırının, Hükümetin bu yoldaki talebi üzerine TBMM 
Başkanlığınca yapılmasına; 

tlişkin ANAP Grup önerileri kabul edildi. 

24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birin
ci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri Komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 tarihli ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 inci ve S inci Maddelerinin Değiştirilmesine tlişkin 44 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu raporunun (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayıst: 503) tümü üzerinde görüşmeler ta
mamlandı; maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıl
dığından; 
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Alınan karar gereğince, 29 Ocak 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 
18.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

Konya 
Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/782) (3/1521) (Adalet Komisyonuna) (Başkaıüığa 
geliş tarihi: 24.1.1991) 

2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 3695 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/783) (3/1522) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1991) 

Rapor 

1. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 Gün ve 3186 
Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/459) (S. Sayı
sı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) (GÜNDEM) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ilinde Patates Araştırma Enstitüsü kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1826) 
(Başkaıüığa geliş tarihi : 22.1.1991) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin Türkiye ta
rafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1827) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.1.1991) 

3. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, T.R.T. Genel Müdürlüğünce bazı televizyon dizile
rinin özel bir firmaya yaptırılmasının nedenine ve bu dizilerin yapım ücretine ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1991) 

4. — Kocaeli Milletvekili A. Rıza Sirmen'in, Karamürsel - Hereke arasındaki vapur sefer
lerinin kaldırıldığı ve yöre halkının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1991) 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde muhtemel 
bir kimyasal savaşa karşı önlem alınmadığı ve bu nedenle bölgedeki vatandaşların göç ettikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1991) 

6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara Cezaevindeki bir tutuklunun ifadesi
nin siyasî şubede ve işkence ile alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1991) 

7. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara Cezaevindeki bir tutuklunun tecrit oda
sında tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanhğa 
geliş tarihi: 22.1.1991) 

8. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, yılbaşı hediyeleriyle ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanhğa geliş tarihi : 23.1.1991) 

9. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki belediye
lere acilen yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1834) (Başkanhğa geliş tarihi: 23.1.1991) 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Çpk sayıda sağlık 
personeli gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/183S) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.1.1991) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1991) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına 
alınan bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1837) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1991) 

Tasarılar 

1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/784) (Anayasa ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 25.1.1991) 

2. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik istikrar Tedbirleri 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı (1/785) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.1.1991) 

Teklif 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Ka
nunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine tlişkin Kanun Teklifi (2/467) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1991) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize yapıldığı iddia 
edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1095) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.1.1991) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyaretinin siyasî 
bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.1.1991) 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. —• Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, vergi borçları ile gecikme zam ve faizleri konu
sunda 3689 numaralı Kanunun geçici 1 inci maddesinde tanınan ikinci taksit süresinin uzatıl
masına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.1.1991) 

2. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama alanları 
için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık.ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.1991) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülkemiz üze
rinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1991) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Başbakan tarafından tele-basın toplantı
sında Bayburtlulara hitaben yapıldığı iddia edilen konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekill Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM HŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, muhalefete mensup TBMM üyelerinin yürütme erkiyk 

'ilişkilerindeki davranışlarım ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin yürütmeyle ilişkilerindeki davranışları konusunda gündem dışı söz istemiştir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ülkemizi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgilendiren, güncel, ulusal nitelikte etkisi olan birkaç konuya 
ve davranışa, yüksek müsaadelerinizle kısaca değinmek istiyorum. 

Bunların başında, dış politikada, yasama-yürütme ilişkilerinde Anayasaya aykırılıklar ol
duğu iddiası gelmektedir. 

Ülkemiz, Ulusal Kurtuluş Savaşından bu yana dört anayasa deneyimi geçirmiştir. Dört 
anayasada da, dış politika konularında yetkili kurumlar ve bu kurumların birbirleriyle ilişkile
ri farklı biçimde gösterilmiştir. 

1921 Anayasası, Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. 3 üncü maddede, "Türkiye Dev
leti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur" denmesine rağmen, başta Atatürk olmak 
üzere, önderler başrolü oynamışlardır. Yani, Meclis hükümeti sistemine rağmen, yürütme, ya
samaya egemen olmuştur. 

1924 Anayasası da Meclis hükümeti sistemine yakın idi. Bunun, çok partili döneme geçi
len 1946-1961 yılları arasındaki bölümünde, çoğunluk seçim sisteminin de etkisiyle, yürütme 
organı, yasamanın karşısında açık bir üstünlük sağlamıştır. 1961 Anayasasındaki yeni hüküm
lere rağmen, fiiliyatta durum değişik olmamıştır. 

Özetlenirse, ülkemizde, dört Anayasa deneyiminde de, dış politika konularında, yasama-
yürütme ilişkilerinin kurumsal durumu, uygulamadaki davranışları değişmemiş, dış politikayı 
saptama ve yürütme görevi, açıkça, yürütme organında kalmıştır. 
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1982 Anayasamızda da, 1961 Anayasası ile yapılan düzenlemeler büyük ölçüde korunmuştur. 
Bu konuda, dış politikadaki bir gerçeği göz önünde tutmak gerekmektedir. Dış politika görevi, 
ana nitelikleri bakımından, bir yürütme görevidir. Bütün yürütme görevlerinde olduğu gibi, 
burada da, yasama organının görevi, karar safhasında etkileme, denetleme safhasında da tar
tışmadır. Ancak, dış politika konuları, çağımızın koşulları içinde, son derecede geniş, çapraşık 
teknik konular halindedir. Aynı zamanda, dış politikanın bütün etkenlerini denetim altında 
tutmak olanaksızdır; iç politikada, kısmen, bu mümkün. Ancak temel tutumu belirleme ve 
bilgi edinme düzenleri ile her duruma hazır bulunma imkânı vardır. Yasama ve yürütme o ka
dar birbirinin içine girmiştir ki, anayasalar, yasamayı sınırlamak için bazı kurallar koymak zo
runluluğu duymuştur. Uluslararası antlaşmaların çok uzun ve ince çalışmalarla yapılan metin
lerini parlamento havasının fırtınalarından koruyabilmek için, hemen hemen bütün parlamen
tolarda kabul edilen kural, parlamentonun, bunların bütünü üzerinde görüşme yapması mad
deleri değiştirmemesi biçimindedir. Biz de öyle yapıyoruz; ancak, onaylamamak hakkı gene 
parlamentonundur. Benzer başka örnekler de vardır. Bu örnek de, dış politika işlerinin çapra
şık ve teknik bir konu olduğunu ortaya koyar. 

Muhalefet etmek, sadece "hayır" demekten ibaret değildir. "Hayır" diyen, niçin "hayır" 
dediğini ortaya koymak ve neye "evet" diyebileceğini belirtmek zorundadır. Bu sorumluluk, 
muhalefet görevinin, devlet hayatında, iktidar görevine yakın bir önemi olduğunu da ortaya 
koyar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Senin parlamenterlik hayatının kaç yılı muhalefette geçti? 
REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bir yazarın, "Körfez krizinin başından bu yana, muhalefet 

partileri, yönetimin her politikasına karşı tavır koymuşlardır, bir tek politika nüansına bile destek 
vermemişlerdir, tşin ilginç tarafı, alternatif görüşler de ortaya koymamışlardır. Yani, her şeye 
karşıdırlar da, ne olmasını istemektedirler, belli değildir" sözlerini haklı buluyorum. Bu tutu
mu, demokrasi kurallarına uygun olmayan bir yaklaşım olarak görüyorum. 

Körfez krizinin, boyutları itibariyle, Türkiye için olağanüstü bir nitelik taşımakta olduğu 
ortadadır. Bu nedenle, millî bir dış politika uygulaması gereği açıktır. Yakın tarihimizde bunun 
örnekleri vardır. 1964, 1967 ve 1974*te Kıbrıs konusundaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararları buna örnektir. Muhalefetin, karardan önce görüşlerini, eleştirilerini belirtmiş olma-; 
sına rağmen, esasta hükümeti desteklemesi, yanlış bir tutum sayılamaz. 

Saddam'ın mektubunda ki, "Türk Halkının şiddetli kınamasına mahal olacağına hiç kuş
kumuz yoktur" sözleri, yukarıda sözü edilen kurallara uyulmadan yapılan muhalefetin, nasıl 
sonuçlara ulaşabileceğini göstermektedir. 

Son günlerde, muhalefetin bir bölümünde ve Anamuhalefet Partisi içinde, bu konudaki 
olumlu gelişmeleri yerinde bulmamak mümkün değildir. 

Nihayet, demokrasimiz bakımından önemli ve ağır bir olay olan TRT baskınının bir baş
ka yönüne değinmek istiyorum. Demokrasilerde, yasama, yürütmeyi doğrudan denetleme hak
kına sahip değildir; ama, iktidarı, parlamentoda, soru, genel görüşme, Meclis araştırması ve 
nihayet gensoru ile denetleyebilir. Görevlilerin tartaklanması ve tehdit edilmesi ağır bir olaydır. 
Hele, bu olayın MKYK'mn ve Genel Başkanın onayı ile yapıldığı iddiaları bundan da vahimdir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) —' Yeter yahu... Ciddî bir şey söyle!.. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — 46 milletvekilinin olaya katıldığının basında yer alması, ba
sında çıkan iddiaların yalanlanmaması, ileri sürülen savların doğru olabileceğini ortaya koy
maktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Okuman yazman yok galiba senin... 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Grubun da yalan söylüyor, Cumhurbaşkanı da yalan söylü

yor, Başbakan da yalan söylüyor, sen de yalan söylüyorsun... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Üstelik, "Bu tip eylemlere devam edeceğiz" beyanları, du
rumu daha da ağırlaştırmaktadır. 

Yüce Meclisin, bu Anayasa dışı duruma duyarlılığını sürdüreceğine inanıyor, saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Gelecek seçimde İstanbul'dan liste başısın... 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Sdvi'nm, grevlerin ertelenmesine ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi, grevlerin ertelenmesiyle ilgili ola
rak söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Selvi. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bakanlar Kurulunun 25.1.1991 günü aldığı ve 27.1.1991'den geçerli olan grev erteleme ka
rarına ilişkin görüşlerimi, bu yolla yapılan haksızlıkları, çelişkileri, zaten ekonomik güçlükler 
içinde bulunan yüzbinlerce işçi ve sendikalarına karşı yeniden uygulanmak istenen ağır baskı
ları dile getirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu grev erteleme kararı, şu anda, 
115 bin işçinin 160 işyerindeki grevinin yasaklanmasına, toplu iş sözleşmesi sürmekte olan 300 
binden fazla işçinin de toplu pazarlıklarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur; kı
sıtlı da olsa, serbest pazarlık hakkını yok etmiştir. 

Bugüne kadar Hükümet tarafından uygulanan politikalar, tüm emeğiyle geçinenleri yok-
sullaştırırken, işçiler de, her geçen gün, reel ücretlerinden kaybetmiş, enflasyonun ağır baskı
sından kurtulamamış, temel ihtiyaç maddelerini dahi alamaz duruma gelmiştir. Yıllarca süren 
baskı, suskunluk, özveri hiçbir yarar getirmemiş, süren yoksulluk karşısında, haksız yere işten 
çıkarmalar yoğunlaşmış, çalışma koşulları daha da bozulmaya devam etmiştir. 

Sendikaların, bu haksızlıklar karşısında seslerini duyuramayışı, 1989'da, işçilerin değişik 
biçimde tepki göstermesine, demokratik eylemler gerçekleştirmesine neden olmuştur. Bu uy
gulamalar da anlam ifade etmemiş, çalışanların millî gelirden aldığı pay daha da düşmeye, üretim 
maliyeti içindeki işçilik payı azalmaya devam etmiş, enflasyon ise, her yıl, söylenenin iki üç 
katına çıkmıştır. 

Bu yaşanan gerçekler karşısında, umutla bekledikleri yeni dönem toplu iş sözleşmesi mü
zakerelerinde de hiçbir olumlu yaklaşım görülmemiş, ekonomik gerçeklere uygun ücret zammı 
önerilmemiş, özellikle Hükümetin ilgisizliği ve duyarsızlığı, tehdide, suçlamalara dönüşmüştür. 
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Bu zamlar karşısında, bu zorlamalar yanında, sınırlı da olsa, işçiler, grev haklarını kullanma
ya çalışmışlar. Hükümeti, sorunlarını çözmesi için duyarlı olmaya çağırmışlardır. Ancak, hiç
bir olumlu gelişmenin sağlanamaması, greve giden işçi sayısını 200 binlere ulaştırmış, yetkilile
re bir türlü derdini anlatamayan işçiler ve sendikaları, genel eylem ve yürüyüş gibi demokratik 
haklarını kullanarak dikkat çekmeye uğraşmışlardır. 

Bu, erteleme, yasaklama kararı, uyuşmazlıkların, grevlerin neden çoğaldığını ve uzadığım 
açıkça ortaya koymuştur. Mağdur edilip, eyleme, greve zorlanan işçileri, günün ekonomik ger
çekleri dikkate alınarak, karşılıklı anlayış çerçevesi içinde çözüm yolları aramak yerine, baskı, 
ve tehditle sindirmek, susturmak yolu aranmış ve düşünülmüştür. 

Yılların verdiği mağduriyet sonucu greve çıkan işçilere, televizyon yoluyla, bir bakan tara
fından yapılan açıklama ise üzücüdür, çelişkidir. Mağduriyetin önlenmesi için grevi ertelemek, 
hak arama yollarını tıkamak, demokratik yasal haklarını da ellerinden almaktır. Hangi man
tıkla bakılırsa bakılsın, baskıyla, yasakla, mağduriyeti artıran, kalıcılığını getiren bu kararın 
takdimi gülünç ve işin ne kadar hafife alındığını gösteren bir durumdur. 

Ayrıca, hiçbir yasa maddesinde "30 gün erteleme" diye bir durum yokken, bu şekilde açık
lanması, Bakanlar Kurulunda, olayın yasal yönünün ciddî olarak incelenmediğini, grevleri ya
saklama şartlanmışlığından kaynaklanan bir karar olduğunu göstermektedir. Çünkü, bu grev 
ertelemesi, yasaklaması, hukuka aykırıdır, yasal dayanağı yoktur. 2822 sayılı Yasanın, "Grev 
ve Lokavtın Ertelenmesi" başlıklı 33 üncü maddesinde, "Karar verilmiş veya başlamış olan 
kanunî bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Ku
rulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararla 60 gün erteler" denmektedir. Bu yasa, bir gre
vin veya lokavtın ancak bu nedenle ertelenmesini öngörmüş ve o şekilde düzenlenmiştir; yani, 
münferit ertelemeler, yasaklamalar için uygulanabilir. Yoksa, 160 ayrı işyerinde, 15 ayrı sendi
kayı ilgilendiren bir genel yasaklamaya kesinlikle müsait değildir. 

Diğer açıdan ise, yasaklama gerekçesi tamamen geçersizdir. Bu grevlerin, genel sağlığı ve 
millî güvenliği bozmadığı son derece açıktır. Aç kaldığını söyleyen, geçim sıkıntısını gidermek 
için yasal yolları kullanan, bariz bir şekilde uğradığı haksızlıktan kurtulmaya çalışan insanla
ra, "Sen millî güvenliği bozuyorsun" demek, yapılabilecek en büyük haksızlıktır, hakarettir. 
Bu nedenle, bu gibi kararları, Danıştay çoğu kez bozmuştur; Hükümet bunun da farkındadır. 
Ancak, yasaları istismar ederek hilei seriye ile zaman kazanmak; baskılarla, işçileri, sendikala
rı susturmak istemektedir. 

Ayrıca, grev erteleme ve yasaklaması, ILO sözleşmelerine terstir; bunun da düzeltilmesi 
konusunda Hükümet defalarca uyarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar, bu Hükümetin, hiçbir konuda hukuka uymadığını, ya
saları kendi keyfine göre uygulama, Anayasa Mahkemesi kararlarını hiçe sayma alışkanlığını 
daha da artırdığını gösteren yeni bir örnektir. Bu, Hükümetin hiçbir konuda açıklama yapma
dığını, aldığı kararlarda da çelişkiden çelişkiye düştüğünü göstermektedir. 

Erteleme, yasaklama kararının esas gerekçesinde ise savaştan söz edilmektedir. Bir taraf
tan, savaşın önemli olmadığı, savaşa girilmeyeceği, korkulmaması gerektiği söylenirken, diğer 
taraftan, savaş bahanesiyle, işçileri açlığa sürüklemek, halkı yoğun baskı altında tutmak hangi 
sorumlu insanlara yakışır?.. Eğer savaş hali söz konusu ise, grevleri ertelemekten daha önemli 
önlemler gerekmiyor mu? Gaz maskeleri nerede? Sivil savunma çalışmaları, sığınak, kimyasal 
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silahlara karşı ilaçlarınız yeterli mi? Doğru olmayan bilgilerle halkı ortada bırakmak ancak 
bu Hükümete yakışır... Eğer savaş hali söz konusuysa, iflasın eşiğine gelen küçük esnaf ve sa
natkârın borçları, vergileri neden ertelenmiyor da, gübre başta olmak üzere, her şeye zam yapı
lıp, halk baskı altına alınıyor, geçimini sağlayamayan işçileri aç bırakmak için grevler yasak
lanıyor?.. 

Sayın milletvekilleri, işte, savaşın kârları şimdiden görülmeye başladı. Eğer bir de özal'ın 
ısrarla istediği, çanak tuttuğu savaşa ülkemiz hiç gereksiz yere sokulursa, elbette, bundan, bir 
avuç bezirgan, özal ve ANAP kârlı çıkmayı düşünüyor. Ancak, şimdiden görülen yoksulluk, 
açlık, emekçi halkımızın omuzlarında yıllarca taht kuracak ve baskılar sürecektir. 

Bu savaş ve bahanesi, iç politika iflasının kamuflesi için, ülkeyi her yönüyle uçuruma ge
tirenlerin son ve tehlikeli kozları olduğu için, ulusumuza ve ülkemize hiçbir yarar getirmeyece
ği, tüm halkımızı daha uzun süre perişan edeceği için bizi üzmekte, karşı çıkmamıza neden 
olmaktadır. Şu andaki uygulamalar da haklılığımızı açık seçik kanıtlamaktadır. 

Bu grevlerin ertelenmesi hukukî değildir, yasal değildir. 2822 sayılı Yasanın 33 üncü mad
desiyle ilgisi yoktur. Bu gerekçe ile, bu uygulama mümkün değildir; ancak, 2822 sayılı Yasanın 
31 inci maddesi söz konusu olabilir. Bu 31 inci madde "Geçici Yasaklar" başlığını taşır ve "Savaş 
halinde, genel ve kısmi seferberlik süresince grev ve lokavt yapılamaz" der. Savaşın yararların
dan bahsedenler, savaştan korkutmayacağını söyleyenler, elbet, bu maddeyi kullanma hakkını 
kendilerinde göremezler; yasaları çiğnemek durumunda kalırlar. 

Grevlerin yasaklanması isteniyorsa, hukuk kurallarını çiğnemeye gerek yoktur. Anayasa
nın 119 uncu maddesi, Hükümetin, ülkeyi getirdiği noktayı tarif etmektedir : Ülke, yıllardan 
beri, ağır ekonomik bunalım halindedir, özal ve ANAP, bu gerçeği itiraf edemediği, buna da
yalı önlem alamadığı için çelişkiye düşmekte, hukuku, Anayasayı, yasaları çiğnemek zorunda 
kalmaktadır; ama, halkın güvenini tamamen yitirmiştir, sabrını taşırmaktadır. Bu nedenle, teh
likeli de olsa, savaşı, baskıyı, istismarı, devletin olanaklarını, hırsla, acımasızca kullanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yasaya uymayan grev yasaklama kararı, zorunlu tahkim olan Yük
sek Hakem Kurulu bir tarafa bırakılarak, ihmal edilmiş yüzbinlerce işçinin, günün ekonomik 
koşulları da dikkate alınarak, bugüne kadar çektikleri ve bundan sonra karşılaşacakları eko
nomik güçlükler iyice değerlendirilip, sorunları, bir an önce, istekleri doğrultusunda çözüm
lenmelidir. Aksi halle, üretim, kalite düşüklüğü, iş barışı gibi nedenlerle, endüstriyel ilişkilerin 
daha da önem taşıdığı bu ortamda, huzursuz kitlelerde var olan ekonomik ve sosyal bunalım 
artırılmamahdır. Hükümetin bugünkü tavrı, arzu edilmeyen olayları teşvik anlamı taşır; so
rumluluğu da Özal ve ANAP'ına ait olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Selvi. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, çalışma barısı ve Hükümetin bu konudaki 
uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu, çalışma barışını bozan Hü
kümet uygulamaları hakkında, gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Uncu. (DYP sıralarından alkışlar) 
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AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Çalışma barışını bozan Hükümet uygulamaları hak
kında görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Çalışma barışını bozan Hükümet uygulamalarının en canlı, en belirgin örneğini, grevle
rin ertelenmesinde görüyoruz. Hükümet, bütün grevleri, Körfez krizi üzerine başlayan savaş 
sebebiyle, millî güvenliğimizi bozucu ve tehdit edici nitelikte görerek, 27.1.1991 gününden ge
çerli olmak üzere, iki ay süreyle ertelemiştir. tktidar tarafından, işçilerimizin yasal grev hakla
rının, Bakanlar Kurulunun bu kararıyla haksız yere ellerinden alınması, çok önemli ve çok dü
şündürücüdür. 

Anayasamızın 54 üncü maddesi, toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında, uyuşmazlık çık
ması halinde, işçilerin grev hakkına sahip olacaklarını, bunun istisnasının kanunla düzenlene
ceğini amirdir. Bu münasebetle, sonradan çıkarılan 2822 sayılı Kanunun 25 inci maddesine gö
re, toplu iş sözleşmesinin yapılamadığı hallerde, işçiler, iktisadî ve sosyal durumlarıyla çalışma 
şartlarının korunup düzenlenmesi içni kanunî grev yaparlar ve bu kanunî bir grevdir. 

Şu halde, grev hakkı Anayasal haktır ve işçilerimiz için en büyük haktır. Bu, 2822 sayılı 
Kanunumuzda apaçık belirtilmiştir. Bu kanunî hakkını kullanan işçilerimizin grevleri, işte, bu
gün, 2822 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ele alınarak, 60 gün süreyle ertelenmektedir. 

Burada, anayasal hakkın tamamen ortadan kalktığını söylemeye mecburum. Bu, bir erte
leme değil, bir yasaklamadır. 

Anayasamızın 15 inci maddesi, temel hak ve hürriyetlerin kullanımının durdurulması mad
desidir. Bu maddeye göre, temel haklar ve hürriyetler, ancak ve ancak, savaş, seferberlik, sıkı
yönetim veya olağanüstü haller durumunda durdurulabilir, kısıtlanabilir veya tamamen kaldı
rılabilir. Bu konuda her şey Anayasada yer aldığına ve Türkiye de bir hukuk devleti olma mec
buriyetinde olduğuna göre, bir savaş ilanı yapmadan, seferberlik ilan etmeden, o işçilerin ça
lışmış olduğu yerlerde sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmeden, kalkıp da, bir Hükümet 
kararıyla, işçilerimizin, Anayasayla verilmiş bulunan bu temel haklarının elinden alınması, en 
büyük haksızlık olmuştur. 

Apaçık söylüyoruz; her şeyin ötesinde, millî güvenlik meselesinin ciddî tarif ve tayini gere
kir. Millî güvenliği, bugünkü yasal grevdeki işçilerimiz, hangi şarttan dolayı bozmuştur, tehli
keye sokmuştur? Bunu, bu Hükümetin apaçık olarak millete izah etmesi, söylemesi lâzımdır. 
Türkiye'de, bugün, millî güvenlik gerçek anlamıyla bir tehlikenin içerisine girmiş ise, alınacak 
tedbirlerin de olması lazımdır. Bu tedbirler, Anayasada vardır, kanunlarda vardır. Hükümet, 
kanunlardaki ve Anayasadaki millî güvenliği sağlayabilmesi için gereken tedbirleri açık seçik 
almazken, işçilerimizin ekmeğinin ve hakkının kısıtlanması en büyük üzüntümüz olmaktadır. 

Devlet, işçi-işveren ilkişkisine tarafsız olmalıdır. Toplu sözleşme müzakereleri uyuşmaz
lıkla neticelendiğinde, işverene göre daha zayıf konumda olan işçi, daha çok korunmaya muh
taç olmaktadır. Devletin, insan onuruna yakışan yaşam seviyesinde bulunmasını sağlayabilme
si için, işçiden yana tavır almasını pek garipsememek ve taraf bulmamak lazımdır. O yüzden, 
hükümetler, en başta, çalışarak, ahnteri dökerek ve üreterek, evine bir lokma ekmek götürmek 
mecburiyetinde olan bu insanlarla işverenler arasındaki çalışma barışını bozmadan, uyuşmaz
lıkları, toplusözleşmelerle sonuçlandırmalıdır. Hükümet, bu işçilerin, toplusözleşmelerle bu 
haklarının alınmasını niçin ve neden sağlamamıştır? Hak edenin hakkını vermek, devletin ve 
hükümetin görevidir. 
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Hükümetin, bu hakkı, işçiye zamanında vermesi ve gerçek karşılığını ödemesi veya ödet
mesi, bu meseleleri kendisi için sorumlu ve zorunlu görev kabul etmesi lazımdır, iktidarın, iş
çilere karşı sorumluluğu buyken; adaleti gözetmeden, kanunsuz, hukuk devletine sığmayan, 
bu grevleri erteleme kararnamesiyle, işçilerin haklarının üzerine yasakla, yani apaçık haksız
lıkla, sopayla gitmiştir. 

Bizim endişemiz, ertelenme sonucunda, uyuşmazlıkların, Yüksek Hakem Kurulu vasıta
sıyla çözülmesi zorunluluğudur. Bu durum, işçiler için çok acı olacaktır. Buna, tüm grevci işçi
ler isyan edecektir. Zira, bugün grevler ertelenmemiştir; yasaklanmıştır. Bu konu çok önemli
dir. 60 gün sonra, kalan işçiler, Yüksek Hakem Kurulu vasıtasıyla haklarını alacaklardır. Yük
sek Hakem Kurulunun çalışma düzenini ortaya koyan 2822 sayılı Yasadaki 34 üncü ve 55 inci 
maddelere göre, Çalışma Bakanı, bizzat veya resmî arabulucu seçerek, işçilerin 60 gün içerisin
de uyuşmasını yahut da bu 60 gün içerisinde, işçi ve işveren anlaşırlarsa, özel hakemle, toplu
sözleşme yapmalarını sağlayacaktır. Şayet, özel hakemle veya Çalışma Bakanının bizzat kendi 
aracılığı veya onun tayin edeceği resmî arabulucu vasıtasıyla 60 gün içerisinde uzlaşma sağlan
mazsa, bu sefer Yüksek Hakem Kuruluna gidilecektir. 

Yüksek Hakem Kurulu, her şeyden önce, tatbikatlarıyla, taraflar arasında, taraflı olarak 
görülmektedir. Kurulun, kuruluş şekli de bu endişeyi doğrulayacak şekildedir. Bildiğiniz gibi, 
Yüksek Hakem Kurulu; Bakanlar Kurulunca atanan bir üye, Yükseköğretim Kurulunca ata
nan bir üye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, işçi konfederas
yonlarından iki üye ve işveren konfederasyonlarından -biri kamu işvereni olmak üzere- iki üye
den oluşmaktadır. Bu da, burada işçi temsilcilerinin azınlıkta olduğunu göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, toparlayınız efendim. 

AHMET UNCU (Devamla) — Peki efendim. 
Buradan çıkmış kararlar incelendiğinde, bu kararların işçi lehine olmadığı görülecektir. 

Bu bakımdan, şunu açıkça söylüyoruz ki, bugünkü grevler, esasında, Hükümetin, işçilere kar
şı haksız tavnndan kaynaklanmaktadır, 30 Kasım 1990 tarihinden bu yana Genel Maden-tş 
Sendikası tarafından ısrarla sürdürülen grevlerin, Hükümete karşı alınmış bir tavır olmasın
dan kaynaklanmaktadır. 

3 Ocak 1991 günü işi yavaşlatan eylemlere karşı, Hükümet, bu tavrı ve tutumu bir türlü 
içine sindirememiştir. işçinin hakkı, bir haksızlıkla, işte bu kararnameyle elinden alınmıştır. 
Biz burada apaçık söylüyoruz : İşçinin hakkını elinden alabilmek için Körfez krizini millî gü
venliği bozucu bir tehdit olarak kabul ettiğinize göre, önce, seferberlik, savaş hali veya sıkıyö
netim veya olağanüstü hal gibi, bu bölgelerde bu gibi tedbirleri getirmelisiniz ki, Anayasadaki 
işçi haklarının yasal kısıtlanma imkânı doğsun. İşçiler, bugün, bu kararla kan ağlamıştır. İşçi
lerimizin üstüne bu denli haksız gidilmesi doğru değildir. Her şeyin ötesinde, işçi hakkını, bir 
emek hakkı, bir alınteri karşılığı geçim hakkı olarak düşündüğümüzü hepimiz bilmekteyiz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 

Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakam M. Vehbi Dinçerkr'in dönüşüne kadar, Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi(3/1524) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü OECD Çevre Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 28 Ocak - 1 Şubat 1991 
tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, 3359 Saydı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin içtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/269) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanarak 11 Kasım 1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan "7.5.1987 tarihli ve 33S9 numaralı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim 6.2.1989 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, içtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan doğruya günde
me alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Atilla fmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, önerge hakkında iki lehte, iki aleyhte 
-söz isteyen arkadaşa- söz vereceğim. 

Lehte, Sayın Atilla tmamoğlu; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

ATILLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Kurulun değerli üyele
ri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bundan iki yıl iki ay kadar evvel, hasta vatandaşlarla ve hasta vatandaşlarla ilgilenen mil
letvekili arkadaşlarımla görüşmelerim sırasında, çözülmesi gereken ciddî bir konuyla karşı karşıya , 
olduğuma inanarak, sağlık konusunda, devlete ve üniversitelere bağlı hastanelere, senetle ya 
da sair sebeplerle borçlu kalan vatandaşlarımızın bu borçlarının -10 Kasım 1988'e kadar- Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonundan karşılanmasını içeren bir teklif hazırlamıştım. 
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Bu teklifi, önce, Sağlık Komisyonunda görüştük. Sağlık Komisyonu, bu teklife olumlu 
yaklaşmıştı; ancak, sonradan bir değerli üyemizin Komisyona gelişiyle, teklifimiz kabul şansı
nı kaybetti. Bildiğiniz gibi, sonra, bu teklifim Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi ve ora
da iki yıl iki ay süreyle bekledi. Görüşülme şansının olmadığına inanarak, bu teklifimin, İçtü
züğümüzün 38 inci maddesine dayanarak, Genel Kurulda görüşülmek üzere doğrudan günde
me alınmasını talep ettim ve biraz evvel de, önergem, yüce huzurunuzda okundu. 

Milletvekillerimizin önemle ve öncelikle üzerinde durduğu konuların başında, hasta ve has
taneler sorunu gelmektedir. Sağlık Bakanlığının bu ağır görevlerinden ötürü, bugüne kadar, 
beş defa, Sağlık Bakanı değişmiştir. 

Sağlık konusunda, Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda, parti liderlerimizce, parti söz-
cülerimizce, çok önemli ve çok hayatî görüşler dile getirilmiş, çözümler önerilmiştir. Bugüne 
kadar, üzerinde durulan ve önerilen çözümlerin hiçbirisinin uygulandığına rastlamadık. 

Bu teklifi yaptığım sırada, Sayın Nihat Kitapçı Sağlık Bakanı olarak bulunuyordu ve Sağ
lık Komisyonunda bu konuyu enine boyuna tartıştık. Sözlerimin başında da söylediğim gibi 
-bana öyle gelmiş olabilir- komisyon üyeleri bu teklife çok olumlu yaklaşmışlardı; bazı şüphe
ler, bazı itirazlar serdedildi; ama, bunlar da önemli değildi, cevapları da zaten elimizdeydi. "Se
netli borçluların içerisinde hep zenginler var" denildi. O zaman, 19 000 senetli borçlu tespit 
ettik. Tabiî, bunlar devletin hastanesine borçlu olan hastalardı; devlet hastanesine gelenlerin 
çok zengin olduklarını söylemek zordur. "Bize, hiç, senetli borçlu gelmiyor" diyen bir üyemiz 
oldu. Sayın Bakan, Komisyonda bizzat kendisi açıkladı, 19 000 adet senetli borçlu olduğunu 
ve bu senetlerin malî portesinin de 3 milyar liraya vardığını. 

Maliye ve Gümrük Bakanımızın af yetkisinden bahsettiler; "Bu teklife gerek yok. Maliye 
ve Gümrük Bakanı isterse, ilgili yasalarda gerekli hükümler vardır, yetkilerini kullanır ve işi 
halleder" denildi. 

Gerekçemizde belirtildiği gibi, 3359 sayılı Kanuna bir geçici madde ilavesini istiyorduk. 
Üniversitelere bağlı hastanelere borçlu olanların da aynı gerekçe ile bu yasadan yararlandırıl
malarını; yani, borçlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanması amaç
lanmış idi. 

Yüce Kurulunuzdan birçok milletvekili arkadaşımla, bu teklifle ilgili olarak bizzat görüş
tüm; belki konuyu izah edemedim ya da iyice dinletemedim. Her yasa teklifinin görüşülmesin
de ya da Yüce Meclise gelmesinde olduğu gibi, burada da, milletvekilinin, teklifi ile ilgili ko
nulara gerekli ilgiyi sağlayamadığı görülüyor. İtiraf edeyim ki, bugüne kadar, milletvekilleri 
tarafından verilmiş tekliflerin hemen hemen hiçbirisi kanunlaşma şansına ulaşamamıştır. Ta
biî, diğer konularda da öyle; genel görüşme önergelerinin, Meclis araştırması, gensoru önerge
lerinin; sonra, milletvekillerinin özenerek, araştırarak, inceleyerek getirdikleri sözlü soruların, 
yazılı soruların hiçbirisi, bu dönemde, Mecliste -bundan evvelki dönemi bilmiyorum, herhalde 
bundan evvelki dönemde de böyleydi- görüşülme şansına, hatta üzerinde ciddiyetle durulma 
şansına ulaşamamıştır. 

Şimdi belki benim teklifim de dinlenilmeyecektir. önünüze, huzurunuza getirilen bu ko
nu, Meclisin tüm liderlerinin ve grup başkanvekillerinin konusudur, özellikle ve dikkatle takip 
ettim, dinledim ve izledim; İktidar kanadı milletvekilleri tarafından, Bütçe Komisyonunda ve 
Genel Kurulda bu meselelerin müzakeresi yapılmış, konu, çok ağırlıklı kişiler ve gruplar tara
fından dile getirilmiş ve çok önemli örnekler verilmiştir. 
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Şimdi, konuşma sürem de yetmeyebilir; bu bakımdan, bu teklife, bir başka sebep ve ge
rekçe ile -politik gerekçelerle- yaklaşılmamasını Yüce Kuruldan istirham ediyorum. 

Bugün, bu kanun teklifinin öngördüğü hususlarla ilgisi olan veya hasta takip etmek zo
runda bulunan arkadaşlarım, her birimizin başında, günde kaç hasta olduğunu ve bu hastala
rın hangi dertleriyle meşgul olunduğunu bileceklerdir. 

Huzurunuzda ifade ediyorum ve her zaman açıklayabilirim ki, dün, bana, Adana - Balca-
Iı Hastanesinden yeni bir haber gelmiş olup, yine bir hafta evvel, elinde 7 milyon liralık tedavi 
faturası olan bir hasta telefon etmiştir. Ondan evvel de, gene Balcalı'daki bir hastam için Sayın 
Sağlık Bakanına istirhamda bulunmuştum. 

Şu anda bu Mecliste bulunan milletvekillerimizin yarısından fazlasının -aynen benim gibi-
hastaları olduğunu, devlete ve üniversitelere bağlı hastanelere borçlu hastalarının bulunduğu
nu; hatta, borçlanıp da üç seneden beri borçlarını ödeyen hastalan olduğunu da tahmin et
mekteyim. Ben, özel bir milletvekili değilim; ama, benim başımda ne dert ve mesele varsa, bü
tün milletvekillerinin de derdi, meselesi budur. Daha ileri giderek söylemek gerekirse, bir iti
rafta bulunayım ki, milletvekillerinin öncelikli işi, önemli işi, hastasıdır, hasta yatırmadır, has
ta kabul işidir... 

Komisyonda sorulduğu gibi, "Niye bize borçlu hastalar gelmiyor, niye senetli hastalar baş
vurmuyor?" şeklinde düşünülür diye, hazırlayıp yanımda getirdiğim, buna benzer çok önemli 
örnekler vardır; ama, huzurunuzda dile getirmeye gerek görmüyorum. 

Getirdiğimiz teklif neyi halleder?.. Zaten, biz, 1988 senesine kadar borçlu kalanların borç
larının affedilmesini istemiştik. Aradan iki yıl geçti; eğer Yüce Heyetiniz kabul ederse, bunun 
yürürlük tarihini 1990 veya 1991'e alacağız; bu suretle, önemli bir yaraya parmak basmış, önemli 
bir yarayı sarmış olacağız; bu şekilde, borçlanmış olanlara bir moral vermiş olacağız. Takdir, 
elbette Yüce Kurulunuzundur; ne söylesem, bundan daha değişik ve önemli şeyler söyleyebile
cek durumda değilim. 

Son olarak, bir hususu arz etmeme müsaade ediniz : Sayın Hükümetin Plan ve Bütçe Ko
misyonunda söylediği hiçbir şey gerçekleşmemiştir. Bir kanundan -Maliye Bakanının kanunî 
bir yetkisinden- bahsedilmektedir. Kanun teklifini hazırladığım tarihten beri, o kanundan ya
rarlanan tek bir borçlu hasta yoktur Türkiye'de. Benden sonra kürsüye gelip teklifin gündeme 
alınmasının aleyhinde konuşacak arkadaşlarım bu gerekçeleri getirebilirler. Bu gerekçeleri ge
tirirlerse bunlara cevap olsun diye arz etmek zorunda kaldım. 

Teklifimin herkese yararlı olacağı inancındayım. Kabulü halinde devletin önemli bir kaybı 
olmayacaktır; bütün grupların arzularına uyulmuş olacaktır, onların teklifleri yerine getiril
miş olacaktır. 

Hepinize, teklifimin kabulü için oy kullanmanız istirhamıyla, saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Aleyhte konuşmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf Bozkurt özal; 
buyurun efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, ben, burada aleyhte konuşurken, değerli arkadaşı
mızın kanun teklifinin aleyhinde konuşmayacağım, sadece, uygulanmak istenen prosedürün 
aleyhinde konuşacağım. 

Değerli arkadaşımız, kanun teklifini Meclise göndermiştir, içtüzüğümüzdeki usule göre, 
kanun teklifleri, ilgili komisyonlarda görüşülür. İlgili komisyon olarak, Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu ve esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyoriu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca tespit edilmiştir. Teklif, Sağlık tşleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gelmiş ve bizde de uzun bir zamandır bekliyor. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Bizde bekleyen sadece bu teklif değildir; bunun gibi bekle
yen daha pek çok, kanun hükmünde kararname, tasarı ve teküf vardır. Bu, tamamen, fizikî 
bir imkânsızlık sebebiyle böyledir. Anayasanın amir hükmü olmasına ve "Kanun hükmünde 
kararnameler öncelikle görüşülür" denmesine rağmen, fizikî imkânsızlık sebebiyle beklemek
tedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 200'e yakın kanun hükmünde kararname vardır. 1960'h, 
1970'li yıllardan kalan kanun hükmünde kararnameler olduğu gibi, geçen sene çıkmış kanun 
hükmünde kararnameler de görüşülmeyi beklemektedir. Bunlar, Anayasanın hükmüne göre, 
en öncelikle görüşülmesi gereken hususlardır. 

Hükümetin öncelikli gönderdiği tasarılar vardır ve netice itibariyle, bunlar da beklemektedir. 
Ben şu yanlış intibaı vermek istemiyorum : "Biz az çalışıyoruz, yetişemiyoruz" anlamın

da söylemek istemiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi değerli arkadaşlarımın bir kısmı 
da buradadır. Komisyonumuz fevkalade çalışkan bir komisyondur ve sadece kanun teklif ve 
tasarılarını veya kanun hükmünde kararnameleri görüşmez; senenin önemli bir kısmında büt
çeyi de görüşür. Aşağı yukarı birbuçuk ay, Komisyonda bütçe görüşülür ve Genel Kurula gel
diğinde takip etmek zorundadır. 

Dolayısıyla, zaman sıkıntısı vardır. Beklemekte olan önemli bir teklif, tasarı ve kanun hük
münde kararname birikimi vardır. Biz, bunları azaltmak için tempomuzu artırdık. Mesela, gö
rüşmelere çarşamba günleri 10.30'da başlayıp, 21.30'a kadar aralıksız olarak -arkadaşlarım bi
liyorlar, görüşmeleri aksatmamak için, öğle yemeklerini de Komisyonda görüşmelere devam 
ederek yemek suretiyle- işlerimizi yürütmemize rağmen, çok birikim olduğu için, bazı teklifle
ri maalesef bekletmek zorunda kalıyoruz. Kaldı ki, bir değer husus daha var: Tabiî, gene önemli 
görülen teklifler, gündeme alınıp görüşülmektedir. 

Arkadaşımızın teklifinin muhtevasına girmek istemiyorum; ancak, Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonunda bu teklif görüşülmüş olup, Komisyonun raporu da şöyledir : Raporun son bir 
iki cümlesini okuyorum : "Yukarıda belirtilen sebeplerle, kanunî bir düzenlemeye gerek olma
dığı mülahazalarıyla, teklif, Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmeden tü
mü reddedilmiştir" diyor. Yani, bir komisyonda tümüyle reddedilen bir teklifi, herhalde, Plan 
ve Bütçe Komisyonu olarak öncelikle görüşmemiz de sakıncalı olurdu. Kaldı ki, böyle bir tek
lifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeden doğrudan doğruya Genel Kurulda görüşmek, 
herhalde İçtüzüğün de ruhuna aykırı olur. Komisyonlar kurulmuştur, bunların görüşü alına
caktır. "Efendim, komisyonda görüşülmedi, aşağıda Genel Kurulda görüşelim" demek, bizi 
fevkalade yanlış bir neticeye götürür. Nitekim, bahsettiğim gibi, Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonunda da tümüyle reddedilmiştir. 

Ben sözlerimi burada kesiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 

sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/94) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın için
de bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: , . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayvan varlığı yönünden, geniş bir potansiyele sahip olan ülkemiz hayvancılığının gelişti
rilmesi, toplumun dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenmesi bakımından ekonomideki yeri daha 
da önem kazanmıştır. 

Ülkemiz, hayvan varlığı bakımından dünyada sekizinci ve AET ülkeleri arasında ise birin
ci sırada bulunmaktadır. Oysa, 1980 yılında hayvan varlığı 84,6 milyon baş iken, 1984 yılından 
itibaren giderek azalmış ve 65 milyon başa düşmüştür. 1980 yılında kişi başına 2 baş hayvan 
düşerken, bugün bu rakam 1,1'e inmiştir. 

Bu azalış sonucunda sürüler küçülmüş ve hayvancılığımız ciddî bir krizin ve çıkmazın içe
risine girmiştir. Sonuçta, hayvan üreticisi de hayvan sayısı da azalmıştır. 

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 13'ü ve tarımdaki nüfusun yüzde 25'i geçimini hay
vancılıktan sağlamaktadır. 

Tarım alanında ileri gitmiş ülkelerde, hayvancılığın, toplam tarımsal üretimin içindeki pa
yı yüzde 60-70 düzeyindedir. Türkiye'de ise ancak yüzde 30'dur. 

Ülkemizde, hayvancılık sektörü, bitkisel üretimle bir bütünlük içerisinde ele alınmamıştır. 
İzlenen bugünkü ekonomik politika ile, 1984 yılından itibaren hiçbir koruyucu ve koru

macı tedbir almadan, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde, tarım ürünleri ve üretim madde
leri ithalatı yapılması, ülke tarımını ve bilhassa hayvancılığını çöküntüye götürmüştür. 

Et ithalatı da ihracatı da ülke hayvancılığına zarar vermiştir. Çok ihraç edildiğinde yerine 
yenisi getirilememiş, çok ithal edijdiğinde de besici kesimi zarara uğratılmıştır. 

Gümrük vergileri ve fonların düşürülmesi neticesinde, rasgele ülkelerden rasgele hayvan 
ürünleri ithalatı, piyasadaki darlığı giderememiş, fiyatlar aşağı çekilememiş, stokçuluk önle
nememiştir. 
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Piyasadaki bu haksız rekabet ortamında, inekhaneler ve besi çardakları kapanmış, da
mızlık hayvanlar dahi kesime gitmiştir. 

Bisicilikle ilgili girdi fiyatları, başta yem fiyatları olmak üzere, sürekli artarken, canlı hay
van ve et fiyatlarındaki artışlar yetersiz düzeylerde kalmıştır. 

Girdilerin yüzde 70'ini teşkil eden yem fiyatlarındaki sübvansiyonların kaldırılması ve yem 
fiyatlarının yüzde 90 düzeyinde artış göstermesi, besiciliğin bırakılmasına neden olmuştur. 

Çayır ve meralar bir yandan azalırken, bir yandan da verim ve kalite kaybına uğramıştır. 
Yem bitkileri üretimi de çok yetersiz kalmıştır. 

Besiciliğe verilen krediler miktar olarak yetersiz kalmış, zamanında ödenememiş, uygula
nan faiz oranı da yüzde 50'lere varmıştır. 

Pazara gelen hayvan, mezbahadan çıkıncaya kadar 7 defa, vergi vesaire adı altında öde
meye tabi tutulmuştur. Ateş pahası olan ottan, samandan dahi vergi alınmıştır. 

Hayvan sağlığını koruma ve hastalıkla mücadele hizmetleri yetersiz olmuş, ilaç ve aşılarda 
dışa bağımlı kalınmıştır. 

Hayvan ıslahı ve sunî tohumlama faaliyetlerine gerekli önem verilmemiştir. 
Erken kuzu kesimini önleyici tedbirler halen alınmamıştır. 
Hisdistan'dan bile, ne olduğu belli olmayan, dondurulmuş et ithal edilmiştir. 
Türk besicisi, kendi sattığı hayvanının sakatat bedellerinden dahi mahrum bırakılmıştır. 
Besici, hayvan alıp besleyemez, beslediğini değerinde satamaz, sattığının parasını alamaz, 

artık besicilik yapamaz hale gelmiştir. 
Hayvancılığımızı, içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtarmak için, alınacak tedbirleri 

tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Orhan Şendağ 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı; buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve 19 arka
daşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesi münasebetiyle 
huzurunuzda bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Söz konusu araştırma önergesinin giriş bölümünde, ülkemizdeki hayvan varlığıyla ilgili 
sayılar üzerinde durulmakta; 1980 yılında hayvan varlığı 84,6 milyon baş iken, 1984 yılından 
itibaren giderek azaldığı ve 65 milyon başa kadar düşmüş olduğu da ifade edilmektedir. 

1983-1984 yılları arasında, ülkemizdeki hayvan sayısının azaldığı noktasında, değişik plat
formlarda değişik görüşler ileri sürülmüş, daha önce de Yüce Meclisin bu kürsüsünden konu 
dile getirilmiş ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 1984 yılında yaptığı sayımda, sayısal olarak 
bir düşmenin olduğu; ancak, bu ani düşüklüğün, Devlet İstatistik Enstitüsünün yapmış oldu
ğu sayımlardaki şekil değişikliğinden ileri geldiği ifade edilmişti. 
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Bilindiği gibi, 1983 yılına kadar, ülkemizdeki hayvan varlığı sayıları, Bakanlığımız tara
fından yapılan sayımlarla tespit edilmekteydi. Devlet istatistik Enstitüsünün 1984 yılında yap
tığı sayım ise, beyan esasına tabi sistemle yapılmıştır. Dolayısıyla, bu beyan esasına tabi sistem
le yapılan sayımda, ortada sayısal bir düşüklük görülmektedir. Ancak, samimiyetle belirtmek 
istiyorum ki, bunun ne derece sağlıklı olduğu noktasında bugüne kadar bir mutabakat sağlan
mış değildir. Tahmin ediyorum, bu yıl yapılacak olan genel tarım sayımı çalışması içerisinde, 
ülkemizdeki hayvan varlığı, daha objektif ve gerekçi bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. 

önergeyle ilgili görüşlerimizi dile getirirken, bir konudan da bahsetmek gerekmektedir : 
Acaba, gerçekten ülkemizdeki hayvan varlığı sayısının fazla olması ile bu hayvanlardan, hay
van başına alınan verimin fazla olması arasında, optimum bir dengenin sağlanması noktasın
da ne derece başarılıyız, bu noktaya da dikkat çekmek gerekmektedir. 

Bakanlık olarak bizim takip ettiğimiz politika, ülkemizde hayvan sayısının artması mutla
ka arzu ettiğimiz bir noktadır; ancak, hayvan sayısının artmasını arzu ederken, kültür ırkı olan 
sayıların artmasını arzu etmekteyiz; yoksa, bugün ülkemizdeki hayvan sayısının "nasıl olursa 
olsun -verimli veya verimsiz olsun, bu noktaya hiç dikkat etmeden- sadece sayısı fazla olsun" 
şeklindeki görüşlere katılmak mümkün değildir. Bu sebeple de, verimliliği artırmak ve hayvan
cılıkta kârlılığın yükseltilmesinin temini, Bakanlığımızın hedefleri arasında bulunmaktadır. Bun
ları sağlayabilmek için de, mera üzerindeki yoğun hayvan baskısının azaltılmasına, meraları 
ve tabiî çayırları, yemden istifade kabiliyeti düşük, dolayısıyla da verimi düşük olan hayvanlar 
ile tahrip etmek yerine, yüksek verimli ahır hayvancılığına, daha uygun kültür ırklarına doğru 
bir gelişme başlatılmış bulunmaktadır. Bu maksatla, gerek ithal damızlık hayvanlar, gerekse 
tabiî ve sunî tohumlama yoluyla hayvan neslinin ıslahına çalışılmaktadır. 

Bu çalışmaların neticesinde, memnuniyetle belirtmek gerekir ki, 1980 yılında kültür ırkı 
ve melez ırkların toplamı, bütün hayvan varlığımız içerisinde yüzde 15,74'ü teşkil ederken ve 
dolayısıyla da yerli ırkların hayvan varlığımız içerisindeki oranı da 81,68 iken, bugün, 1990 
yılında genel hayvan varlığımız içerisinde kültür ırkı ve melez ırkların varlığı yüzde 3S'ler sevi-

" yesine çıkartılmış, yerli ırkların varlığı da yüzde 65'e inmiş bulunmaktadır. Ancak, tekrar ifa
de etmek istiyorum ki, bu oranların daha da yükseltilmesi, yani, kültür ırkı ve melez ırkların 
genel hayvan varlığı içerisindeki oranının daha da yükseltilmesi, hedeflerimiz içerisinde bu
lunmaktadır. 

Gene, önergede, hayvancılığın tarım sektörü içerisindeki payından bahsedilmekte ve bu
nun azaldığı da ifade edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ülkelerde, tarım ve sanayi, gelişme bakımın
dan bir bütünlük arz etmektedir. Tabiî ki, ülkemizde takip edilen politikalar da aynı doğrultu
dadır. Gelişmiş kabul ettiğimiz ülkelerde, fert başına millî gelir, bilindiği gibi, gelişmekte olan 
ülkelerdekinden daha fazladır. Dolayısıyla, gelir seviyeleri yüksek olduğu ve giderek yükseldi
ği için, tüketim seviyeleri de yükselmekte ve hayvansal menşeli ve daha değerli olan protein 
kaynaklarına doğru bir yönelme meydana gelmektedir. 

Bugün, et, süt, yumurta gibi hayvansal menşeli gıdaların, tüketilen gıda maddeleri içeri
sindeki payı, gelişmiş ülkelerde daha da yüksektir. Bu hususu, ülkemizin son beş yıl içerisinde
ki gelişmesine ve fert başına düşen millî gelirdeki gelişmelere bağlı olarak, yurdumuzda da gör
mek mümkündür. 
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Yurdumuzda, 1985 yılında, hayvansal üretim değirinin tarımsal üretim değeri içindeki pa
yı yüzde 29,92 iken, 1990 yılında yüzde 35,1 olmuştur. 1983 yılında fert başına tüketilen top
lam et miktarı 21,8 kilogram iken, 1988'de 26,9 kilograma ulaşmış bulunmaktadır. 

Buradan görülmektedir ki, gayri safı millî hâsılayla, buna bağlı olarak, fert başına düşen 
millî gelirdeki gelişmelere paralel bir şekilde, nüfus artışına rağmen, fert başına, yüksek prote
inli et, süt, yumurta gibi hayvansal ürün tüketimi artmaktadır. Bu sebeple, karşılaştırmaları, 
gelişmiş ülkelerden ziyade, geçmiş yıllar itibariyle, kendi içinde yapmanın daha anlamlı olaca
ğını ifade etmek istemekteyim. 

Ülkemizde, et, süt ve yumurta gibi temel hayvan ürünleri üretimini artırmak, kalitenin 
yükseltilmesini ve çiftçinin kârlılığını sağlamak üzere, ıslah programlarına, ithal programları
na, son yıllardaki yoğunlukta ve genişlikte, eğer yirmibeş otuz sene önce başlanmış olsaydı, 
bugün, biraz önce yaptığımız mukayeseleri çok daha iyi bir noktada bulabilirdik görüşünü de 
ifade etmek istiyorum. 

Hükümetimiz, geçen zaman içindeki -ülkemiz yönünden- bu açıkları kapatabilmek için, 
Türk insanının daha değerli ve kaliteli hayvansal ürün temin edebilmesi için, son yıllarda hay
vancılığın gelişmesine gerçekten büyük bir gayret sarf etmektedir, bundan sonra da bu gayre
tin sarf edilmesine devam edilecektir. 

Gene, önergede, "Çayır ve meralar bir yandan azalırken, bir yandan da verim ve kalite 
kaybına uğramıştır. Yem, bitkileri üretimi de çok yetersiz kalmıştır" denilerek, ülkemizde hay
vancılık sektörü bitkisel Üretimle bir bütünlük içinde ele alınmamıştır" şeklinde görüş ifade 
edilmektedir. 

Çayır ve meralarımızın verim ve kalite kaybına uğradığı doğrudur; ancak, yem bitkileri 
üretiminin yetersiz kaldığı ve hayvancılık sektörünün bitkisel üretim ile bir bütünlük içerisinde 
ele alınmadığı görüşüne ise katılmak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çayır ve mera alanlarında, 1983 yılından bu yana, 
alan olarak bir azalma söz konusu değildir. DPT yayınlarında, 1983 ve 1988 yıllarında çayır 
ve mera arazisi 21,6 milyon hektar olarak görülmektedir. Ayrıca, ülkemizde hayvancılığın ge
liştirilmesi amacıyla, hayvan ıslahı ve damızlık temini yanında, mısır, soya ve ayçiçeği gibi yem 
bitkileri üretimine büyük önem verilmiştir. Bunun sonucu, 1983-1990 yılları arasında, mısır 
üretiminde yüzde 35, ayçiçeği üretiminde yüzde 47, soya üretiminde yüzde 259 artış olmuştur. 

Ayrıca, sanayi yemi üretimi, önergede iddia edildiğinin aksine, 1983 yılında 2,2 milyon 
ton iken, 1989 yılında -tarımda yaşanan olumsuz şartlara rağmen- 4,3 milyon tona yükselmiş 
bulunmaktadır. Artış, neredeyse yüzde 100'ler mertebesindedir. Bu artış trendinin önümüzde
ki yıllarda da devam edeceği, yaptığımız çalışmalar neticesinde görülmektedir. 

Ülkemizde, tabiî kaynakların kullanımı konusunda, zorlayıcı ve yaptırımcı uygulamalar 
bugüne kadar uygulanmış değildir. Ancak ekonomik kurallar çerçevesi içerisinde kalmak kay
dıyla, yönlendirmeler, teşvikler yapılmış, bunun tabiî sonucunda da, 1983-1989 yılları arasın
da, çayır ve mera alanlarımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak, çayır ve meraları
mız, tabiî şartlarımızın, iklimin ve yağışın sonucu olarak, çok düşük olan ot verimleri, bir de 
yoğun hayvan baskısı sebebiyle, daha da ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Bu hususu bi
raz daha açmak gerekirse, ülkemizde mevcut büyük ve küçükbaş hayvan sayılarını, ister öner
ge sahiplerinin iddia ettiği gibi 65 milyon olarak ele alalım, ister 1980 yılında olduğu gibi, 
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85 milyon olarak mütalaa edelim, her iki halde de, çayır ve meralarımızın otlatma kapasiteleri 
ve ot verimleri göz önüne alındığında, bu şartlarda, sık sık mukayese edilen, gelişmiş Avrupa 
ülkeleri hayvansal verimlerine ulaşmamız mümkün değildir. Bu gerçeğin tespitinden sonradır 
ki, yurdumuzda entansif ahır hayvancılığına hızlı bir geçiş meydana gelmiştir, tşte bu sebeple, 
ahır hayvancılığında kaba yem ihtiyacının karşılanması için, yem bitkileri tohumları destekle
me kapsamı içine alınmış, yem bitkileri üretimi bu yolla önemli ölçüde artırılmaya çalışılmış ' 
ve çalışılmaktadır. 

Bitkisel üretim imkânları ve çayır ve meralarımızın verimleri düşünüldüğünde, hayvan sa
yısının azaltılması, ülkemizin üretim sürekliliği ve çiftçimizin kârlılığı açısından bir zarurettir. 
Burada, hayvancılığı gelişmiş ülkelerden bazı örnekler vererek de durumu izah etmek istemek
teyim. Ancak, hayvan varlığı sayısının azaltılması bir politikadır diye arz ederken, özellikle 
üzerinde durmak istediğim konu -konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi- kültür ırklarının 
çoğalmasına büyük bir özen gösterdiğimizi ve azalmanın bu şekilde mütalaa edilmesi gereğini 
bir kez daha vurgulamak istemekteyim yanlış anlamaları önlemek için. 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, özellikle, tarımda ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerden ör
nekler vermek istiyorum : 1988 yılında Avusturya'da 2 milyon 590 bin baş hayvan var iken, 
bu sayı 1989 yılında daha azalmış; Danimarka'da azalmış; italya'da azalmış; Yunanistan'da 
azalmış. Aynı şekilde, sağılan hayvanlar, Avusturya'da, Danimarka'da, italya'da, Yunanistan'da 
azalmış; ama, bu azalmalara rağmen, hayvan başına süt verimlerinde de artışlar meydana gel
miş bulunmaktadır. Bizim takip ettiğimiz ve ulaşmaya çalıştığımız neticeler de aynı doğrultu
da seyretmektedir. 

Netice olarak ifade etmek gerekirse, mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçildiği 
zaman, buna paralel olarak, et, süt ve diğer ürünler de artış göstermektedir. Bunların tabiî 
sonucu olarak da, 1980'den 1990'a kadar geçen zaman içerisinde, ıslah ve daha iyi bakım ve 
beslenme şartlarının temin edilmesi sonucu, sığırlarda karkas ağırlık yüzde 12,2 artırılarak, 
1980'de Et ve Balık Kurumu ortalaması olan 154,2 kilogram/baş olan karkas ağırlık, 1990'in 
ilk dokuz ayında 173,1 kilogram/başa yükselmiştir, tşte, bu sonuçlar da bize, bitkisel üretim 
ile hayvancılığın birlikte ele alındığında, hangi noktalara gelindiğini göstermektedir. 

Ülkemizde -biraz önce bahsettiğim- hayvancılığın geliştirilmesi, bitkisel üretimle tam bir 
entegrasyon kurularak sağlanmaktadır. Netice olarak, bahsettiğim bu görüş çerçevesi içerisin
de, hayvan beslenmesinde büyük önem taşıyan kaba yem üretiminin artırılması amacıyla, yem 
bitkileri tohumluklarına ilk defa destekleme uygulanmasına başlanmıştır. 

Ayrıca, 21,6 milyon hektar civarındaki -bu bahsettiğimiz ve veriminin düştüğünü ifade 
ettiğimiz- çayır ve mera alanlarımızın, tohumlama, gübreleme, bakım faaliyetlerini ve uygun 
otlatma sistemlerinin tatbikini amaçlayan 239 milyar Türk Lirası tutarındaki bir proje, Hükü
metimiz ve Bakanlığımız tarafından 1991 yılında 18 ilde yürütülmek üzere, bu yıl programa 
konulmuş ve çalışmalarına başlanılmış bulunmaktadır. Bu proje sayesinde, özellikle şimdi faa
liyete başlanan 18 ilimizde -biraz önce bahsettiğim gibi- çayır ve mera alanlarımızın daha iyi 
bir şekilde kullanılmasını sağlama noktasında başarılı olacağımızı ümit etmekteyiz. Ayrıca, 
bu projeyle, yem bitkileri üretimi yaygınlaştırılacak, et ve süt pazarlama ağı güçlendirilecek, 
hayvan ıslahı programları da yürütülecektir. 
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Bu arada, hayvan beslenmesi açısından büyük potansiyele sahip olan çayır ve meralarımı
zın kullanımındaki hukukî boşlukları gidermek üzere, altmışbeş yıldır düşünülen; ama, ele alı
namayan Mera Kanunu Tasarısı da hazırlanmış, son şeklini almış ve Meclisimize arz edilme 
durumuna gelmiştir. Komisyonlarımızın ve Yüce Meclisimizin katkılarıyla, memleketimizin ger
çekten önemli bir sorunu olan bu konuda, bu yeni mevzuat düzenlemesiyle, gerek hayvancılı
ğımızın, gerekse bitkisel üretimimizin daha iyi bir duruma geleceği ümidini taşımaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gene önergemizde, ülkemizde uygulanan ithalat reji
mi ve bu rejim çerçevesinde fonların uygulanmasıyla ilgili olarak da görüşler ileri sürülmekte 
ve "Fonların düşürülmesi neticesinde, rasgele ülkelerden rasgale hayvan ürünleri ithalatı, pi
yasadaki darlığı giderememiş, fiyatlar aşağıya çekilememiş, stokçuluk önlenememiştir" denil
mektedir. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum : önergede belirtildiğinin aksine, bugüne kadar - bu ko
nuda yapılan ithalat rejimi çerçevesi içerisinde- herhangi bir fon düşürülmesi konusu mevzu
bahis değildir. Uygulamalarda hiçbir şekilde fonlar düşürülmemiş, aksine, et ithalatında, 1984 
yılından itibaren uygulanan ve SO dolar/ton olan bu miktar, 6.1.1991'da yapılan son düzenleme 
ile 900 dolar/ton seviyesine çıkarılmış bulunmaktadır. Bunlar, tamamen, ülkemizdeki ve dün
yadaki fiyat hareketleri ve hayvancılık sektörümüzün durumu göz önüne alınarak, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde tespit edilen rakamlardır. Tekrar 
ifade ediyorum, fonlar düşürülmemiş, 1984 yılından itibaren, tedricen artırılmıştır. Bunlar, ra
kamlarla da sabit bulunmaktadır. 

Gene aynı şekilde, canlı hayvan ithalatında da, 300 dolar/ton olan fon kesintisi, son yapı
lan değişiklikle 600 dolar/ton seviyesine çıkarılmış bulunmaktadır. Hayvan ürünleri ithalatı 
ve hayvan ürünleri üretimi incelendiğinde, 1984 yılından itibaren, hayvan ürünleri ithalatının 
hayvan ürünleri üretimi içindeki payının çok küçük olduğu ve 198S yılından itibaren de büyük 
ölçüde düştüğü görülmektedir. 

1990 yılındaki son rakamlar, ithalatın, bütün et Üretimimiz içerisindeki payının yüzde 4,9 
seviyesinde olduğunu göstermektedir. Bu yüzde 4,9 seviyesi, gene şunu da belirtmek gerekir 
ki, bu yıllar ortalaması içerisinde, yüksek olan bir ortalamadır; ama, Türkiye geneline baktığı
mız zaman, fazla yüksek olan bir rakam ve oran değildir. Ayrıca, uygulamaya konulan ve 
"düşürüldü "denilen bu fon ve gümrük vergisi kesintileri ile, ülke hayvancılığının korunması
na yönelik tedbirler de alınmıştır, özellikle, daha önceki yıllarda olmayan ve ilk olarak 31.12.1988 
tarihinde yürürlüğe konulan, canlı hayvan ithalatından da fon alınmaya başlanılması ve -biraz 
önce ifade ettiğimiz gibi- etteki fon kesintisi oranının 600 dolar/tona çıkarılmasıyla üreticimiz 
ve çiftçimizin korunması hedeflenmiş bulunmaktadır. 

1985-1989 yılları arasında canlı koyun ihracatı, yılda ortalama yüzde 14,2 artış gösterir
ken, koyun eti ihracatı yüzde 16,9 gerilemiştir. Buna göre, 1985-1989 yılları arasında, koyun 
eti ve ihracatında belli bir gerileme olduğu vakıadır. Ancak, kaldı ki, ihracatın artışı, önergede 
iddia edilenin aksine, hayvancılığı olumsuz yönde değil, bilakis, talep artist dolayısıyla fiyatla
rın piyasadaki teşekkülünü etkilemekte ve bu fiyatların yükselmesi doğrultusunda hayvancılı
ğın daha hızlı gelişmesinde de önemli bir faktör oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine, önergede, girdi fiyatları üzerinde durulmakta 
ve girdi fiyatlarından bahsedilirken, özellikle de yem üzerinde durulmaktadır. Bilindiği gibi, besi-
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cilikte, yem önemlidir; yani, önemli bir girdiler ve bu, maliyetleri de etkilemektedir; ancak, 
önergedeki, "girdilerin yüzde 70'ini yemin teşkil ettiği" görüşüne iştirak etmemiz mümkün 
değildir. Yem maliyetlerini hesap ederken, yemin alınmasından dolayı ortaya çıkan kredi faiz
lerini de hesap ederek, yemin maliyetler içerisindeki oranına bakarsak, bu oranın yüzde 37'ler 
mertebesinde olduğu görülür. Bundan, faiz oranlarını da çıkarırsak, maliyetler içerisinde ye
min yeri veya oranı yüzde 2,9'lar - yüzde 30'lar mertebesine gelmektedir; yani, yüzde 70'ler 
mertebesinde değildir. 

Yem fiyatlarının 1980 -1990 yılları arasında artış gösterdiği de doğrudur. Bu, pek de tabiî
dir. Kaldı ki, 1980 -1990 yılları arasındaki et fiyatları veya canlı hayvan fiyatları da, hayvancı
lıktan sağladığımız mamul ürünlerin fiyatları da aynı düzeyde değildir; onlarda da bir artış 
söz konusudur; ancak, özellikle 1989 yılında yaşadığımız kuraklığı da göz önüne alırsak, Hü
kümetimizin aldığı önlemler doğrultusunda ve uyguladığı ithalat politikası doğrultusunda, yurt 
dışından hayvancılığımıza ve yeniciliğimize hammadde sağlanması yönünde aldığı tedbirler doğ
rultusunda, 1989'u -elliiki yılda yaşadığımız en kurak sene olmasına rağmen- en az zararla at
lattığımız bir vakıadır ve bunu hiç kimsenin inkâr etmesi de mümkün değildir. 

Tabiî ki, 1989'un sarsıntısı 1990'da da devam etti. 1990'da, özellikle hububata uygulanan 
fiyat politikaları doğrultusunda, yem fiyatlarında da belirli bir artış olduğu doğrudur. Çünkü, 
yemin de hammaddesini, belli başlı hububat maddeleri ve yem bitkileri oluşturmaktadır. 

Şimdi, meselelerimizi gerçekçi bazda konuşmazsak, gerçek olan neticelere de varamayız. 
Hem, "Hububat fiyatlarını -bizim çok yüksek vermiş olmamıza rağmen- az verdiniz" derse
niz, hem de "Yem fiyatları arttı" derseniz, bu ikisi birbiriyle uyuşmaz, bağdaşmaz. Bundan, 
şunu ifade etmek istiyorum : Meselelerimizi, gerçekleri, olduğu gibi ve memleketimizin bütü
nünü, şartlarını göz önüne alarak ortaya koymamız gerekmektedir. 

Yemde -bilindiği gibi- Hükümetimizin getirdiği kiloda 40 lira olarak uygulanmakta olan 
bir sübvansiyon vardı, onu daha sonra kaldırdık. Bu sübvansiyonu kaldırmamızın iki gerekçesi 
vardır; açıklıkla belirtmek gerekir : Gerekçelerden birisi, kiloda 40 lira olarak uygulanan oran, 
yemdeki, yıllara göre değişen fiyatlar içerisinde düşük kalmıştı, fazlaca bir anlamı kalmamıştı. 
tkinci sebep ise şudur : Ülkemizde 4 milyon ton civarında olan yem üretimine -kilosunu 40 
liradan hesap ettiğimiz zaman- ödenmesi gereken sübvansiyon miktarı 160 milyar lira civarın
da ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu uygulamayı kaldırdığımız yılın ağustos ayına kadarki 8 ayda 
yemde ödenen sübvansiyon miktarı, bu 160 milyar liraya mukabil, 212 milyar liralık bir öde
meyle önümüze çıkmış durumda idi. Yani, üretim olmadığı halde, aradaki 52 küsur milyar lira 
karşılığında alınan bir uygulama vardı. 

Şunu tekrar samimiyetle ifade etmek istiyorum ki, yemde bu şekilde sübvansiyon uygula
masının kaldırılmasını, bizden, özellikle çiftçilerimiz ve çiftçi birliklerimizin temsilcileri iste
mişlerdi; ama, tabiî ki, bunu kaldırmakla bir başka uygulama yapılmadı değil. Biz, bu uygula
mayı kaldırdık ve kaldırdığımız aynı anda, 1989 yılında kuraklık da yaşanmakta idi. Et ve Ba
lık Kurumuna, o yıl için, kuraklıktan dolayı hayvancılığımızda ortaya çıkan sıkıntıların gide
rilmesi amacıyla, 130 milyar liralık bir kaynak aktarımı yapıldı ve bu tamamen karşılıksız idi. 

Onun dışında, bilahara, sütte uygulanmakta olan teşvik primleri artırıldı. Biraz sonra, 
yeri gelince bahsedeceğimiz gibi -önergedeki sıraya göre cevap vermeye çalıştığım için- daha 
sonra, Hükümetimizin aldığı tedbirler doğrultusunda -mevzuatlarına uygun olarak kurulmuş 
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olan kombinalara verilen- üreticilerin teslim ettiği hayvanlara veya etlerine, kilo başına, kırmı
zı ette 400 lira ve kanatlı hayvanlarda da 160 lira olan yeni teşvik tedbirleri getirilmiş bulun
maktadır. Yani, burada, yemdeki sübvansiyon uygulaması kaldırılmasına rağmen, "bu sübvan
siyonu, sütte ve diğer alanlarda, daha değişik bir şekilde uygulamaya konulmuştur" neticesini 
ifade etmek istemekteyim. 

Bu şekilde, 400 Ura kırmızı ette, 160 lira da kanatlı hayvanlarda bahsettiğim uygulamanın 
dışında -önerge vesilesiyle, burada bir konuyu da ilk defa açıklamak istiyorum- yarından itiba
ren uygulamaya koyacağımız,, hayvan üretimini teşvik etmek ve daha iyi bir şekilde yönlendir
mek amacıyla yeni aldığımız bir karar daha bulunmaktadır, o da şudur : 2678 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş ve ruhsat almış bulunan kombinalarımıza, sözleşmeli besicilik yapma imkânını 
getiren; yani, bu kombinalarımızın çiftçilerimizle yapacakları sözleşmeler doğrultusunda, fi
yatını da baştan beliryerek, çiftçilerimizin ürettikleri veya besiye çektikleri hayvanlarını o be
lirlenen fiyattan alma garantisini getiren ve kombinalarımız için bir anlamda işletme kredisi 
şeklinde mütalaa edebileceğimiz kredi ile bu noktadaki sıkıntılarının giderilmesini de kapsaya
cak şekilde, yarından itibaren yeni bir uygulamaya geçmekteyiz. Bu yıl için, ilk hedefte, buraya 
ayırdığımız para da 100 milyar liradır. Yani, bu 100 milyar lira, hayvan alımlarında kullanıla
cak ve kombinalarımızla sözleşme yapan çiftçilerimizin istifadelerine sunulmuş olacaktır. 

Tekrar ifade ediyorum; burada güdülen amaç şudur : özellikle AT'ye tam üyelik için baş
vurduğumuz bugünlerde -kabul edilir edilmez, tam üye olunur olunmaz, onlar ayrı bir olaydır-
standardı ve kaliteyi gitgide daha iyiye doğru götürebilmek için, bu kombinalarımızın daha 
iyi çalışmasını, artı, çiftçimizin de satış ve fiyat garantisini görmesini arzu etmekteyiz. Bu ne
denledir ki, ilk hedefte, 100 milyar liralık bu projemizi de yarından itibaren uygulamaya ko
yacağız. 

önergede, gene, hayvancılık kredileriyle ilgili görüşlere yer verilmekte ve hayvancılık kre
dilerinin de azaldığı ifade edilmektedir ve "Besiciliğe verilen krediler miktar olarak yetersiz 
kalmıştır, zamanında ödenmemiştir" şeklinde görüşler ileri sürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergedeki bu göreşlere de katılmamız mümkün de
ğildir. 1980 yılında tarım sektörüne ayrılan krediler 173 milyar lira iken, 1990'da 14 trilyon 200 
milyar liraya ve 1991 yılında da 21 trilyon liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Tarım sektörü içerisindeki bütün bu kredilerin artış oranlarına paralel olarak, tarım sek
törü içerisinde hayvancılığımız için kullandırılan kredi miktarları ve kredi limitleri ikraz birim
leri de artırılmış bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; 1983 yılında büyükbaş hayvan 
alımı için 35 bin TL.,.yem ve bakım için de 3 bin TL. olmak üzere hayvan başına toplam 38 
bin TL. ödenirken, 1990 yılında bu rakam hayvan alımı için 900 bin lira, yem ve bakım içinde 
300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Hayvan 
başına verilen besicilik kredilerinde, küçükbaş hayvan besisinde de aynı artış meydana gelmiş 
ve 1983 yılından 1990 yılına kadar, burada da gerçekten azımsanmayacak ve büyük oranda 
artışlar husule getirilmiş bulunmaktadır. 

önergede yine aynı şekilde, kesim sırasında üreticilerin yedi defa vergi ödemeye tabi tutul
duğu görüşü ileri sürülmektedir. Müsaade ederseniz, bu husustaki uygulamayı ifade etmek is
tiyorum : Bakanlığımıza bağlı olan Et ve Balık Kurumunca yapılan alımlarda -kanun gereği-
satın alınan hayvanların fatura tutarının yüzde 2'si Oranında stopaj alınmakta, binde Ti oranında 
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da Savunma Sanayii Destekleme Fonu kesintisi yapılmakta; bunun dışında, borsa ve belediye
lerce verilen hizmetlerin karşılığı olarak da borsa ücreti ve belediye rüsumu kesilmektedir. Bu
nun haricinde herhangi bir kesinti, vesaire söz konusu değildir. 

Yüzde 2 oranında uygulanan stopajlar noktasında, 1 £kim 1990'da biz bir değişiklik yap
tık. önerge sahibi arkadaşlarımız önergelerini bu tarihten önce de vermiş olabilirler, bundan 
haberleri yoktur... Doğrudur, 15.3. 1990'da vermişler... Gelir Vergisine tabi olanlardan, 1 Ekim 
1990'dan itibaren, borsaya tescil edilerek kesime getirilen hayvanlardan, stopaj ve Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu kesintisi de yapılmamaktadır. Şimdi, bunun dışında kalanlar, borsa 
ve belediyelerce verilen hizmetlerin karşılığı yapılan kesintilerdir. Muhalefet partilerimizce de 
her yerde ifade edilmekte ve "Belediyelerde biz iktidardayız" denilmektedir. Belediyelere de 
söylenir ve belki bu rüsumlar da kaldırılırsa, orada da bir iyileştirme yapılmış olunur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız lütfen. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ifade etmek istiyorum ki, "yedi defa vergi alınmaktadır" 
şeklindeki görüşe katılmıyoruz. Bizim yaptığımız tespitlere göre, 1 Ekim 1990'dan sonra belirli 
şartlarda uygulanan stopajı da dahil edersek, bütün üretimdeki ürün değeri üzerinden, şu an
da, vergi, rüsum, borsa, vesaire kesintilerinin toplamı yüzde 2,4 mertebesinde bulunmaktadır. 

Yine burada, da, "Sakatat bedelinden de üreticimiz mahrum bırakılmıştır" şeklinde bir 
görüş ileriye sürülmüştür. Ülkemizde, gelenek olarak, gelişmiş usuller dışında, iki türlü kesim 
şekli mevcuttur. Eğer, satıcı, hayvanını Et ve Balık Kurumu kombinalarına veya özel kombina
lara satıyor ise, bu takdirde, anlaşmaya göre ya canlı ağırlık üzerinden veya karkas ağırlık üze
rinden kendisine bir bedel, ücret ödenmektedir. Belediye mezbahalarında ise, hayvan satıcısı, 
hayvanını mezbahaya sadece kesim için götürmektedir. Kesim ücretini ödedikten sonra, kesi
mini yaptırmakta, etini de, derisini de, sakatatını da kendisi almaktadır. Uygulama bu şekilde
dir. Ancak, Et ve Balık Kurumuna hayvan getiren üreticiye bir değişik imkân da getirilmekte, 
bu genel uygulamanın dışında, karkas veya canlı hayvan kilogramı üzerinden ürün bedelini 
almasının dışında, eğer istiyorsa, anlaşmaya bağlı olarak, sakatatını da kendisi almaktadır. Ta
biî ki, o zaman, bedel değişmektedir. Bunun dışında herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gene önergemizde, hayvan sağlığını koruma ve has
talıkla mücadele hizmetlerinin yetersiz olduğu, ilaç ve aşılarda da dışa bağımlı kalındığı ifade 
edilmektedir. Bilindiği gibi, ülkemiz, coğrafî konumu itibariyle, salgın ve bulaşıcı hastalıklar 
bakımından fevkalade hassas bir bölgede bulunmaktadır, özellikle, güney ve doğu komşuları
mızın, hayvan sağlığını koruma bakımından, yürütmekte olduğumuz mücadele programlarına 
entegre olamamalarından dolayı sıkıntılarımızın olduğu da, ülkemizin bir gerçeğidir. Çünkü, 
sadece bizim, Türkiye olarak, Türkiye sınırları içerisinde aldığımız önlemler ile hayvanlarımı
zın sağlığım, çıkacak olan hastalıkları, önlememiz mümkün olamamaktadır. Bizim hududu
muzda -demin ifade ettiğimiz güney ve doğumuzda- bulunan komşu ülkelerin de, aynı şekilde, 
bizim aldığımız önlemleri almaları gerekmektedir. Demin ifade ettiğimiz gibi, maalesef, o ül
kelerin yapılarından dolayı, bu konuda tam bir entegrasyon yapılamamakta olmasına rağmen, 
ülkemizde, bu konuda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, başarılı çalışmalar olarak nitelendiri
lecek olan çalışmalardır. Bunu da, bu çalışmaları, yapan arkadaşlarım adına, gerçekten iftihar
la belirtmek istiyorum. 
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Bugün, yapılan mücadelelerde -1 Aralık 1990 tarihi itibariyle- 8,9 milyon büyükbaş; 31,2 
milyon küçükbaş; 5,8 milyon kanatlı hayvan aşıya tabi tutulmuş; ayrıca, 1990 yılı içinde, 137 
milyon doz aşı, 8 760 doz serum, 25 bin cc'lik biyolojik madde, 336 binlik doz ve 10 400 litre 
kimyasal madde üretilmiş bulunmaktadır. Bununla beraber, özel sektör kuruluşlarınca, hay
van sağlığında kullanılan ilaç üretimi devam etmiş ve etmektedir. Hayvan hastalıklarıyla mü
cadele programı içerisinde, hiçbir ilaç, aşı ve kimyasal maddenin sıkıntısı da, bugüne kadar, 
çekilmemiştir. 

Şunu da iftiharla belirtmek istiyorum ki, sığır vebası gibi gerçekten bir salgın hastalık şek
linde ortaya çıkan hastalıklar, on yıl içerisinde ülkemizde görülmemiştir. On yıl içerisinde, bu 
tip hiçbir salgın ve bulaşıcı hastalık ortaya çıkmamıştır. Bu da, yapılan mücadelenin başarısın
dan dolayı sağlanmış olan bir neticedir. 

Bu arada belirtmek istiyorum ki, Trakya yöremizdeki şap hastalığının, bu süre içerisinde 
giderilmesinden dolayı da, Trakya yöresi şaptan âri bölge olarak ilan edilmiş ve bu bölgemiz
den ihracatımız şu anda az da olsa başlamış bulunmaktadır. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sözlerimizin sonuna gelirken, önergede bahsedi
len bir diğer konu da, erken kuzu kesimi konusudur. Erken kuzu kesimi konusu, Türkiyemizin 
bir gerçeğidir ve bu konu ile ilgili olarak, gerek bizim Hükümetlerimiz döneminde, gerekse 
bizden önceki hükümetler döneminde alınmış olan tedbirler vardır. Ancak, sadece bu kararla
rın alınmasıyla ve bu tedbirlerin ortaya konmasıyla, erken kuzu kesimini önlediğimizi veya ön
leyeceğimizi söylemek de pek mümkün değildir. Samimiyetle ifade ediyorum, arzu edilen bir 
olay da değildir. Bu, bir anlamda ekonomik bir faaliyettir ve ülkemizde, bir anlamda ekono
mik olmasının nedeni de, etin tüketimine yönelik olan, bu konudaki talepten ileri gelmesidir; 
birinci husus budur. Yani, kuzu eti tüketimine bu şekilde büyük bir talep vardır ve ekonomik 
bir faaliyet olarak ortaya çıktığı için, ne kadar zecrî tedbir almaya özen gösterirseniz gösterin, 
istediğiniz başarıyı tam olarak almanız mümkün olamayabiliyor. 

İkinci bir konu ise; özellikle kuzu kesiminin yapıldığı bölgelerde, hayvandan sağlanan ürün
lerde, süt ve süt mamullerine ağırlık verilmesinden dolayı, kuzuların daha önce sütten kesimini 
sağlamak için, erken kuzu kesimine gidildiği de gene bir vakıadır. 

Şimdi, burada alınan tedbirler içerisinde, erken kuzu kesimini önleyebilmek için, her se
ne, kuzulu koyun başına çevirme kredisi verilmek suretiyle, üreticiler desteklenmekte, kuzulu 
koyun başına uygulanan çevirme kredileriyle, her yıl, 1 milyon civarında kuzunun erken kesi
mi önlenmektedir. 

Kuzu kesimini tamamen önlemek bugün için mümkün değildir. Bu mesele sadece şu veya 
bu hükümet sorunu da değildir. Ancak, burada, biraz önce bahsettiğimiz krediler vesaire ile 
özendirmek ve teşvik etmekle kesilmemesini teşvik etmekle, alınan tedbirlerle birlikte, asıl üze
rinde durduğumuz ve kontrol etmeye çalıştığımız bir başka konu da -eğer üretim gerçekten ku
zu kesimine yönelik olarak yapılan üretim ise- bunun belli kilograma geldikten sonra kesilme-

- sini sağlayabilmektir ki, buna çalışıyoruz. Bu da bir anlamda, piyasanın talebinden dolayı 
doğrudur. 

Biraz önce bahsettiğim, sadece süt verimini fazlalaştırmak, hayvanın süt emmesi dolayı
sıyla süt kaybını önlemek, çok çok önceden kuzu kesimi şeklinde yapılan kesimleri durdurmak 
için, elimizdeki bütün imkânları seferber etmekteyiz. 
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Tekrar ifade ediyorum; bu konu, ülkemizin bir gerçeğidir. Uygulanmakta olan projeleri
miz vardır, bunların başarılı neticeleri de vardır; ama, henüz arzu ettiğimiz neticeye geldiğimi
zi burada ifade etmek de mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvan ıslahımızın -konuşmamın başından beri ifa
de ettiğim gibi- daha iyi bir düzeye getirilebilmesi, bu ıslahın daha çabuk bir sürede yapılabil
mesi için uygulanan programlar içerisinde, sunî ve tabiî tohumlamalara büyük bir ağırlık veril
mektedir. Ülkemizde, sunî tohumlamanın şu ânda da yaygın olarak uygulanmasına çalışılmak
tadır. 1984 yılında 491 ekiple 450 bin baş inek tohumlanmış iken, 1989 yılında 594 ekiple 709 
bin baş inek sunî tohumlamaya tabi tutulmuştur. Bu oran küçümsenecek bir oran değildir; 
ama, ırkın ıslahını daha kısa bir sürede yapabilmek için, sunî tohumlamanın daha da artırıl
ması gereğine inanmakta ve rakamlardan da görüldüğü gibi, bu doğrultuda çalışmalarımızı 
yoğunlaştırmaktayız. Ülkemizin şartlarından dolayı sunî tohumlama yapamadığımız yerlerde, 
tabiî tohumlamaya da büyük bir ağırlık vermekteyiz. 1989 yılında, sunî tohumlama yapılama
yan bölgelerde, 2 260 üstün vasıflı boğayla 163 bin baş ineğin tabiî tohumlaması yapılmış bu
lunulmaktadır. 

Ayrıca, yüksek verimli damızlık sığır üretimini artırmak ve sığır ıslahını hızlandırmak ama
cıyla, 1987 yılı temmuz ayından itibaren Almanya ve Birleşik Amerika'dan ithal edilen gebe 
düveler, ekolojik şartlan uygun bulunan bölgelerimizdeki çiftçilerimize uzun vadeli krediye dayalı 
olarak dağıtılmaktadır. Bu damızlık hayvanlarla kurulan işletmelerde, mevcut hayvanların ve 
yavruların soykütüğü kayıtları, bilgisayarlara alınarak tutulmakta, 1990 yılı sonu itibariyle toplam 
olarak 54 245 baş damızlık hayvan ithalatı gerçekleştirilmiş olup, hedef, 100 bin baş olarak 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Burada sözlerimi bağlarken, uygulamakta olduğumuz birtakım teşvik tedbirlerinden de 
bahsetmek istiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Başkan, teşekkür faslına bir geçebilir miyiz? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım; bitti efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, hayvancılığı geliştirmek, belli ırkları ıslah etmek, et 
ve süt verimlerini artırmak amacıyla çeşitli teşvik tedbirleri uygulamaya konulmuş bulunmak
tadır. Bunlardan, özellikle sütte uygulanan teşvik tedbirleri gerçekten önemli neticeler, iyi neti
celer vermektedir. Bilindiği gibi, litrede 25-35 Türk Lirası olarak uygulanan bu teşvikler 55 
ila 70 Türk Lirasına yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bir başka konu da; ülkemizde süt tüketimi alışkanlığının az olmasıdır. Süt tüketimi alış
kanlığını geliştirmek üzere, bir kampanya çalışması Bakanlığımız ve özel sektör kuruluşlarıyla 
birlikte programlanmış, bütün çalışmalar bitirilmiş bulunmaktadır. Üç yıllık bir kampanya dö
nemi için 3,5 milyar Türk Liralık bir fon da öngörülmüş bulunmaktadır. Çok kısa süre sonra, 
hazırlıkları bitmiş olan bu kampanyamız da başlayacaktır. 

Suni tohumlama uygulaması -biraz önce bahsettiğimiz- özel sektöre de açılmış ve her ge
be inek için 4 bin Türk Lira olan teşvik primi, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 
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10 bin Türk Liraya, ikinci derecede öncelikli yörelerde 8 bin Türk Liraya, diğer yörelerde ise 
6 bin Türk Liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Sadece devlet, hükümet ve bakanlık kaynakla
rıyla değil, özel sektörün de bu konuda çalışma yapmasını hedeflemekteyiz. 

Damızlık hayvan ithalatında da, her baş inek için ödenen İSO bin Türk Lira destekleme 
-bilindiği gibi kısa bir süre önce Eylül 1990'da- kalkınmada öncelikli yörelerde 1 milyon TL.'ye, 
diğer yörelerde de gene 450 bin TL.'ye yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Hayvancılık, su ürünleri, seracılık ve fidancılıkta özkaynak kullanmak suretiyle yatırım 
yapan çiftçilerimize, kalkınmada öncelikli olan yörelerde yüzde 30, diğer yörelerde de yüzde 
25 şeklinde uygulanmakta olan destekleme ödemesi (Yatırımları Destekleme Fonundan yapıl
makta olan bu ödemeler) 754 milyar Türk Lirası tutarında 16 bin adet proje yapılmış ve bura
da da, yine, çiftçimize 205 milyar lira ödeme yapılmış bulunulmaktadır. 

Gene, bu konuşmamız içerisinde ifade ettiğimiz gibi, kiloda 400 lira kırmızı ette, 160 lira 
kanatlı hayvanda uygulamakta olduğumuz bu projenin sadece ilk başlangıçtaki ödemeleri de 
56 milyar Ura mertebesine ulaşmış bulunmaktadır. Burada, bu uygulamamız da devam et
mektedir. 

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum : Bu çayır ve meralarımızın daha verimli hale gele
bilmesi için, 18 ilimizde uygulamaya koyduğumuz ve bu yıl başlamakta olan projemize ilave 
olarak -belirttiğim gibi- Mera Kanunu Tasarımız da, kısmet olursa, Yüce Meclisimizin değerli 
katkılarıyla kanunlaşmış olacaktır. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve arka
daşları tarafından verilmiş olan bu araştırma önergesi sebebiyle, burada, görüşlerimizi vaktin 
elverdiği ölçüde ifade edebilme imkânını da bulabildiğimizi, bu bakımdan kendilerine teşek
kür ettiğimizi ve tabiî ki önerge sahibi 19 arkadaşımız burada olsalardı, önergede ortaya koy
dukları görüşler doğrultusunda bizim de görüşlerimizi alma imkânını elde edebileceklerdi; bu
nu da burada tekrar ifade etmek istiyorum. 

önerge sahiplerine tekrar teşekkürlerimizi ifade ederken, önergeye iştirak etmediğimizi de 
belirtiyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Vedat Al tun; buyurunuz efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada
na Milletvekili Orhan Şendağ ve arkadaşlarının, Türkiye'de Hayvancılığın Sorunları ve Çö
zümlerine İlişkin Meclis araştırma önergesi üzerinde, Grubumuzun görüşünü sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, uzun zamandan beri tartışılması gereken bir konu, bugün, bu araş
tırma önergesi sebebiyle Parlamentonun gündemine gelmiştir. Memnuniyetle görüyorum ki, 
tarımın ve tarım içinde hayvancılığın temel sorunlarını teşkil eden birkısım sorunlar hakkında, 
Sayın Bakan, Yüce Meclise, bu sorunları çözeceğine, yasal tanzimleri yapacağına ve yapma 
gayreti içinde olduklarına ilişkin yeni müjdeler vermiştir. Salt bu sebep bile, bu sektörün so
runlarının öteden beri var olduğunun ve gerçekten, görüşülmesinin yararlı olacağım; özellikle, 
köklü kararlar alındığı bu dönemde, bir araştırma önergesi vesileyle konunun görüşülerek, ül
ke tarımına, ülke hayvancılığına katkıların sağlanması bakımından, bu araştırma önergesinin 
gündeme alınması gerekir diye düşünüyorum. 
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Değerli milletvekilleri, yaşamın başlamasından bitimine kadar, insanoğlunun en önemli 
sorunu ve kavgası, beslenme olmuştur. "Bu sorunu çözdüm" diyen ülkeler bile daha iyisini 
arama cihetine gitmişlerdir. Bu hususta uluslararası kuruluşlar oluşmuş, bilim adamlarının uğ
raşıları arasında yer almıştır. 

Dünya nüfusu hızla arttığı halde, gıda üretim ve stokları aynı düzeyde artış göstereme
mektedir. özellikle, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde bir açlık sorunu ortaya çıkmıştır. 
Beslenmede asıl olan, gereği şekilde hayvansal protein alarak dengeli beslenmektir. Zeka ve 
bünyenin gelişmesi, vücut direncinin artması, dokuların yenilenmesi için asgarî hayvansal pro
tein alınması önem taşımaktadır. Bu bakımdan da, ülkemizde hayvancılığın ayrıca bir önemi 
vardır. Bu idrak ve imkâna sahip olan ülkeler, hayvansal üretime önem vermektedirler. Bu ba
kımdan, hayvansal üretim ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlar, ülkemiz için önem taşı
maktadır. Sayın Bakanın da ifade ettikleri üzere, bu alanda bugüne kadar ciddî bir sayım yapı
lamamıştır. En son sayım, 1984 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünün, beyan esasına dayalı 
yaptığı sayımdır. Bu bakımdan, biz, tabiî ki, birkısım rakamlar ifade ederken, öncelikle, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının, sonra Devlet İstatistik Enstitüsünün, bilahara çeşitli kuru
luşların rakamlarına itibar edeceğiz. Fakat, bu da gösteriyor ki, bir olay hakkında, örneğin, 
hayvan varlığı hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının rakamları farklı, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün rakamları farklı, Devlet Planlama Teşkilatının rakamları farklı; çeşitli hay
vancılık üniteleri, odaların, borsaların rakamları çok farklılık arz etmektedir. Bu bakımdan, 
burada ifade ettiğimiz rakamlarda, Sayın Bakanın sundukları ve benden sonraki konuşmacıla
rın konuşmalarında sunacakları rakamlarda farklılık olabilir; şimdiden, bunun sebebinin, cid
dî bir tarım sayımının, hayvancılık sayımının yapılamamasından ve ciddî bir istatistik oluşa-
mamasından kaynaklandığını ifade etmek isterim, örneğin, Tarım Bakanlığının beyanlarına 
göre, ülkedeki hayvan varlığı 68 milyon başa inmiştir. Aynı dönemde Süt Üreticileri Birliğinin 
beyanında, bu rakamın, 66 milyon olduğu, başka bir kuruluşun beyanında ise, bunun 60 mil
yon civarında olduğu ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, hayvancılıkta, verim yüklülüğü bakımından sığır popülasyonu önem 
arz etmektedir. Sığır popülasyonünun yüzde 7'sini kültür ırkı hayvanlar, yüzde 26,8'ini kültür 
melezleri ve yüzde 65'ini de yerli ırklar oluşturmaktadır. Birim başına alınan verim ise oldukça 
düşüktür. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde birim başına verim, yaklaşık üçte biri ile yarısı ara
sında belirlenmektedir. Yani, AT'de inek başına süt verimi 5 000 kg/yıl iken, ülkemizde hayvan 
başına süt üretiminin 1 000 -1 200 kg/yıl olduğu ifade edilmektedir. Karkas ağırlıklar ise, AT'-
ye nazaran yarı nispette beyan olunmaktadır. Bu da göstermektedir ki, ülkemizde hayvancılık 
halen istenilen düzeye çıkarılamamıştır; sorunları vardır, bu sorunları çözüm beklemektedir. 

Günümüzde, gıda otoritelerinin kabul ettiği kıstaslara göre, kişi başına, günde 70 gram 
asgarî hayvansal protein gerekli iken, bu rakam bizde halen günde 30-33 gram civarındadır. 
Bu sonuç da, ulus olarak dengeli bir beslenme içinde bulunamamamızın göstergesidir. 

Sayın Bakan, "Nispî olarak gerileyen tarımsal üretime rağmen, hayvansal üretimde de nis
pî olarak bir gerileme vardır; ancak, reel gerileme yoktur" dediler. Oysa ki, tüm araştırmalar, 
bu hususla ilgili bilim çevreleri, özellikle nispî olarak gerileyen tarımsal üretim içerisinde hay
vansal üretimin reel olarak-gerilediğini beyan ve ifade etmektedirler. Ülkemizde, hayvansal üre
timin tarımsal üretim içerisindeki payı yüzde 30 civarında iken, bu oran gelişmiş ülkelerde yüz
de 60 yüzde 70, hatta daha yukarı düzeylerdedir. 
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Gelişmiş hayvancılık, gelişmiş bir tarımın göstergesidir. Hayvancılığın gelişmesi, bitkisel 
üretim kolunun, yani yem bitkilerinin gelişmesini de sağlar. O halde, hem hayvancılığın hem 
de bitkisel üretimin tespitlerinin dikkatli bir biçimde yapılması gerekir. Bölge, popülasyon, ik
lim koşulları, barınaklar zinciri içerisinde isabetli kararlar vermek gerekir. Aksi halde, sırf hayvan 
neslini ıslah edeceğiz diye, gelişigüzel yörelere emrivaki hayvan satma gayreti içinde olmak, 
ülke tarımına katkı sağlamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, birim başına sığırdan elde edilen karkas ağırlığın, kültür ırkların
da 264 kilo, melezlerde 217 kilo, yerli ırklarda 158 kilo olduğu ifade olunmaktadır. Sayın Ba
kan, bu rakamın; yani 158 kilonun 173 kiloya çıktığını beyan ve ifade etmektedirler. Biz, tabiî 
ki, Bakanlığın bu husustaki beyanlarına "doğru" demek durumunda kalacağız. Ancak, şunu 
da ifade etmek isterim ki, Et ve Balık Kurumunun ortalamaları, ülke ortalamalarını yansıt
maktan çok ıraktır. Et ve Balık Kurumu ortalamaları, her zaman ülke ortalamasını vermemek
tedir. Bu bakımdan, ülkedeki hayvancılığın gelişmesini, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmasını te
min bakımından Bakanlık, entansif sığır,yetiştiriciliğine geçme çabası içinde olduğunu beyan 
etmiştir; davranışlarıyla ve ithal yöntemiyle de buna gayret göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, entansif sığır yetiştiriciliğine geçme gayreti içinde olan ülkemizin, 
kaynakların israf edilmemesi bakımından çok dikkatli davranması gerekir, diye düşünüyorum. 
Hep birlikte bakıyoruz; tüm bilim çevreleri -son zamanlarda- damızlık sığır ithaline karşılar; 
bunu kabul etmemekte ve anlamlı bulmamaktadırlar. Şimdi bu, bizi bir yere götürüyor. Tarım 
Bakanlığı damızlık sığır ve düve ithal ederken, acaba çok dar bir kadronun veya çok kısa me
safe içinde bu ithalden sonuç almak isteyen bir kısım firma ve kuruluşların düşüncesiyle mi 
bu kararı verdi? 100 bin adet damızlık ithali planlanmış; bunun 54 245 adedi ithal edilmiş ve 
üreticiye dağıtılmıştır. Sayın Bakan, konuyla ilgili yazılı sorumuza verdiği cevapta, bu damız
lıkların dağıtımıyla ilgili olarak detaylı bilgiler vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu dağıtım haritasına baktığımız zaman, Trakya'da 3 ile 5 686 adet 
damızlık hayvan dağıtıldığını görüyoruz. Buna, Marmara Bölgesinin diğer illerine dağıtılan 
10 898 damızlığı da eklersek, 16 584 adet olduğunu görmekteyiz. Buna karşın, hayvancılığın 
yoğun bir biçimde yaşandığı, halkın geçimini hayvancılıktan temin ettiği Kars, Erzurum, Ağrı 
üçgenine bakıyoruz; Kars'ta 606 adet, Erzurum'da 218 adet olduğunu, Ağrı'da hiç olmadığını 
görüyoruz. Yani, Ağrı'ya hiç damızlık sığır verilmemiş. 

SABRt ARAŞ (Kars) — tstek varsa veriliyor. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Tabiî ki, uygun koşullar varsa ve bu hayvanlar da ithal 

edilmişse, çevre koşulları uygunsa, Trakya'ya dağıtılacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ağrı'ya niye verilmemiş? 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Onu da anlatayım Sayın Genç. 
Şimdi, Trakya Yöresinde Taciroğlu firması peynircilik yapmaktadır; mandırası için yeterli 

süt bulamamaktadır veya bulsa bile çok geniş bir ağ çerçevesinde bu sütü temin edebilmekte
dir. Oysaki, dağıtım haritasına bakıldığında, dikkat edilecek olursa, Taciroğlu firması Trak
ya'da daha önce ihtiyacı olan sütü 200 köyden temin ediyorduysa, şimdi mandırasına yakın 
köylere dağıttığı bu hayvanlarla, 50 köyden temin etmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demek ki, Taciroğlu firmasıyla işbirliği içindeler, değil mi? 
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VEDAT ALTUN (Devamla) — Onu ifade etmiştim Sayın Genç. Lütfen... 
tzmir yöresine bakıyoruz : İzmir yöresinde Pınar Süt dağıtımı sağlamış. Şimdi, biz bura

da hayvan neslinin ıslahı, için hayvan mı ithal ettik, yoksa belirli ünitelerin ihtiyacını karşıla
mak için süt mü ithal ettik? Şimdiye kadar Trakya'da 200 köy, sütlerini satmak suretiyle geçi
niyordu; şimdi ise 50 köy sütünü satacak, diğer 150 köyün sütü açıkta kalacak. Bu 150 köyde 
yaşayan insanların sosyolojik sıkıntılarını da göz ardı etmemeliyiz. 

Doğu Anadolu'nun birkısım yörelerinden insanlar batıya göç ediyor. "Bunlar, ürettikleri 
metaın değer kazanmaması ve iklim koşulları nedeniyle göç ediyorlar; doğaldır" deniyor. Ya
rın Trakya'dan da göç edecekler; ama, bereket versin ki, Trakya'nın sadece hayvancılığı değil, 
artı, tarımı da var. Belki, Trakya'yı tarımı kurtaracak; ama, yakın bir gelecekte Trakya'daki 
hayvan üreticisinden alacağımız ses şudur : "Hayvanlarımızı kasaba veriyoruz; çünkü, sütünü 
satamıyoruz." 

Bu anlayışla ıslah çalışmalarının yapılmasına biz de anlam verememekteyiz. Kaldı ki, tüm 
bilim çevreleri bu tür anlayışla bir ıslaha karşılar. Oysaki, Sayın Bakan çok güzel bir konuya 
değindiler, "Islah için sunî ve tabiî tohumlama yöntemleri de deneniyor" dediler. Bu konuda 
yıllara göre verdiği rakamlar çok az. Bir de, sunî tohumlamanın tekniğini götürecek eleman 
da yok. Sayın Bakanımızın, o eleman sayısını da ifade etmeleri gerekirdi. Bakanlık bünyesinde 
sağlık teknisyenleri, veteriner hekimler, sayısal olarak oldukça az. Sunî tohumlamayı çok ehil 
kişilerin yapması gerekir. "Ben hayvanı götürdüm, sunî tohumlama yaptırdım, verdirdim 
tohumu" demekle olmuyor ki... Bunun, teknik bir çerçevede yapılması gerekir. Bu konuda 
daha önce izlenen politikalar vardı; köyde sürekli boğa bulundurmak ve muayyen zamanlarda 
o köylere ve hayvancılık üretimi yapan ünitelere geçici bir dönem itibariyle boğalar verilmek 
suretiyle, tabiî tohumlama modelleri ve politikaları uygulanıyordu; son zamanlarda bunlardan 
vazgeçildi. Demek ki, ülke hayvancılığında, rakamlar ne olursa olsun, arzu edilen düzeyde ıs
lah çalışmaları yapılamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız ifade ettikleri için, ben de konuşmamın dışına çık
mak suretiyle düşüncelerimi o sistematik üzerine bina etmeye çalışıyorum. Tabiî ki, hayvancı
lıkta kesif yem, sanayi yemi ve buna benzer yemlerin önemi de açıktır. Buna rağmen, ülkemiz
deki yem sanayii, ülkedeki sanayi yeminin yüzde 17 gibi bir kısmını üretmektedir, özel sektör 
yem fabrikalarına bakıyoruz; Balıkesir'de bir yem fabrikası yüzde 2 000 kâr dağıtıyor. Yem 
piyasasının oluşmasına kim katkıda bulunacak? Kamu iktisadî teşebbüsü olan Türkiye Yem 
Sanayii Anonim Şirketi katkıda bulunacaktır; özel sektörün yem fiyatları bunun fiyatları etra
fında teşekkül edecektir. 

Diğer yandan, yem sanayiine bakıyoruz; yem sanayii, hammadde ihtiyacını karşılamak 
için, bırakın bankaları, özel finans kuruluşlarından olabildiğince yüksek faizlerle para alıyor, 
kaynak alıyor ve onunla hammadde ihtiyacını karşılıyor. Bir defa, alırken yüzde 100'e yakın, 
yüzde 85'Ier oranında faiz veriyor ve yem, hammadde alımında yüzde 100 pahalanıyor. Yöne
tim anlayışı içine fazla da girmek istemiyorum; ancak, yem sanayii, iyi bir yönetim anlayışına 
kavuşturulup, kaynak sağlanarak, çalışmalarının ülke tarımına, ülke hayvancılığına olumlu katkı 
yapmasına özen gösterilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, mera ve yaylakların hukukî durumuna ilişkin yasal 
düzenleme çalışmaları yapıldığını ifade ettiler; memnuniyetle karşılıyoruz. Gerçekten, gecikmiş 
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bir tavır da olsa, bugün başlatılmış olmasından dolayı da kutluyoruz; çünkü, acilen ihtiyaç 
vardır. Bu mera ve yaylakların hukukî statüsü belli değildir. 474 sayılı yöresel bir Yasa vardı, 
o yasa da ilga edildi. Şimdi, gayrimuayyen bir hukukî yapı içinde, özel zilyetlik kuralları çerçe
vesinde korunmakta veya hak iddia edilmektedir. 

Bugün, bilim çevrelerinin ve teknokratların kabul ettiği kıstaslara göre, ülkedeki mera ve 
yaylakların yüzde 70'i vasfını kaybetmiştir. Sebebi de bellidir : 1950'lerde 40 milyon hektar 
olan mera alanı, bugün 20 milyon hektar civarına düşmüştür. Bunun sebebi, tabiî ki, bu işle 
ilgilenen herkes tarafından bilinmektedir. Tarımdaki mekanizasyon, makineleşme, mera ve yay
lakların tahribine neden olmuştur, alanının daralmasına neden olmuştur. Geç de olsa, zararın 
neresinden dönersek kârdır anlayışıyla, bugün bu işe teşebbüs edilmesi de, ayrıca sevindirici 
bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, ahır hayvancılığında entansif hayvancılık açısından barınakların öne
mi de açıktır. Hükümetin aldığı karar çerçevesinde, son zamanlarda, Devlet Planlama Teşkila
tının verdiği teşvik belgeleriyle besi ve süt inekçiliği ahırları yaptırılmaktadır. Bakıyorsunuz, 
100 hayvanlık, 200 hayvanlık, 500 hayvanlık ahırlar yapılmıştır; ama, adamın oturmak için 
konutu yoktur, konutunun yanına yaptığı ahır köşk gibidir. Tabiî ki, bu çarpık anlayış bir yer
den dönecektir. Nitekim, sanıyorum ki, 13 Kasımda da Hükümet olarak bu teşvik tedbirlerin
den vazgeçildi. -

Değerli arkadaşlar, biz bu teşviklerin, eline bir proje geçirip de, "Ben bu projeyi yapacağım" 
diyen ve bu olumlu davranışı istismar eden insanlara değil, gerçek üreticiye verilmesinden yanayız. 

Hayvan üreticisi, bu teşvikleri daha yeni öğrendi. Sayın Bakan, sanıyorum 16 bin rakamı
nı ifade ettiler; rakamı net olarak bilemiyorum. Bu hususu ilgili bankaya sorduk; ama, bize 
bilgi vermekten çekindiler. "Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan ne kadar para dağıttı
nız?" diye sorduk, bu hususta da bilgi vermekten çekindiler. Sayın Bakan, tabiî ki bunu da 
açıklarlar. Yani, samimî üretici bu teşvikleri henüz öğrendi. Bu bakımdan, Devlet Planlama, 
bu tür teşvik tedbirlerini almadan önce, uzmanlar marifetiyle yöredeki üreticinin görüş ve dü
şüncesini almalıdır; "Ey üretici, biz, Bitlis'te, Bingöl'de, Diyarbakır'da, Kırklareli'nde, Tekir
dağ'da şöyle bir şey düşünüyoruz, bu konuda sen ne düşünüyorsun, senin düşüncen nedir?" 
şeklinde görüş almalıdır. Bu da, üreticinin, oluşacak politikaya direkt katılımını sağlamaktır. 

Sayın Bakanımız, birtakım olumlu davranışlar ve politikalar getiriyor. Bu politikalardan 
üreticinin demokratik katılımının sağlanmaması halinde çıkarılacak sonuçlar, yine Bağdat'tan 
dönen yanlış hesap olacaktır. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — Bağdat'tan deme... 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Tabiî, "Bağdat" demek de doğru bir şey değil. 
ADİL KÜÇÜK (Konya)--Şam'dan... 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Şam'dan, peki... 
BAŞKAN — Oraya arşın gidiyor. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, barınaklar için köşkler yaptırmaya ge

rek yoktur. Eğer ülkede hayvancılığın gelişmesini istiyorsak, hayvan üreticisine direkt katkıda 
bulunmak suretiyle, ona, hangi koşullarda barındırılması halinde daha iyi verim alacağı anla
tılmak suretiyle, yani eğitime önem verilmek suretiyle ve ellerindeki barınaklara çok az masraf 
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yapılmak suretiyle, modern barınaklara dönüştürülebileceği de hatırlatılarak ve bölgeye göre 
ahır ve barınak tipleri seçilerek faydalı olunabilir, ülke tarımına ve hayvancılığına böylelikle 
katkıda bulunulabilinir. 

BAŞKAN — Sayın Altun, lütfen toparlayınız. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Derhal Başkanım; ama, bir iki hususu söylememe izin 

veriniz. 
Değerli arkadaşlar, besicilik ve besi işletmeleri de, hayvancılığın gelişmesinde çok önemli

dir. Sayın Bakan, "Et ve Balık Kurumu, şimdi, üretici ile direkt mukaveleli besicilik yapma 
cihetine gidecektir; bu politikayı benimsemiştir ve yakın bir gelecekte veya yarın uygulamaya 
koyacaktır" diye beyanda bulundular. Bu tür bir işletme anlayışı 1980 öncesi vardı. Yani, 1980 
öncesi, Et ve Balık Kurumu, üretici çiftçiye kredi dağıtmak suretiyle veya vereceğini taahhüt 
ettiği hayvanın yarısı nispetinde, hatta dörtte biri nispetinde kredi vermek suretiyle Et ve Balık 
Kurumu ile üreticinin bağını kuruyordu. Bu uygulama vardı ve 1980 öncesi, yani 1977'li yıllar
da Et ve Balık Kurumu 13 kombina ile 80 bin ton et üretti. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 
en son 1987 yılı rakamlarına göre, 27 kombinayla Et ve Balık Kurumumuz 38.5 bin ton et üret
miştir ve et üretimindeki düşüşe rağmen, 1986 ve öncesi, kurumun kârında artma gözlenmiş
tir; kurum kâra geçmiştir. Hem et üretimi azalıyor, hem kurum kâra geçiyor... Tabiî ki, 1986 
yılının sonuna kadar, "Dışarıya satın da neyi satarsanız satın" anlayışıyla teşvik edilen erken 
kuzu kesimi ve bunun ihracının yanlışlığı anlaşılmış ve sanıyorum o politikadan dönülerek, 
1987 yılında üreticiye, diğer yıllara nazaran yüksek fiyat verilmiş, bu nedenle kurum zarar et
miştir; ama, bizim yaptığımız tespitlere göre, Et ve Balık Kurumunun 1987'deki fiyatları bile 
üreticiyi tatmin edici değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Et ve Balık Kurumu, hayvansal üretimin pazarlamasında önemli 
fonksiyonu haizdir. Sayın Bakanımız da ifade ettiler ki, o dönemdeki ihracat, sektörde hare
ketlilik sağlamıştır; talep artmıştır ve fiyatlar yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, et sektöründe fiyatları yıllardan beri Et ve Balık Kurumu belirle
mektedir. Serbest piyasanın fiyatları, yani üreticinin elinden alıştaki fiyatlar, Et ve Balık Kuru
munun belirlediği fiyatlar çerçevesinde oluşur. Et ve Balık Kurumunun kuruluş amacı, alırken 
üreticiye, satarken tüketiciye destek olmaktır. Et ve Balık Kurumunun esas amacı fazla kâr de
ğildir, piyasa istikrarını sağlamaktır, bu sektöre katkıda bulunmaktır; ama Et ve Balık Kuru
mu, alımlarındaki yanlış uygulamalar, fiyat tespitlerindeki olumsuzluklar sebebiyle bu alana 
olumlu katkı yapamamıştır. Bundan sonra yeni uygulamalar ve yeni politikalar sebebiyle, umarız 
ki katkıları olumlu bir yapıya kavuşur. 

Tabiî ki, hayvancılık ve tarım sektörüne, 24 Ocak kararları da bir karabasan gibi çökmüş
tür. Yani, tarım sektörü, her zaman korunması gerekirken; bu sektörde üretimi bilen insanla
rın, her zaman, pazarlama ve ticareti bilmemesi sebebiyle özellikle korunması gerekirken; ser
best piyasanın koşullarına ve insafına terk edilmek suretiyle önemli derecede yara almıştır. "Ta
rım, nispî olarak gerilemiştir" diyoruz. Sayın Bakanın beyanları bizim için doğrudur, "Tarım, 
nispî olarak gerilemiştir" diyor. Ben, o beyanı kabul ediyorum; ama tarım içerisinde hayvancı
lık da reel olarak gerilemiştir, bunu da kabul edelim. Sayısal olarak azamıa önemli değil, ben, 
o görüşe katılıyorum. Eğer, nesilde ve ırkta iyileşme aynı oranda tutuyorsa, o azalmanın yeri
ne, ırkın iyileşmesi ikame edildiğinde aynı oranda tutuyorsa, politika doğrudur; ama iyileşme 
aynı oranda tutmamaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, hayvancılığın ve hayvan üreticilerinin sorunları saymakla 
bitmez; ancak, bize verilen süre de çok dar, sabrınızı taşırmamak bakımından sözümü bitir
mek durumundayım. 

Ülke tarımı nispî olarak gerilerken, hayvancılık reel olarak gerilemiştir. Sayın Bakan, çok 
olumlu davranışlar ve politikalar geliştirdiğini ifade etmiştir. Bu olumlu politikalara bizlerin 
de katkısının olabilmesi bakımından, bu araştırma önergesinin kabul edilmesini diliyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Araş; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SABRt ARAŞ (Kars) — Sayın Başkanım, çok muhterem arka

daşlarım; tabiî, konu hayvancılık olunca, Karslıların konuşması, çok konuşması doğal. Çok 
kıymetli kardeşim, milletvekili arkadaşımız Vedat Altun beyin -burada dinlerken- tabiî bir Karslı 
olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak göstermiş olduğu hassasiyete ve 
önerge sahibi arkadaşlarımızın Türkiye hayvancılığının sorunları hakkında göstermiş oldukla
rı hassasiyete özellikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten, Türkiye'de hayvancılık hangi noktadadır, nere
de olmalıdır? Sayıca ne idi, ne oldu? Araştırma önergesinde belirtildiği gibi, ANAP İktidarla
rı, 1984'ten sonra Türkiye hayvancılığını daha kötü bir duruma mı getirdi; yoksa, almış oldu
ğu noktadan nerelere getirdi? Bugün, Türkiye'nin hayvancılığı hangi noktadadır? tzin verirse
niz, fazla zamanınızı almadan, dünden ve bugünden birkaç örnek vererek, Grubum adına, ko
nuyu kısaca özetleyip bitirmek istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, araştırma önergesinde, 1984 yılında, memleketimizde 84,6 
milyon baş hayvanın mevcut olduğu ve bu hayvan varlığımızın 1984 yılında birdenbire 64 - 65 
milyon başa indiği iddia edilmektedir. 

Eğer geçmişe bir göz atarsak, acaba, bu hayvan sayısı hakikaten bu kadardı da, 1980'den 
sonra, özellikle 1984'ten sonra birdenbire niye azaldı, bunun sebebi neydi? Sayın Bakanımız, 
bizden önce yapmış olduğu konuşmada sebeplerden birini açıkladılar ve "Bir hesaplama yan
lışlığıdır. Devlet İstatistik Enstitüsünün, konuyu ele alırken -doğru veya yanlış- daha önceki 
hesaplamalardan daha ayrı bir tarz uygulamasıdır" dediler. Ben de bu konuya kendimce bakı
yorum ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ve özellikle doğuda görev yapmış bir veteriner he
kim olarak düşünüyorum, acaba bu hayvanların sayısı neden birdenbire azaldı? 

Hepimiz biliyoruz ki, 1980 öncesinde her şeyin kaçağı vardı; memleketimize sigara kaçak 
olarak giriyordu, tütün, kap kaçak, kumaş dahil, her şey kaçak giriyordu ve söylemeye dilim 
varmıyor, ama silah da kaçak giriyordu ve bunların karşılığında da Türkiyemizden komşuları
mıza canlı hayvan kaçırılıyordu ve komşularımız da bunu teşvik ediyordu, hayvan kaçakçıları
na prim veriyordu; bunları hepimiz yaşadık. 

Peki, bu kaçakçılığın olduğu dönemlerde, bol miktarda canlı.hayvanın Türkiye'nin dışına 
çıkarıldığı dönemlerde hayvan sayısı azalmadı da, 1984'te 85 milyon baştan 65 milyon başa 
nasıl düştü, 20 milyon baş hayvan ne oldu? Baktığımızda, görüyoruz ki, bu yıllarda memleke
timizde 20 milyon baş hayvanın telef olmasına sebep olacak bir salgın hastalık çıkmamış, yem 
darlığı olmamış, 1989 hariç, çok önemli bir kuraklık olmamış; ki, yetiştiriciler hayvanlarını 
alıp, dışarıya bıraksınlar, onun telef olmasına göz yumsunlar... Ki, 1989 yılında olan kuraklı
ğın da yaraları sarılmıştır, hiçbir kayıp söz konusu değildir. Hastalık mihraklarına baktığımızda; 
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hastalık mihrakları, 1980 öncesinde -şimdi rakamlarla belirteceğim- daha fazladır; hatta, Av
rupa, bizden, canlı hayvan ve et ithalini yasaklamıştır. Biz, ancak 1985 yılında Trakya'da şap 
aşılamasına, şap hastalığı ile mücadeleye önem verdiğimizden dolayı, bu hastalığın kökünü ka
zıyabilmişiz ve Avrupa bize canlı hayvan ve et ithali konularında vize vermiş. 

Desek ki, hani bunu ANAP yaptı... Çünkü, kötü olan her şeyi veyahut da iyi olan her 
şeyi de, kabullenmeden, ANAP yaptı diyoruz. ANAP iktidarı, kendisine oy veren bütün seç
menleriyle beraber, hatta 57 milyon nüfusumuzla birlikte otursa, bu 20 milyon baş hayvanı 
kesip ziyafet verse, yine bunu tüketmesi mümkün değildi. Demek ki bunun tek sebebi vardır; 
bu da, merkezde, Ankara'da oturup memleketin muhtelif yerlerini bilmeden; doğuyu, güney
doğuyu, Trakya'yı, îç Anadolu'yu, velhâsıl şurayı burayı bilmeden hesap yapmaktır, yanlış top
lamadır, yanlış çıkarmadır, yanlış çarpmadır, yanlış bölmedir. Ben, bunun dışında, hayvan sa
yısında azalmanın; yani, ANAP iktidarının sebep olduğu bir azalmanın söz konusu olacağına 
katiyen inanmamaktayım. 

Peki, "Hayvan sayısı azaldı" diyoruz; azaldı da, et ve süt üretiminde durum nedir? Eğer 
biz, "1984 yılında hayvan sayısı 85 milyondu" diyorsak, bunlardan elde ettiğimiz et miktarı 
nedir, bir de ona bakalım. 85 milyon baş olarak iddia ettiğimiz o yıllarda, mesela 1983 yılında 
ürettiğimiz et miktarı, 1 milyon 174 bin ton; 1984 yılında, 1 milyon 235 bin ton -vaktinizi al
mamak için yılları tek tek saymıyorum- 1986 yılındaki et üretimimize baktığımızda, 1 milyon 
375 bin ton, 1987 yılında 1 milyon 460 bin ton, 1989 yılında, 1 milyon 490 bin ton -ki, kuraklık 
vardır bu yılda- 1990 yılında da, 1 milyon 556 bin tondur. Peki, 85 milyon baş hayvandan -ki, 
kesime gidenleri kastediyorum- aldığımız 1 milyon 174 bin ton et mi fazladır, yoksa, "Besleye-
mediğimiz için karkas ağırlığı kayboldu" deyip, -ki, bu konuya da geleceğim, yem üretimimiz 
de artmıştır- 20 milyon azalarak, 64-65 milyon düştüğünü iddia ettiğiniz hayvanlarımızdan el
de ettiğimiz 1 milyon 556 bin ton et mi fazladır? Bunun takdiri, önerge sahiplerine ve Yüce 
Meclise aittir. 

Süt üretimine bakalım : 1983 yılında ürettiğimiz süt miktarı, 5 milyon 900 bin ton, 1986 
yılına bakıyorum, üretimimiz 6 milyon 700 bin ton, 1989 yılı üretimimiz, 8 milyon 573 bin 
ton, 1990 yılı üretimimiz ise, 9 milyon 37 bin tondur. 84-85 milyon baş hayvan varlığına sahip
ken elde ettiğimiz 5 milyon 900 bin ton süt mü daha fazladır, yoksa, 1990 yılında, -ki, bu, tah
minî bir rakamdır- 9 milyon ton civarında elde ettiğimiz süt mü daha fazladır? Hani, ANAP 
iktidarının kötüye götürdüğü -ki, her konuda aynı şeyler söyleniyor- Türkiye hayvancılığnın 
dünü mü güzeldi, bugünü mü?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Demek ki, erkek hayvanları kesmişsiniz. 

SABRI ARAŞ (Devamla) — Yanlışlık olacak, rakamlarda yanlışlık var; çünkü, erkek hay
vanları kesmişsek, 1983 yılında et üretiminin bugünküne nazaran yüzde 100 az olmasının sebe
bini de araştırmamız lazım. Demek ki, o zaman, hayvanları besleyemediler, yem üretimi çok 
azdı. Hakikaten öyleydi, 2,2 milyon ton sanayi yemi üretimi vardı; bugün 4,3 milyon tondur 
ve yüzde 100 artmıştır. Yem üretimi artınca, et üretimi de artacaktır, süt üretimi de artacaktır. 
Bunlar arttığı sürece de, Türk insanı, daha sağlıklı, daha dengeli beslenecektir. Bizim hayvan
cılığa önem vermemizin nedeni, memleketimiz insanının daha sağlıklı, daha dengeli beslenme
leri ve onların hastalıklardan korunmaları ve daha dirençli olmaları içindir. 
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Sayın Bakanımız da az önce açıkladılar, bunlar yapılırken, ülkemizde kişi başına tüketti
ğimiz hayvansal menşeli gıda maddelerinde de artış olmuştur. Arzu edilir ki, daha çok olsun; 
çünkü, Avrupa ülkelerine, gelişmiş ülkelere göre, arka sıralardayız; ama, bizi buraya getiren 
ANAP İktidarı değildir. Biz, iktidara geldiğimizde, 1983 yılında Türkiye'de kişi başına düşen 
et miktarı 18.S kilogramdı; bugün, 1990 yılında 26 kilogramdır. Aynı oranda, kişi başına süt 
tüketiminde artış vardır, yumurta tüketiminde artış vardır ve su ürünlerine verilen önem dola
yısıyla, su ürünleri tüketiminde artış vardır. 

Çok kıymetli kardeşim Vedat Altun Bey, az önce, ıslah çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi 
verirken, aklımda kaldığı kadarıyla, "İthal edilen 54 245 baş inek ve düveler belli şirketlere 
yansıtılmış ve onların tesislerinin etrafına verilmiştir" dediler ve örnek vererek, "Trakya ve İz
mir'e verilen damızlık inek ve düvelerin sayısı 10 bini aşmış iken, Erzurum, Ağrı ve Kars üçge
ninde bu sayı çok azdır; hatta, Kars'ta 600 civarındadır, Ağrı'ya bir tane bile verilmemiştir" 
diye ilave ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, damızlık sığırların ithalinden sonraki 
işlem, çiftçinin isteği ile ilgilidir. Eğer çiftçi bunu talep etmiyorsa; çiftçi, projesini yapıp, Ba
kanlığın ilgili birimlerine "Ben bu işi yapmak istiyorum" demiyorsa ve çiftçide bu sığırcılığı 
yapacak yem üretimi yoksa, bakacak, barındıracak ahırı yoksa, elbette ki verilmez. Hayvancı
lık destekleniyor; ama, belli yerlerde destekleniyor, krediler ve özellikle Devlet Planlama Teşki
latından teşvik alanların yaptıkları ahırlar göstermeliktir" dediniz; buna katılıyorum. Bu, el
bette kontrol meselesidir. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Hayır, "Durdurulmasına karşı çıkılmalıdır; bundan sonrasını 
esas üretici yapacak" dedim. 

SABRt ARAŞ (Devamla) — Evet. 
Buna herkes karşı çıkıyor. Ben, özellikle Anavatan Partisi Grubunun da bir üyesi -ve şu 

anda Grubum adına konuşuyorum- olarak şunu arzu etmekteyim : Kalkınmada öncelikli yö
relerde yüzde 30, diğer yörelerde ise yüzde 25 oranında desteklenmektedir hayvancılık. Ancak, 
yüzde S'lik bu oran farkı, muhakkak ki, kalkınmada öncelikli yörelerde cazip değildir. Mutlak 
surette, bunun 10 veya 15 puan civarında artırılmasında biz de fayda görmekteyiz. Ancak o 
zaman biz doğuda, güneydoğuda insanlarımızı, topraklarına bağlama, orada tarım işleriyle 
uğraşma ve hayvancılık yapma gibi bir isteğin içine sokabiliriz. 

önergede, bir de hastalıklarla ilgili kısım var. "ANAP İktidarı döneminde dışa bağımlı 
kalındı, dışarıdan ilaç, aşı ve serum ithal edildi, hayvan hastalıklarıyla mücadeleye önem 
verilmedi" deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sabrınızı taşırmamak için ben, bütün hastalıklara karşı ne kadar 
aşı üretilmiş, kaç mihrakta hastalık çıkmış, neler yapılmış, bunları not etmiştim; ama, hepsini 
anlatmak istemiyorum. Zaten, bugünlerde, arkadaşlarımızın bütün dikkatleri Körfezde, Çün
kü, biz burada Türkiye hayvancılığını görüşürken, Körfez'de, doğa, insanlar katledilmektedir 
ve sadece bizim değil, elli yüz yıl sonra gelecek nesillerimizin bile hayatıyla oynanmaktadır. 
Onun için, zannediyorum bu konuya bugün fazla bir ilgi olmadı. O nedenle, ben, zamandan 
tasarruf ederek, bir iki örnekte geçmek istiyorum. 

Konuyu demin Sayın Bakanımız da açıkladılar; ben detaya inmeyeceğim. Biliyorsunuz, 
coğrafî yapımız itibariyle, salgın ve bulaşıcı hastalıklara maruz durumdayız. Komşularımızın, 
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değil hayvan hastalıklarını, insan hastalıklarını, hatta insan hayatım bile öneme almadıkları 
yıllarda bizim işimizin ne kadar zor olduğu hepinizce malumdur. Bunlara rağmen, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığımızın planlı, programlı çalışmaları sonucunda, bu Bakanlıkta gö
rev yapan sağlık memurlarının, veteriner hekimlerin ve diğer personelin feragatla çalışmaları 
sonucunda, bugüne kadar memleketimizde salgın hastalıklara -özellikle son on yılı söylüyorum-
fazlaca rastlanılmamıştır. Demin, Sayın Bakanım da belirttiler, sığır vebası, komşularımızda 
kol gezerken «hastalıklarla ilgili haritaya baktığınızda göreceksiniz- Türkiye'ye katiyen girme
miştir. Az önce söyledim, "Şap hastalığının kökünü, biz, ancak 1985 yılında kazıyabildik. 1985 
yılından sonra, Avrupa ülkeleri Türkiye'den hayvan ve hayvansal gıdaları almak için vize 
verdiler" dedim. Hakikaten de böyledir. Biz, kara listeye, daha doğrusu bu yönde kara harita
ya alınmış ülkelerden biriydik; 1985 yılında bunu yok ettik. 1984-1985 yılında Türkiye'de üreti
len şap aşısı miktarı 15-16 milyon dozdu -15 veya 16 milyon olacak, şu anda kesin rakamı söy
leyemiyorum, tamamen bulmak için kâğıda bakıp da zamanınızı almak istemiyorum- bugün 
üretilen şap aşısı miktarı 44 milyon dozdur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeyim; Şap Enstitüsünde şap aşısı yapabilmek 
için, o aşıda kullanılan suyu bile 1980'li yıllarda dışarıdan ithal ediyorduk ve iran'dan, Iran 
üzerinden şap aşısı alıyorduk; trivan aşılar bizde üretilmiyordu; ama, bugün bu aşıyı hem mem
leketimizde ürettik, hem de bu hastalığı sona erdirdik. 

Diğer hastalıklarda da durum aynıdır. Mesela, şarbon hastalığında 1980-1983 'le bugünü 
kıyaslamamız mümkün değildir. Eğer, zamanınız varsa, o gün kaç mihrakta çıkmıştır, bugün 
kaç mihrakta çıkmıştır, onları da vereceğim. Bakınız, şarbon, 1980 yılında 395 mihrakta, 1981'de 

-429 mihrakta, 1984'te 307 mihrakta, 1989'da ise 276 mihrakta çıkmıştır; 1990'da hastalık çı
kan mihrak sayısı 137'ye düşmüştür. 

Çiçek hastalığı, 1980'de -ki, bu, koyunlarda ve keçilerde görülen hastalıktır- 1 286 mih
rakta çıkmıştır; 1982'de 1 481 mihrakta çıkmıştır, 1984'te 1 595 mihrakta, 1989'da 845 mihrak
ta, 1990'da da 563 mihrakta çıkmıştır. 1 286 yerde hastalık çıkıyor 1980'de, biz buraya aşı ye-
tiştiremiyoruz, eleman yetiştiremiyoruz ve 1990'a geldiğimiz zaman, bu hastalık mihrakları ku
rutuluyor, sonra "Siz, ülke hayvancılığına önem vermiyorsunuz" deniyor... Evet, daha iyi ol
sun istiyoruz; ama, imkânlarımız nispetinde, düne nazaran çok iyi bir şekilde önem verdiğimi
zi gösteriyor bu rakamlar. 

En çok korktuğumuz kuduz hastalığına bakalım. Geçen gün televizyonda yine bir prog
ram vardı, gördünüz. Orada, kullanılan aşılardan da bahsedildi. Bunlar gizlenecek şeyler de
ğildir; çünkü, konu, ülkemiz insanlarının sağlığıdır. Hepimiz biliyoruz ki, hayvan sağlığına ver
diğimiz önem nispetinde insanlarımızın sağlığına da önem vermiş oluruz. Yine hepimiz biliyo
ruz ki, hayvanlardan insanlara direkt ve endirekt olarak geçen birçok hastalıklar vardır; kuduz 
gibi, şarbon gibi, brusellos gibi. Bugün, dikkat ediniz, kadın doğum hastalıkları mütehassısla
rına sorunuz, Ankara'da sorunuz; herhangi bir şikâyetinden dolayı doktora başvuran hanım
ların birçoğunu brusellos şüphesiyle muayeneye göndermektedirler. 

Eğer biz bunu, bu hastalıkları kaynağında kesersek, hayvanlarımızın sağlıklı olmasını, do
layısıyla, verimli olmasını sağlarsak, insanlarımızın sağlığına harcayacağımız para miktarı da 
az olur; insanlarımızı da hastalandırmamış oluruz; insanlarımızı daha sağlıklı, daha dengeli 
beslemiş oluruz; tehlikelerle karşı karşıya bırakmamış oluruz. 
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ANAP Hükümetleri, bunları bildiği içindir ki, her şeyde olduğu gibi, ülke hayvancılığın
da da en iyi çalışmaları yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 

Bakın, az önce "kuduz" dedim... Kuduz hastalığının on yıl önceki durumu ne idi Türki
ye'de, bugünkü durumu nedir? Gönül isterdi ki, bugün bunları hiç konuşmayalım. Türkiye'de 
bugün bu tehlike hiç olmasın.isterdi gönül; ama, gerçekleri de saklamamız mümkün değildir. 
Sizler "Hayvancılığı perişan ettiniz, hastalıklarla savaşamadınız, aşı üretimi yapamadınız, yem 
üretimi yapamadınız" dediğiniz için, bu rakamı okumak zorundayım. 

1980 yılında -lütfen bunu dikkatle not edin-1 957 mihrakta kuduz hastalığı çıkmış; 1982'de 
2 170; 1983'te 1843; 1984'te 1428; 1985'te 1 252; 1986'da 1 174 mihrakta, 1987'de 972 mihrak
ta, 1988'de 688 mihrakta, 1989'da 753 mihrakta, 1990'da 472 mihrakta kuduz hastalığı çıkmış 
ve köyümüzde, kentimizde, şehrimizde, insanlarımız korku içerisinde kalmıştır. Gönül isterdi 

' ki, 1990 yılında, 472 mihrakta değil de, tek mihrakta bile kuduz hastalığı görülmesin; ama, 
1 957 mihrakta çıktığı dönemlerde, bu memlekette aşı üretimi iyi idi, Türkiye hayvancılığı iyi 
idi, her yer güllük gülistanlıktı da, bunu ANAP İktidarı, ANAP Hükümetleri mi berbat etti?.. 
Görüyorsunuz, bizim dönemimizde hastalıklarla mücadele hızlanmıştır ve bu sayede de hasta
lık mihraklarında da azalmalar olmuştur ve diğer hastalıklarda olduğu gibi, inşallah bunların 
kökü tamamen kazınmış olur. 

Hayvan sağlığı için kullanılan aşı, serum, ilaç ve, biyolojik maddelerin büyük bir kısmı, 
bakanlığa bağlı enstitülerimizde üretilmektedir. Biliyoruz ki, aşı üretimi ihtiyaçla ilgilidir. Eğer 
bir aşıya ihtiyacınız varsa, onun üretimini fazla yaparsınız; yoksa, az üretirsiniz, belki de hiç 
üretmezsiniz. Hatta ve hatta, şu anda fazla ithal etmiyoruz; ama, ürettiğiniz aşı ithal edeceği
niz aşıdan daha pahalıya mal oluyorsa, onu üretmezsiniz, ithal edersiniz; ki, şu anda böyle 
bir durum yoktur. Eğer "Vardır" diyorsunuz, bir iki rakam da oradan vermek istiyorum : 1980'de 
5 milyon doz, 1983'te 11 milyon doz üretilen şap aşısı, 1990'da 40 milyon doza çıkmıştır. Peki, 
5 milyon doz mu daha büyüktür, 40 milyon doz mu daha büyüktür? Mademki biz aşıda dışa 
bağımlıyız, acaba bugün mü bağımlı olduk, yoksa dün mü bağımlıydık? Yahut da soruyu şöy
le sormak istiyorum : 84 milyon baş olduğunu iddia ettiğiniz, hayvana 5 milyon doz aşıyı nasıl 
üretiyordunuz; bu memleketin hayvancılığını bu kadar kötü durumda bırakmaya gönlünüz na
sıl razı oluyordu? Sizin 84 milyon baş olarak ifade ettiğiniz hayvanların sağlığı için ürettiğiniz 
şap aşısı miktarı 5 milyon doz, bizim 64 milyon baş hayvan için ürettiğimiz aşı miktarı da 40 
milyon doz... Hangisi büyük, takdir sizin. 

Çiçek aşısından bir örnek vereyim : 1980'de 96 milyon, 1983'te 100 milyon, 1985'te 166 
milyon, 1987'de 244 milyon, 1989'da 192 milyon doz aşı üretilmiş. Peki, 192 milyon doz aşı 
üretimi ile mi dışarıya bağımlıydık, yoksa 90 milyori doz ürerimle mi dışarıya bağımlıyız? Her 
şeyi söyleyelim; tabiî, her şeyin daha güzele, daha ileriye gitmesini, üretimin daha çok artması
nı arzu edelim; ama, bunları yaparken de, hiç olmazsa, çalışıp bir şeyler yapanlara, muhalefet
ten de olsa, iktidardan da olsa, sevsek de sevmesek de, bir teşekkürü esirgemeyelim. İlle de, 
"Senin yaptığın doğru olan şey bence yanlıştır" diye direnmeyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, yem üretimi konusunda tek cümle söyledim. Sayın Baka
nım izah ettiler; tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Her şeyden önce, hayvancılık, yem ile 
ilgilidir. Hepimiz biliyoruz ki, hayvanlar, insanlar tarafından doğrudan doğruya tüketileme-
yen, selülozca zengin olan bitkisel ürünleri, ete, süte, yumurtaya çeviren birer canlı fabrikadır. 
Eğer biz, bunların karnını doyurmazsak, bunları iyi besleyemezsek, sayı ne olursa olsun bun
lardan verim elde etmemiz mümkün değildir. 
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Demin, yem üretiminde 2.2 milyon tondan, 4.3 milyon tona çıktığımızı söylemiştim ki, 
burada da hayvan yemi konusunda, geriye değil, ileriye doğru, hatta yüzde 100'e varan, yüzde 
100'Ü aşan bir mesafeyi kat ettiğimiz görülüyor. 

BAŞKAN — Efendim, toparlanmasını rica ediyorum. 

SABRÎ ARAŞ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

"Yem üretiminde geriyiz" diyoruz; ama, yem üretiminde ne yaptığımıza ilişkin -Sayın Baş
kanım, izin verirseniz- bir iki örnek vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok kısa ve atlaya
rak, yıllara göre örnekler vermek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, arpa üretimi 1983 yılında 5 milyon 425 bin tondur; 1990 yılına geldi
ğimizde, bunun 7,2 milyon ton olduğunu görmekteyiz. Mısır üretimi, yine 1983'te 1 milyon 
480 bin tondur, 1990'da 2 milyon tondur. 650 Jbin ton olan mercimek üretimi, 1990'da, 650 
bin tondan, 1 milyon tona yükselmiştir. Soyada da durum aynıdır; 1983'te 46 bin ton, 1984'te 
60 bin ton iken, şimdi 160 bin tona ulaşmıştır. Ayçiçeğinde de yine durum aynıdır. 

Biz, üretimi hem ıslah yoluyla, artırmışız hem de daha doğru politikalarla, hayvansal ve 
bitkisel yağların, bakkal dükkânlarında ve marketlerde tezgâh altından değil de, vitrinlerden 
satılmasını sağlayabilmişiz. 

Sunî tohumlama ve tabiî tohumlama konularını, yine, Sayın Bakanımız burada rakamlar
la açıkladılar. Sunî tohumlamayı, 350-400 bin baştan, 1990 yılında, 700 bin başa çıkarmışız. 
Çok muhterem kardeşim Vedat Altun Bey tabiî tohumlamadan bahsederken, "Eskiden, köyle
re boğa veriliyordu, damızlık hayvan veriliyordu, şimdi verilmiyor" dediler. Şimdi yine verili
yor ve ayrıca, tabiî tohumlama istasyonları mevcuttur, özellikle, sunî tohumlamanın yapıla
madığı, ulaşımın zor olduğu yörelerimizde tabiî tohumlama ile ıslah çalışmalarına devam edil
mektedir. 1990 yılı içerisinde 160 bin baş hayvan tabiî tohumlama yoluyla ıslah edilmiştir, bun
ların genetik yapılarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. 

Sözlerimi bitirirken, temenni ediyorum ki, ülkemiz hayvancılığı bugünkünden daha güzel 
noktalara gelir ve buna layıktır. Biz, son 8 yıl içerisinde yüzde 15'Ierde olan kültür ırkı ve me
lez hayvanlarımızın miktarını yüzde 35'Iere çıkardık. İnşallah, biz veya bizden sonra gelecek 
olan iktidarlar daha güzel çalışırlar ve Türk köylüsüne, Türk çiftçisine, Türk yetiştiricisine, özetle, 
yüce milletimize daha iyi hizmetlerde bulunurlar. 

Sözlerimi burada bitirirken, bu önergeye ret oyu vereceğimizi ifade ediyor, saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Orhan Şendağ; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla vermiş olduğumuz Meclis araştırması önergesine ilişkin görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Genel Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve halkımızın refah düzeyinin yük
seltilmesi için, sınaî kalkınmanın önemini asla göz ardı etmiyoruz; ancak, kısıtlı kaynaklarımız 
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ve ülke gerçekleri dikkate alınırsa, sınat kalkınmaya öncelik verme gerekçesiyle tarıma gerekli 
önemin verilmemesi büyük bir yanılgı olur. Tarımı geliştirmek, sanayiin ihmal edileceği anla
mına gelmez, gelmemelidir. Gerçekçi ve akılcı bir planlamayla, tarım ile sanayiin birlikte geliş
tirilebileceği herkesçe bilinmektedir. Ülkemizde tarıma dayalı sanayi koluna gerekli önemi ver
mek suretiyle dış pazarlarda ucuz ve kaba hammaddeler satma yerine, daha pahalı ve daha 
hafif, işlenmiş tarım ürünleri satma olanağı yaratılabilir. 

Sayın milletvekilleri, sanayi alanında gelişmiş ülkelerin, aynı zamanda tarımda da geliş
miş olduklarını görmekteyiz. Sanayi ve tarımın, birbirini engellemeden, dengeli biçimde geliş
tirildiği pek çok ülke saymak mümkündür, isviçre'de en gelişmiş, en değerli saat ve bilgisayar 
sistemleri üretilebilinirken, turizm ile hayvancılığın birlikte geliştiği Alp Dağlarındaki vadiler
de, bizim de satın aldığımız çok değerli bir ırk olan Sanen süt keçisi ile İsviçre esmer sığırı, 
yani montofon da yetiştirilebilmektedir. Aynı hususu diğer gelişmiş ülkeler için de söylemek 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, tarımın gelişmesi, yani düşük maliyetli, bol ve kaliteli üretim yapıla
bilmesi, tarımın iki ana kolu olan bitkisel üretim ile hayvansal üretim arasındaki dengenin ku
rulmasına bağlıdır. Bu, tartışmasız, bilimsel ve teknik bir gerçektir. Hayvancılık, eğer tarımsal 
üretim içinde yeterli bir kapasiteye ulaştırılabilirce, "polikültür" denilen çok yönlü tarım siste
mine geçiş olanağı sağlanabilir. Yem bitkileri ve çapa bitkilerinin, "münavebe" dediğimiz ekim 
nöbeti içindeki yerini alması, her yıl aynı ürün yerine değişik ürünlerin ekilmesi ve sunî gübre
leme, toprağın yapısının güçlenmesine yetmemektedir; bunlara hayvan gübresinin ilave edil
mesi zorunludur. Hayvancılığın geliştirilmesinin bu bakımdan da ne kadar önemli olduğu gö
rülmektedir. Aksi halde, yani, hayvansal üretime yeteri kadar yer verilmemesi, tek yönlü bitki
sel üretimin yapıldığı bir tarım sisteminde, toprakların sömürülmesine, üretimin aksamasına 
ve tarımda verimin düşmesine neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tarımın tüm olarak gelişmiş olduğu ülkelerde, tarımın içinde, geliş
miş bir hayvancılık da görülmektedir. Söz konusu ülkelerde, toplam tarımsal üretimin yüzde 
60-70'inin hayvancılıktan, yüzde 30-40'ının bitkisel üretimden elde edildiği de bilinmektedir. 
Bu ülkelerde, hayvancılık, bir yandan insan sağlığı ve dengeli beslenme için çok önemli et, süt, 
peynir gibi değerli protein maddelerini sağlıyor, öbür yandan da, hayvansal gübrenin kullanıl
ması sonucu, bitkisel üretimde birim başına yüksek verim elde edilmesine ve kalitenin yüksel
mesine katkıda bulunuyor. O halde, tarımı geliştirmek, bir bakıma hayvancılığı geliştirmek de
mektir ya da tersini söylemek mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, acaba, ülkemizde durum böyle midir? Bu soruya olumlu cevap bul
mak mümkün olmamaktadır. Ülkemizde, hayvancılık, tarımsal yapı içerisinde birinci derece
de önemli bir yer tutmasına rağmen, gelişmiş ülkelere nazaran çok geridir ve bitkisel hayvansal 
ürün dengesi bakımından da, gelişmiş ülkelerdeki rakamların tam tersinedir. Aslında, ülke
mizde, diğer ülkelere oranla daha fazla sayıda hayvan mevcuttur; ancak, bunlar çoğunlukla, 
ıslah edilmemiş, küçük yapılı ve düşük verimli hayvanlar olduğundan, üretim düzeyleri düşük
tür. Toplam tarımsal üretim içindeki hayvansal üretimimizin payı ancak yüzde 35 dolayında
dır. O halde, sormak gerekiyor; hayvancılığımıza neler oluyor?.. 

Hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğumuzu, ancak el
de edilen verim bakımından gelişmiş ülkelerden çok geride olduğumuzu söyledik; fakat, hay
van varlığı bakımından iyi olan durumumuz, aynı şekilde sürüp gitmiyor. Bakınız, 1970'Ii yıl
larda hızla artan hayvan varlığımızın, 1980'li yıllardan sonra hızla azalmaya başlamış olduğu
nu görüyoruz. 
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Bugün, toplam hayvan varlığımızın -bazı iddialara göre- 50 milyon baş civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Şu yedi sekiz yıl içinde ne oldu da, hayvan varlığımız 30-35 milyon baş azal
dı?.. Ülkede savaş mı oldu, hayvanları kıran bir hastalık mı oldu? Bu konuyla ilgili olarak, 
Sayın Araş, derin veterinerlik bilgisini de ortaya koyarak, bizim bilgilerimizi, bizim düşüncele
rimizi doğruladı; hastalıklarla çok iyi mücadele edildiğini belirtti. Sayın Bakanın dediği gibi, 
sayısal düşüklüğü, Devlet İstatistik Enstitüsünün sayım sisteminin değişikliğine bağlamak müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, aslında, Devlet İstatistik Enstitüsünü de töhmet altında tutmamak 
gerekir. Eğer, Devlet İstatistik Enstitüsünden almış olduğumuz ve size açıklamaya çalıştığımız 
bu rakamlar doğru değilse, o zaman, gerek ANAP'ın sayın hatiplerinin, gerekse sayın bakan
larının bugüne kadar söyledikleri rakamlar doğru değildir. Bu çok önemli konunun üzerinde 
durup düşünmek gerektiği kanısındayım. 

Hayvancılığımızın bu denli gerilemesinin belli başlı sebepleri şunlar olabilir : 

Uzun vadeli hayvancılık politikası planlanmamıştır. Yapılan planlara uyulmamış, sürekli
lik kazandırılmamıştır. 

Ülke gerçeklerine ve kaynaklarına uygun bir hayvancılık politikası uygulanmamış, izlen
memiştir. 

ANAP Hükümetleri döneminde ciddî bir hayvancılık politikasının planlanmadığını gör
mekteyiz. İyi niyetle de olsa, alınan gelip geçici önlemleri, kalıcı bir hayvancılık politikası gibi 
görmek mümkün değildir. Sözgelimi, yerli hayvan ırklarımız düşük verimli diye, yüksek ve
rimli damızlık hayvan ithal etmek, yem pahalı diye, geçici olarak yeme destek sağlamak, süt, 
peynir, et fiyatları yükseldi diye süt, peynir, et ithal etmek, üreticiye yüksek faizli kredi sağla
mak gibi önlemler, devletin planlı hayvancılık politikası olarak gösterilemez. Bu ve benzer ön
lemlerle hayvancılığımız yoluna girebilseydi, son yıllarda ki bu olumsuz tablo ortaya çıkmazdı. 

Hayvancılıkta devlet politikasını, önemli ve ciddî bir konu olarak görmek lazım. Böyle 
bir politikayı saptamak ve oturtmak için, konu ile ilgili tüm uzmanların, kuruluşların, bu işe 
hayatlarını vermiş üreticilerin fikir ve görüşleri alınmalı ve kalıcı programlar yapılmalıdır. 

Devlet, hayvancılığa sahip çıkmamış, "Serbest piyasa ekonomisinde, devlet herkesi sırtın
da taşıyamaz, hayvan yetiştiricisi kendisini kurtarsın" denilmek suretiyle, hayvan yetiştiricisi, 
üvey evlat muamelesine layık görülmüştür. Oysa, bizim üreticimiz, sayısı çok az büyük işlet
meler dışında, eğitimsizdir, dağınıktır, örgütlenememiştir, güçsüzdür. Bu bakımdan, devletin 
korumacı ve destekleyici politikası olmazsa kendisini kurtarması mümkün değildir. Kendisini 
kurtaracak duruma gelinceye kadar ona destek vermek zorunludur. Aksi halde, ülke toprakla
rı, terk edilmiş, sahipsiz yerler olacaktır; nitekim de böyle olmuştur. Hayvancılığın en yoğun 
biçimde yapıldığı Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ile güneydoğu il ve ilçelerimizdeki nü
fus azalışı, bunun en belirgin kanıtıdır. Sayın Sabri Aras'a da bunu hatırlatmak isterim. Kars'
ta neden nüfus azalıyor, neden göç oluyor, Kars neden boşalıyor? 

Yerli hayvan ırklarımız düşük verimlidir diye yüksek verimli damızlık hayvan ithal edil
mesi de yanlış olmuştur. Düşük verimli yerli hayvan ırklarımızın ıslahı için yurt dışından yük
sek verimli boğaların spermaları getirilerek sunî dölleme yapıldığı bilinmektedir. Tam bir ba
şarı elde edilememişti; ancak, önemli aşamalar kaydedildiği de bir gerçekti, Daha sonra bun
dan vazgeçilerek, damızlık inek ithali gibi son derece riskli bir uygulamaya geçildi. Doğa koşul-
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larına uyum sağlayamayan bu pahalı damızlık inekler ya hastalanarak ölmüş veya besi girdi 
kalemlerinin çok yüksek olması nedeniyle, üreticinin altından kalkamaması sonucu, inekler 
zayıf düşmüş ve mezbahanın yolunu tutmuştur. Sonuçta, hayvan üreticisi yine mağdur durum 
düşmüştür. 

Bunlara ilaveten, sunî tohumlama merkezi halinde çalışmalar yapan Trakya'daki Sarım
saklı Çiftliğinin Libyalılara devri söylentileri de, ıslah çalışmalarına büyük darbe olmuştur. 

Ülkemizde, meraların korunamaması, tahriplerinin önlenememesi, miktar olarak azalma
larına, verimlerinin düşmesine neden olmuştur. Kaba yem olarak ot çok az kullanılabilmekte
dir. Karma yem ise, pahalı olduğundan, üretici tarafından yeterli miktarda satın alınması ve 
kullanılması mümkün olamamaktadır. I 

Yem nebatları ekimi de gerekli desteği görememiştir. Hayvan hastalıkları ile mücadele ye
terli düzeyde yapılamamıştır. Kırsal kesimdeki işletmelerde \ ayvan sağlığı hâlâ problem olmaktan 
çıkmamıştır. Sayın Araş burada birtakım rakamlar verdil er; ama, bu aşılar, bu ilaçlar acaba 
dağ başındaki yetiştiricilere, üreticilere ulaşmış mıdır? 

Erken kesim katliam halini almış, yeterli önleyici tedbirler alınamamıştır diyoruz ve de
meye de devam edeceğiz. 

Besicilikte, yem, ilaç gibi girdi kalemlerinin fiyatları olabildiğince artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yem, hayvansal üretim maliyeti içerisinde yüzde 70 dolayında bir girdi 
payına sahiptir. Yem girdilerini azaltmak ve sanayi yemi kullanımını teşvik etmek amacıyla, 
1985 yılı başından itibaren, fatura bedeli üzerinden yüzde 20 oranında bir destekleme getiril
miştir. Bu miktar 1987'de yüzde 5'e indirilmiş; ancak, 1988 yılında bu destekleme tamamen 
kaldırılmış, yerine, kilogram başına40 lira ödeme sistemi getirilmiş; fakat, 1989 yılından itiba
ren bu uygulama da kaldırılmıştır... Bu karmaşık ödeme usullerinin hiçbirinden asıl üretici fay
dalanma imkânını bulamamıştır. Bu imkâna sahip olanlar da, alacaklarını zamanında alama
mışlardır. Küçük üretici, genelde borçla yem aldığı için, bu destekleme imkânlarını hiçbir za
man kullanamamıştır. 

Ülke besicileri, desteklenip teşvik görmeleri gerekirken, yurt dışından et, süt, peynir, tere
yağı gibi ürünlerin ithali yoluna gidilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, süt üretimini teşvik etmek amacıyla 1987'den itibaren litre başına 
25 ila 35 Türk Lirası teşvik primi ödenmesine başlanmıştır. Bu miktar, 16.8.1989'da, 55 ila 70 
Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bu teşvik priminden faydalanabilmek için, sütun, belirli kapasi
te ve özelliklere sahip süt işleme tesislerine teslimi şartı konulmuştur. Bu nedenle, asıl süt üreti
cisi, güçsüz, küçük kapasiteli ve çok yaygın olması nedeniyle, süt işleme tesislerine ulaşma ola
nağı bulamamaktadır, sütünü aracı tüccara satmak durumunda kalmaktadır. Sonuçta, süt üretim 
teşvik priminden, üretici değil aracı tüccar yaralanmaktadır, tşte bu nedenlerle, bir litre süt, 
bir litre sudan ucuza gitmektedir. Bu durumu önleyici tedbirlerin alınması zaruret haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu ve buna benzer nedenler, hayvancılığımızın gerilemesine, belki 
her biri ayrı ayrı, belki hepsi birden olumsuz etki yapmışlardır. Ancak, en büyük sebep, ANAP'ın 
kendisidir; izlediği yanlış, tutarsız, çarpık tarım ve hayvancılık politikasıdır; daha doğrusu, 
ANAP'ın izlemiş olduğu politikasızlıktır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, AT ülkelerinde hayvancılık yıllardır destek ve yardım 
gördüğü için, sorunları.çözümlenmiştir. Hatta, süt ve et üretiminde, bugün, fazlalıkları bulun-
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maktadır. Halen, bize ihracat yapan bu ülkeler, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde bile süb
vansiyon uygulamaktadırlar. Bu koşullarda, AT'ye girmemiz ve gümrüklerin kaldırılması ha
linde hayvancılığımızın bugününü bile arayacağımız açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, "Dünyanın bin hali vardır" derler. Bugünlerde yaşa
dığımız Körfez krizi ve savaşı, işte dünyanın bin halinden biridir. Bu nedenle, her sektörde ka
lıcı ulusal politika izlenmesi gerektiğini hepimiz, hep birlikte gördük. "Bize karşı kimse dura
maz; 2000 yılında 80-90 milyon olduğumuz zaman görürler; bastığımız yerleri titretiriz" söz
leri hep havada kalmıştır, kalmaya da mahkûmdur; çünkü, bunlar, söylenmemesi gereken boş 
laflardır. 

Sürmekte olan Körfez bunalımı nedeniyle, sınırlarımızı korumak için -kendi silahlı kuv
vetlerimize güvenme inancını sarsan- NATO'nun Çevik Kuvvetinin ülkemize getirilmesi yet
memiş, izlenen onur kırıcı politikalar sonucu, Amerika Birleşik Devletlerinden savaş uçakları 
ve helikopterlerin getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın bin halinden birine düşmemek için, her sektörde olduğu 
gibi, tarım sektöründe de, hayvancılıkta da kalıcı ulusal politika izlemek zorundayız. 

Bugün, et, süt, peynir ve diğer tarım ürünlerini satın aldığımız ülkelerle ilişkilerimizin bir 
gün iyi gitmeyeceği ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Köylü ve çiftçimizin üretici 
olma vasfını korumak zorundayız. Yabancı ülkelerin çiftçilerinin ürünleriyle beslenen tüketici 
durumuna düşülmemek için, gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Bakanın ve Sayın ANAP Sözcüsünün konuşmalarından anladığımız kadarıyla, hay
vancılık sektörümüz gayet iyi. öyleyse, gelin bu araştırma önergesini kabul edin; sizin iyi du
rumunuz ortaya çıksın en azından. Ama, biz o kanaatte değiliz tabiî. Araştırma önergemizi, 
bu amaca, yani üreticimizi destekleme amacına yönelik olarak verdik. Gerek önergemizde, ge
rekse konuşmalarımızda sunmaya çalıştığım hususların araştırılmasında ve alınacak önlemle
rin saptanmasında, ülke ekonomisi için, üreticiler için büyük yararlar olacaktır, önerge, mu
halefetin bir politik malzemesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bakımdan, önergeye olumlu 
oy vermenizi, bu sektörün üreticileri adına bekliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, şahsım 
ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 

Sayın Şendağ, zannediyorum hem Grup adına hem de önerge sahibi olarak şahsınız adına 
konuştunuz? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Çalışma süremizin bitmesine az bir süre kalması sebebiyle, gündemdeki kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Ocak 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.27 

— 90 — 



T.B.M.M. B : 74 29 . 1 . 1991 O : 1 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili Tivfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Kayacık Tuzlaları 

İsletmesi Müdür Yardımcısı hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ad
nan Kakoeci'nm yazdı cevabı (7/1773) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24.12.1990 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Tevfık Koçak 
Ankara 

1. Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Kayacık tuzlala
rında çalışan geçici işçilerin büyük bir kısmının dönem sonu işlerine son verilirken, bir kısım 
işçilerin çalışmasına izin verilmiştir. Çalışmasına izin verilen işçilerin seçiminde nasıl bir de
ğerlendirme yapıldı? 

2. tşletme Müdür Yardımcısının partizanlık yaptığı, işçilere sürekli küfür ettiği iddiaları 
var. Bu konuda bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

3. tşletme Müdür Yardımcısının kendi görüşündeki işçilerle beraber geceleri kiralık ka
dınlarla alem yaptıkları, buna karşı çıkan işçilere baskı yapıldığı ve işletmede sürekli huzursuz
luk yaratıldığı şikâyetlerini bakanlığınız inceledi mi? 

4. Eğer bakanlığınızın tutumu bu biçimde sürerse, tşletme Müdür Yardımcısının can gü
venliğinden kim sorumlu olacaktır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 25.1.1991 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : BtK.40.02/4-1-174 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 2.1.1991 gün ve 
7/1773-6502-29093 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Tevfık Koçak 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Göl Tuzlalarında tuz üretimi mevsim koşullarına göre, her sene Temmuz ayının orta
larında başlamakta, Ekim ayı içinde sona ermektedir. Üretim sezonunun sonunda, döşenen 
hat ve malzemelerin toplanması, tuzlu ortamda çalışan makinelerin bakımlarının yapılması 
amacıyla, işin özelliğine göre bir kısım personelin iş akitleri uzatılmaktadır. 1990 yılında da 
bu anlamda 25 işçinin iş akitleri 29 gün uzatılmış olup, bu işçilerin özellikleri aşağıda gösteril
miştir. 
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tşçi 
fşin özelliği Sayısı Tercih Nedeni 

Aşçı 
Makas Ustası 
İş Makineleri Ustası 
inşaat Ustası 
Şoför 
Bekçi 
Büro tşçisi 

Toplam 25 

2. Kayacık Tuzlası, diğer işletmelere göre işçilik giderlerini minimize etmiş, düşük mali
yetle üretim gerçekleştiren, verimliliği yüksek işletmelerden birisidir. Dolayısıyla, iş yerindeki 
yönetici-işçi ilişkileri, iddia edildiğinin aksine Devlet ciddiyetine ve prensiplerine uygun şekil
de yürütülmektedir. 

3. Hızla Müdür Yardımcısı hakkında ileri sürülen iddia ile ilgili olarak, işyerinde ve çev
rede yapılan araştırmada; Müdür Muavini hakkında iddia edilen davranışın sabit olmadığı, 
esasen tuzla bölgesinin konumu itibariyle de böyle olayların olamıyacağı kanaatına varılmıştır. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Almak 'm, 1980yılından bugüne kadar kendi istekleriyle emekliye 
ayrılan jandarma subay ve astsubaylarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/1796) ' 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın sağlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 10.1.1991 

Mahmut Almak 
Kars 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken 
"1980 yılından bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerden kendi istekleri ile emekliye ayrılan subay 
adedi rütbelerine göre nedir?" diye bir soru sormuştum. 

Soruya gönderilen Kasım 1990 gün ve MLY.: 5103-1-9/BÜT. sayılı yazınızdaki cevap eksiktir. 
Söz konusu listede Jandarma subay ve astsubay adetinin verilmemesinin nedeni nedir? 
Kendi isteği ile emekli olan Jandarma subay ve astsubay sayısının verilmesinin Bakanlığı

nız için herhangibir sakıncası mı vardır? Eğer yoksa 1980 yılından bugüne kadar Silahlı Kuv
vetlerden kendi istekleri ile emekliye ayrılan jandarma subay ve astsubay adedi rütbelerine gö
re nedir? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 24.1.1991 

Kanun : 1990/68-Ek 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 15 Ocak 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1796-6579/29580 sayılı 
yazısı. 

1. Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından verilen ve tlgi Ek'inde gönderilen yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

2. önerge ile; "1980 yılından bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerden kendi istekleri ile emekliye 
ayrılan jandarma subay ve astsubay adedinin" bildirilmesi istenilmektedir. 

3. Bilindiği üzere; subay ve astsubayların emeklilik işlemleri bağlı oldukları Kuvvet Ko
mutanlıkları tarafından yapılmakta ve keza ilgili Bakanlık makamının onayı ile söz konusu 
işlem kesinleşmektedir. 

4. Jandarma subay ve astsubayların emeklilik işlemleri de, 2803 sayılı Jandarma Teşki
lat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmakta 
ve ilgili makam olan İçişleri Bakanının onayı ile sonuçlandırılmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Hüsnü Doğan 
Millî Savunma Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Anayasa Mahkemesinin, kurulduğundan bugüne kadar iptal 
ettiği kanun ve kanun hükmünde kararnamelere Histen sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazdı cevabı (7/1810) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Anayasa Mahkemesi kurulduğundan bu güne kadar, kaç tane kanunu veya kanun hük
münde kararnameyi iptal etmiştir? 

2. Bu mahkemenin iptal ettiği kanun veya kanun hükmündeki kararnamelerin Hükü
metlere göre bir dökümünü yapmanız mümkün müdür? 

3. Anayasa Mahkemesine iptal istemiyle en çok hangi hükümet kararları aleyhine dava 
açılmıştır? 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 28.1.1991 

Bakan : 121 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18.1.1991 tarih ve 7/1810-6620/29683 
sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar*in şahsıma yönelttiği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesi incelendi. 

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yargı Bölümünde yer alan bir 
yüksek mahkemedir. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak üzere Ankara'da bir Anayasa Mahkemesi kurulduğu belirtildikten sonra, 56 ncı mad
desinde, Anayasa Mahkemesi Bütçesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sıra
sında Adalet Bakanı veya tensip ettiği takdirde Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin hazır 
bulunacağı belirtilmiştir. 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, temsili ve yönetimi Anayasa Mah
kemesi Başkanına ait olan bir yüksek mahkemedir. Bu mahkemenin Bakanlığımla ilişkisi sa
dece bütçesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında hazır bulunmamdan 
ibarettir. 

Bu itibarla, Bakanlığımda, 2949 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde sayılanlar tarafından 
Anayasa Mahkemesinde açılan davalar ve sonuçlarıyla ilgili istatistiki bir bilgi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi kararları, 2949 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmü 
uyarınca Resmî Gazetede hemen yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Okan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1991 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Gündeme alınma 
önergesi (2/121) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-
lia araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

3. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

4. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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5. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

6. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

8* — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

9. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iiddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün v,e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

l 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 v,e 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

13. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5J990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık-
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lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

14. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac şurasında 
meydana gelem ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

15. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

16< — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca "bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

17. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (110/109) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

19. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgüi sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

20. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

21. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmök ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına lilişıkia önergesi (10/113) 

22. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 



_ 4 — 

kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

24. — Zonguldak Mületvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve isteri çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

25. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve İÖ3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

26. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

28. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve. bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

29. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

30. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 
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31. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

33. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün've 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

34. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

35. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10.1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

37. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

38. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

39. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 
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40. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

41. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

43. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

44. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

45. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

47. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/108) 
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2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket aoasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

,(6/258) (1) 
5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutüfk'ün, hayalî ihracatla ilgüi olarak mah* 

kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşküatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

6. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yaptl-
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine üişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığma 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

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



— S — 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evi] Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

18. — 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) 

19. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere ilçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — Hakkâri Milletveküi Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

23. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ye Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli İlçesi Kay« 
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadaı İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/310) 

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

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

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

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

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

34. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

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

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

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkam iken MİT Müste-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



— 10 — 

çarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/386) (1) 

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

41. — 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) 

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

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

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

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

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

47. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

49. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

52. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi de ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 
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53. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

54j — 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) 

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

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

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

58. _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

60. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

61. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/412) (1) 

63. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

65̂  — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak-
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kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

66. — 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) 

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

68. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

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

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

71. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

73. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapir 
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

74. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Ui Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

76. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

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

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

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

80. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

82. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ite işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

84. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarım izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

85. — 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) 

86. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksby'ıın, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/363) 
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90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

91. — 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) " ', 

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

93. — izmir 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) 

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

95. — 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) 

96. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'in, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

97. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

99. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

100. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (t) 

101. — 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) 
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102. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

103 i — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

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

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

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

11L — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

112. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

113. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 
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115. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

117. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

118. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

119. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

120. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yü içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

122. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarmda hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

123. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

124. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

125. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

126. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

127. — istanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

128. — Bursa Milletveküi Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 
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129. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

130. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

131. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

133. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

135. — 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) (1) 

136. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

137-. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
. Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

138. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) 

139. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

14Öj — Hakkâri Milletvekili Qımhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

141, — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5,1989 tarihli nüshasında yer alan «özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

(74 üncü Birleşim) 
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142. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

144. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

145. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

146. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

147. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

> 148. — Diyarbakır Milletvekili Fuat. Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

149. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

150. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara-
fmdan bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

152. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

153. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

154. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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155. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

157. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

158-j — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

160. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

161.— İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

162. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

163. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Cırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/549) (1) 

165. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

166̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

169. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

170. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

17J, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

173. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

174. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

175. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

176. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi <6/562) (1) 

177. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (I) 

179. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

180. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 
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181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

182. _ Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKÎM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

183. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

185. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

186. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

187. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat, Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ye göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

188. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

189. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

190. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

191. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarun Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

192. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

193. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 
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194. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 

alman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

195s — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutam tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

196. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

197. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

198. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

199. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Hine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

200. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

201. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

203. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat ^Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

205. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 



207. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

210. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

211. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

212. - - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

213. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
Öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

214. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge 
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/598) (1) 

216. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

217. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Rakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/600) (1) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmeî Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

220. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

221. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

222. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
6Özlü soru önergesi (6/614) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

224. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/615) (1) 

225. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

226. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özaJ*ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

227. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

229. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

230. — İzmir Mületveküi Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

231. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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232. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

233. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındurlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

234. - - İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi udbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakf 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

235. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

236. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

237. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lüara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

238. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi' Yukarı-
beşparmak Mezrasıpda 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

239. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

240. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

24 L — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

242. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 



. — 26 — ' 

244. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

245. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

246. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (J) 

247. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

248. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hine bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

250. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

25.1 < — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapüan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

253. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

255. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

258. — îçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

259. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

260. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir, termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

261. — Ankara Mületrel'iü ibrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

263. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

264. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

265. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

266. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarinda üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

267. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/665) (1) 
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268. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

269. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

270. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yarar]anamamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

271. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

272. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

273. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/605) 

274. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

275. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/607) 

276. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakamndan söz 
lü soru önergesi (6/676) (1) 

277. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

278. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

279. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağU bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

280. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

282. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Hi Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

283. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada Öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

284. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

285. — Adana Milletvekili, Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

286. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

287. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

288. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

289. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/648) 

290. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

291. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

292. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/649) 

293. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu v« mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 



_ 30 — 

294. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü üe ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü, soru önergesi (6/684) (1) 

295. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sımfmda görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

297. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

299. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

300. — Antalya Milletvekili Hasan NamaPın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

301. - Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

302. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

303. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/694) (1) 



— 31 — 

307< — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

308. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt ili Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Hakkâri ili Uludere ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/699) (1) 

311. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/700) (1) 

312. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

313. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve ipsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

315. — Çorum Milletvekili Rıza üıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

316. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İh Çumra ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

317. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın. Hakkâri Ih' Uludere ilçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

318. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 



_ 32 — 

319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişk^o. Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden iran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

321. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

322. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesb Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) {!) 

323. — Izmiı Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

324. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

325< — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

326. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlü'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

328. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'm, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

329. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

330. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

334. -__ Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

335. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle \ 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

336. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

337. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine inal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

340. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere ilçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

341. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ûi Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

342. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 saydı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

343. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

344.; — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

(74 üncü Birleşim) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanbk alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

347. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Süopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

348. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

349. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

350. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

351. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson,Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî/ Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

354. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

355. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya İlişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 
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357. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

360. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

361. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

363.: — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/79S) (1) 

364. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman îşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

365. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

366. - Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/800) (1) 

368. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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370. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

37L — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda, polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis« 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/807) (1) 

373. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür ilçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

374. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli'Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

375. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

376. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

j 

378. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

379. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasan oğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

380. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

381 i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

383. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

384. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Iraklılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

386. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
«Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

388. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kıru'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

389. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sinirli ırı içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

390. — l?el Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki icdiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

I 

391. — limir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine saj ;lık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

393. — Corum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Baş/bakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

394. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 
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395. — ts tan bul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

396. — Hatay Milletveküi öner Miski'nin, istanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

397. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

398. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) • 

399. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

400„ —- Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve istasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvam üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

405. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alman yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

406. — İzmir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde İli Bor Ilçesıindjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilşkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407â — Çorum Milletveküi Rıza Bıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

409. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

410. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

411. - Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

412. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

414. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

415. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

416< — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

417. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan, sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

418. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

419. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

420. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Mili! Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

422. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

423. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

424. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/784) 

426. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

427. — îzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

428. — tzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Çaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nmdan sözlü soru önergesi (6/789) 

430. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

431. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/792) 

432. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

433. — Bursa Milletvekili İlhan Aşıkın'm, Bursa Büyükışıehir Bel|edüyesiine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

439. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

440. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Iran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

441. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

443.: — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihimden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

445. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

446. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verüen eski milletıvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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447. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

450. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ilinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. — İsparta Milletvekili ibrahim GürdaFın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

452. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdarın, 1983 yıbndan bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

453. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

454e — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara MilletveHli Tevfik Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi'(6/891) (1) 

458. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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460. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

461. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

462. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Dargeçit ilçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün^ küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

468. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap ilçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

470. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473. ••- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Bart-
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin, Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

474. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

475. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (I) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

477. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

478. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

479. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yıü hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

480. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/927) (1) 

481. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman ili Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası. şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

482. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soıru önergesi (6/930) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soıru önergesi (6/856) 

485. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra ilçesi adlî teşkila
tının ne zamafl kurulacağına ilişkili Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

487 — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

489. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

490. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

491. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

492. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/936) (1) 

493. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

494. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

496. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

497. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/859) 

498. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü1 soru önergesi (6/942) (1) 
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499. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

500. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve Ikizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

501. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/861) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silöpi İlçesi Derebiaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

503. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

504. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

505. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola 
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

506. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale ilçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

507. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli ili 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

509. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin (Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

510. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 
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5li. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

512. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve tskân. Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

513. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

514. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

515. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

516. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

517. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

518. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

520. - - Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

521. — İçel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

523. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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524. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

525. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

526. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Zara - Suşehri Gcminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

527. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

528. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

529. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

$30< — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projcsi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

532. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

533. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

534. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

535. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

536. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 
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537. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

538. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

539. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

540. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

542. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

543. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

544. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

545. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

546. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

547. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

548. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

549. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

(74 üncü Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

551. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

552. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923), 

556. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

557. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

558. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

559. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

560. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) i(l) 

561'. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

562. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

563. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 
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564. — Hatay Milletvekili Ali ttyar'ın, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

ı 565. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

566. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

567. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

568. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, 'Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

569. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

570. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

571. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

572. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

573. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

574. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

575. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin,bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

576. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 
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577. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yarak olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

579. —T Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

581. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde-
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

582. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

584. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

585. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.vŞ.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

586. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

587. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

588. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

589. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 
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5%. _ Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edüen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

591. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 'Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

592. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

593. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) <1) 

595. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (1) 

596. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

597. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

598. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

599. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

600. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak Hine bağlı bazı köylerdeki 
Okulların köv evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

601. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

602. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
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İlgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

603. — İzmir Milletvekili Ahmet, Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

604. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

605. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

606. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

607. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

608. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Yozgat İli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

609. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 
cami yapımına yardım amacıyla araç ve eleman görevlendirildiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman vt, Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

610. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

,611, — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

612. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

613. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

614. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

615. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın-



da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

616. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandajn sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

617. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

618. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün yarlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) 

619. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

d) 
Örgütünde bulunduğu 
6/1075) (1) 

620. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 

621. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

622. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

623. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

624. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

625. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

626. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

627. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 



628. — Corum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

629. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

630. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

631. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

632. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, Kars İli Kağızman ilçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

633. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas • Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

634. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sariyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yaymlanmamasmın nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

635. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

636. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

637. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

638. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

639. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

640. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 
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641. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

642. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, îdil Kaymakamlığınca psiko
lojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

643. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza 
aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1054) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine iliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 15,1 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi x 
12.4.1990) 

3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.281983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
Î9.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

4. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 6. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ye içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 
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7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S, Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

9. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi x 
29,5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kain 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

12. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-* 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi J 
29.5.1990) 

14. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ah Eren'in Yasama Dokunulmazhğının Kal-» 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (Ss Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. _ İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

19. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

X 20. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

23. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

24. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

25. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

26. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 
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X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkımda Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 32. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'nm Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 33. — Malatya Milletvekili Galip DemireFin, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

34. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri koırıiiyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
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X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyet? Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 40. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658,-2/161) 
(S Sayıları : 361 ve 361e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

42. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633HS. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 
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X 46. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporlarr (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 51. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(74 Üncü Birleşim) 


