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II. -r- GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/584) 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dö
nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/585) 

3. — Rusya Federasyonu ve Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/586) 
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4. —İran'a gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/587) 31 

5. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/588) 31:32 

6.—Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Baltanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/589) * 32 

7. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Er
dal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Dev
let Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/590) 32 

8. — Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dö
nüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/591) 32:33 

9. — Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan 
Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Ada
let Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/592) 33 

10.-—.TBMM Başkanının, Ukrayna ve Beyaz Rusya Meclis Başkanlarının 
davetine beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/593) 36 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 33 

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 33:35 

2. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya 
Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize; ve Türk cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 35:36 

V. — ÖNERİLER 37 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 37 
1.—(11/8) ve (11/9) esas numaralı gensoru önergelerinin gündemdeki yer, 

görüşülme gün ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 37 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 37,52,75 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 37,52 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün 

edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü 
nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in cevabı (6/62) 37:39 
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2. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Mes
lek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/68) , 3 9 

3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/70) 39:42 

4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 43 

5. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 43 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 43 

7. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 43 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 43 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 43 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük 
sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 43:44 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 44 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 44 

13.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e 
yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 44 

14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 44 

15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 44:45 

16. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para 
bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/93) 45 

17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/99) 45 
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18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgiöğlu'nun, Adalet Bakanlığı 
personelinin Özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) 45 

19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür *ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 45 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 45 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 45:46 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi 
Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/106) 46 

23. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 46 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) ' 46 

25.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam-
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'
un cevabı (6/109) ' 46:47 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan fir
manın, herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/110) 47:50 

27.— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 52:53 

28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlen
mesiyle ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Ba
kanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/112) 53:56 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 75 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Müşavir olarak atanan

larla 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyele
rine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/181) 75:76 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin-Arhavi-Borçka-
Hopa çay fabrikasında işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/240) 77:78 
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3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Yeşil Kart uygulamasına ve 
hastanelerin malî sıkıntılarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktu-
na'nın yazılı cevabı (7/253) 78:79 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Basında yer alan II. Dünya 
Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile Türkiye'nin işbirliği yaptığı yolundaki ha
ber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'-
in yazılı cevabı (7/260) 79:82 

5. — Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Aliağa Termik Santralı
nın Yumurtâlık'a kaydırılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/261) 82:85 

6. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Alaşehir İlçesinde ku
rulması düşünülen Alkol Fabrikasına ilişkin sorusu ve Maliye ye Gümrük Ba
kanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/267) 85:86 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kapatılan Konya Sızma Civa 
İşletmelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralya
lı'nın yazılı cevabı (7/270) 86:88 

8. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Emlâk Bankası Genel Mü
dürüne alındığı iddia edilen makam otosuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in yazılı cevabı (7/286) 88 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kütahya-Domaniç-
Dereçarşamba mevkiindeki Abide Ormanının tahrip edildiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/293) 89:90 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 50 
1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Ulaştırma Bakanı Yaşar 

Topçu'nun kendisine sataşması nedeniyle konuşması 50:52 

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 56 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 56 
1. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen 

sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hu
sustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 56:74 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 19 uncu Dönem 1 inci Yasama Yılı çalışmalarını 
özetleyen ve 2 nci Yasama Yılının da başarı, birlik ve barış getirmesini dileyen bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine giden Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun; ' 

Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'in; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın; 

İngiltere'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün; 

Fas'a gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığı
na, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın; 

Avusturya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kurhbaracıbaşı'nın dönüşü
ne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın; 

Finlandiya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştır
ma Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın; 

Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un; 

Kırgızistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpıtarak halkı aldat
tığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 
hakkında bir gensoru açılmasına (11/8) ve, 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede gi
derek tırmanan terör ve Anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına (11/9), 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınacağı tari
hin, Danışma Kurulu tarafından tespit edilip, Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

, 9/1 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin, karar tarihinden itibaren 2 ay, 

10/1 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 1 Eylül 1992 tarihinden itibaren 3 ay, 

Süre ile uzatılmasına ilişkin tezkereleri ile, 
TBMM'nin 1 Eylül 1992 Salı günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, 

Başkanın açış konuşması ve Genel Kurula sunuşları dışında başka konuların görüşülmemesine 
ilişkin Danışma Kurulu ve, 
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TBMM'nin, çalışmalarına 2 Eylül 1992 tarihinden itibaren 9 gün ara verilmesine ilişkin 
DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri, 

önerileri kabul edildi. 
15 Eylül 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.28'de son verildi. 

Hüsamettin,Cindoruk 
Başkan 

Işılay Saygın Ali Günaydın 
İzmir Konya 

Kâtip Üye " . . ' Kâtip Üye 

© 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
14.9.1992 Pazartesi 

Tasarı 
1. — Askerlik Kanunu Tasarısı (1/446) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1992) 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Mehmet Köstepen'in, İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Ku

rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/435) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.9.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Yıldırım Avcı'nın, Güzelbahçe İlçesinin Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/436) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.1992) 

3. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/437) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

4. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Narlıbahçe İlçesinin Adının Değiştirilmesi 
ve İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/438) (İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bir Kısım Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesi ve İlavesi ile Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/439) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.9.1992) 
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15 . 9 . 1992 Salı 

Sözlü Soru önergeleri . 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le ilgili iddiala

ra ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.7.1992) 

2. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1992) 

3. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılma
sına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.8.1992) 

4. —tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeref salonları (VİP) hakkında basın
da çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkan
lığa geliş tarihi : 2.9.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — tstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, "Prim Affı" ve erken emekliliğin SSK'ya 

getirdiği iddia edilen malî sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Abhazya'da meydana gelen olaylar karşı
sında Bakanlığın pasif ve duyarsız bir tutum sergilediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1992) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yer
leşim birimlerine uçak taarruzu yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/323) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1992) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Üniversite rektör ve öğretim üyelerinin 
yurt dışına çıkışlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.9.1992) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı seyahatle
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlığın eğitim hastanelerine şef ve şef yar
dımcısı olarak atanan profesör ve doçentlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/326) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

8. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlığın üst düzey yönetim kadrolarına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

9. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, "Kürt Kültür Vakfı"nın tescil edilme
mesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.8.1992) 

10. — tstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, ET - BALIK Kurumu'nun özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) ' 
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11. — istanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in Adana Şakirpaşa Havaalanında kalkışı sıra
sında ateş açılan THY uçağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/330) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.9.1992) 

12. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, Adıyaman - Gerger İlçesinde görev yapan 
bazı öğretmenlerin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1992) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Şırnak'ta incelemelerde bulunan milletvekil
lerine suikast planlandığına dair haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/332) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1992) 

14. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Abhazya'nın Gürcistan birlikle
rince işgal edilmesinden sonra Hükümetin tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1992) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 20 Temmuz 1992 günü İstanbul'da kay
bolan bir şahısla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/334) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.9.1992) 

16. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1992) 

17. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İlinin yakacak sorununa ve hava 
kirliliğinin önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/336) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1992) 

Genel Görüşme önergeleri 
1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorun

larını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.9.1992) 

2. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya Bölgesin
de meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliği
mize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi(8/19) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1992) 
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BİRlNCl OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KATİ I» ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

— — — - © - • ; — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Döneminin İkinci Yasama Yılının 
2 nci Birleşimini açıyorum. 

Yüce Meclisimizin çalışmalarının memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler; sa
yın milletvekillerimize sağlık ve başarılar temenni ederim. (Alkışlar) 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin-, salon
da bulunduklarını yüksek sesle ve işaretle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilinin gündem dışı söz talebleri vardır; onları 

yerine getireceğim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek ve Kıbrıs konulan hakkın

da söz talebi vardır. 
Sayın Kahveci?.. Yok. 
Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'in, şans oyunları konusunda görüşmesi vardır. 
Sayın Kumaş?.. Yok. , , 
Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, bir gazetede çıkan ve Gebze'yi ilgilendiren ya

zılar hakkında bir görüşmesi vardır. 
Sayın Kurt?.. Yok. ' 
Gündem dışı söz isteyen üç sayın konuşmacı da bulunmadığı için, gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/584) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
5 Eylül 1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in 

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakam Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, 

Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/585) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Farnborough Air Show'u izlemek üzere; 5 Eylül 1992 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan 

Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —Rusya Federasyonu ve Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/586) 

BAŞKAN— Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Eylül 1992 tarihinden itibaren, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin 500 ün

cü yıldönümü kutlamaları ile ilgili seminerin açılışına katılmak üzere, Rusya Federasyonuna 
ve Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneğinin (TAYSAD) sergisine katılmak üzere de Almanya'ya 
gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Kösenin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — tran'a gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/587) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - tran arasındaki hudut güvenliği ve güvenlik işbirliği konularında görüşmelerde 
bulunmak üzere; 11 Eylül 1992 tarihinde tran'a gidecek olan İçişleri Bakanı tsmet Sezgin'in 
dönüşüne kadar; içişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/588) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olginka-Tuapse yerleşim merkezi Krasnodar Bölgesindeki sağlık merkezinin temel atma 
törenine katılmak üzere, 9 Eylül 1992 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek olan Devlet Ba
kanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/589) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Berlin'de yapılacak olan Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılmak Üzere; 10 Eylül 
1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerinej uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7.— Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/590) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Berlin'de yapılacak olan Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılmak üzere; 13 Eylül 
1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, 

Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/591) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Avrupa Bölge Komitesinin 42 nci Oturumuna katılmak 
üzere, 13 Eylül 1992 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın 
dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakam 

Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/592) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 Eylül 1992 tarihinden itibaren, "Osmanlı Saltanatının İhtişamı" Sergisinin açılışına 
katılmak üzere; Amerika Birleşik Devletlerine ve Kültür Bakananmın resmî davetlisi olarak 
da Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENE/, GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorun
larını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

BAŞKAN — iki adet genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve sanatkârların acil sorunları ye çözümleri konusunda, ekte sunduğumuz gerekçe
nin nazara alınarak, Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 99, 100 ve 101 inci maddelerine 
göre genel görüşme açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Gerekçe : 
Ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan esnaf ve sanatkârların içinde bulun

dukları ekonomik sorunlar bütün ağırlığıyla devam ediyor. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun verilerine göre, sayıları yaklaşık dört 

milyon olan esnaf ve sanatkârlar, bugüne kadar kaderlerine terk edilmiş ve hiçbir sorunlarına 
çözüm getirilmemiştir. Geçmiş bütün iktidarlar gibi, DYP-SHP iktidarı da esnaf ve sanatkâra 
yönelik birçok vaatte bulunmuş; ancak, bu vaatlerden hiçbiri yerine getirilememiştir. Dahası, 
toplumun bu geniş katmanıyla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir politika oluşturulmamıştır; 
yani politikasızlık söz konusudur. Devlet hizmetleri sektöründe, esnaf ve sanatkârların yeri yok 
gibidir. 

Ortaya çıkan bu kötü tablonun iki temel nedeni vardır : 
1. Esnaf ve sanatkârların, ekonomik, demokratik haklarını kazanacak, koruyacak ve ge

liştirecek bir örgütlülüğe kavuşamamış olmaları, 

2. Siyasal iktidarların, politikasızlığı, yani politikasızlığın, bir politika olarak benimsen
miş olması. 

Bunun içindir ki, siyasal iktidarlar, esnaf ve sanatkârları, seçim sürecinde oy deposu, ikti
darları döneminde de vergi mükellefi, para deposu olarak görmüşlerdir. 

Böylece, kaçınılmaz olarak, bugün birçok esnaf ve sanatkârımız iflas etmiş ya da iflas aşa
masına gelmektedir. Dünün esnafı, bugün işsizler ordusuna katılmaktadır. 

— 33 — 



T.B.M.M. B : 2 15 . 9 . 1992 O : 1 

Bu durum karşısında, esnaf ve sanatkârın sorunları hakkında aşağıdaki acil önlemlerin 
alınması gerekmektedir : 

1. Yazar kasa kullanma zorunluluğunun kaldırılması, 
2. Asgarî ücret düzeyindeki gelirin vergi dışı bırakılması, 
3. Hayat standardının kaldırılması, 
4. Peşin verginin kaldırılması, 
5. Halk Bankası sermayesinin artırılması, 
6. Kredi faizlerinin düşürülmesi, 
7. Bağ-Kur Yasası, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Yasası, Turizmi Teşvik Yasası, Koopera

tifler Yasası ve 507 Sayılı Yasanın yeniden düzenlenmesi, 
8. Erzincan depreminden zarar gören esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan borçları

nın silinmesi ve kredilerin verilmesi, 
9. Doğu, güneydoğu ve karadeniz'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, özel teşvikler

le takviye edilmeleri ve büyümelerinin sağlanması, malzeme girdilerinden vergi alınmaması, 
Halkbank'a olan borç ve faizlerinin makul bir bölümünün silinmesi, 

10. Taksi, dolmuş ve otobüs şoförlerinin Sosyal Sigorta kapsamına alınması, 
11. • Ordu Pazarlarının vergiye tabi tutulması, 
12. Esnaf ve sanatkârlar bakanlığının kurulması, 
13. , Esnaf ve sanatkârların, gerek iç ve gerekse dış pazardan, temel tüketim maddelerini 

ilk elden almaları ve böylece tüketiciye daha ucuz fiyatlarla ulaştırmalarının sağlanması için 
gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılması, 

14. Esnaf ve sanatkârların, ekonomik ve demokratik haklarını korumak üzere, zam ya
pılan malları almama ve satmama, kepenk kapatma gibi demokratik tepkilerinin yasal güven
ceye bağlanması ve böylece tüketiciyle birlikte piyasayı denetlemelerinin sağlanması, 

15. Halk Bankası yönetiminin, esnaf ve sanatkârlarca seçim yoluyla belirlenmesi ve bu 
bankanın esnaf ve sanatkârların ekonomik bir kuruluşu haline getirilmesi, 

Katılımcılık, ancak, bu ve benzeri önlemlerin alınmasıyla mümkün olacaktır. Aksi halde, 
dört milyonluk büyük bir kitleyi oluşturan esnaf ve sanatkârlar, geçmişten bugüne olduğu gi
bi, yine de kendi sorunlarıyla başbaşa kalmış olacaklardır. 

Bu nedenle, esnaf ve sanatkârların sorunlarının tartışılması ve çözümlerinin tespit edil
mesi için, Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 99, 100 ve 101 inci maddelerine göre genel 
görüşme açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ederiz. 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Mahmut Kılıç 
Adıyaman 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 
Leyla Zana 
Diyarbakır 

Selim Sadak 
Şırnak 

Remzi Kartal 
Van 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Muzaffer Demir 
Muş 

Zübeyir Aydar 
Siirt 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde mey
dana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliğimize ve 
Türk cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Diğer genel görüşme önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kafkasya bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimize muhtemel etkilerinin 
genel görüşme açılarak Türkiye Büyük Millet Meclisince incelenmesini, Anayasanın 98 inci 
ve TBMM İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından ve bağımsız devletler topluluğunun kurulmasından sonra, 

bu bölgede ve bilhassa Kafkaslarda, Türk dış siyasetini ciddî şekilde ilgilendiren ve meşgul eden 
sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Buna göre; 

1. a) Ermenistan, Kars, Ardahan üzerindeki taleplerini kaldırmaya yanaşmaksızın ve ay
rıca, Karabağ'da yarattığı sorunu, Azerbaycan'la ilişkilerindeki gerginliği göz ardı ederek, Türkiye 
Cumhuriyetinin kendisini tanımasını istemekte ve beklemektedir. 

b) Karabağ'da ve Azerbaycan'da yaşanan silahlı çatışmalar, henüz sona ermemiştir. Azer
baycan'ın aleyhine gelişen yersiz Ermeni talepleri durdurulamamıştır. Nahcivan ciddî boyutta
ki tehditlerle karşı karşıya kalmış ve henüz meselelerini çözememiştir. 

c) Azerbaycan'daki iç sorunlar istikrara kavuşmamıştır. İran'ın Azerbaycan'la olan iliş
kilerindeki yoğunluk, Türkiye'nin nüfuzunu tehdit eder niteliklere ulaşırken tarihî sorunları 
da birlikte gündeme getirmektedir. \ 

d) Gürcistan iç siyasî karışıklıklarla çalkalanmakta, halen sınırlı bir iç harbi yaşamakta
dır. Bu arada, Sovyetler Birliği döneminde özerk Cumhuriyet statüsünde olan Abhazya'nın 
coğrafyadan silinme; Anayasasının, Meclisinin, kültürünün, tarihî değerlerinin ortadan kaldı
rılması ve vahşet ölçüsüne varan insanlık suçuna maruz kalması gibi tehditlerle ve fiilî durum
larla karşılaştığı bilinmektedir. 

e) Acaristan'da örfî idare ilan edildiği, "Asetin" denilen Çerkezlerin yaşadığı Güney Oset-
ya'da Gürcü-Rus Barış Gücü sayesihde hadiselerin önlendiği izlenimi verildiği, Gürcistan Bir
liklerinin Abhazya özerk Cumhuriyeti topraklarını işgalini müteakip, Kuzey Kafkasya'da ya
şayan kardeş halkların (Adıgeyler, Gaberdaylar, Asetinler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Lezgiler, vb. 
gibi) Abhazya'ya gönüllü yardımda bulunduğu gözlenmektedir; ancak, bu yardım hareketleri
nin çeşitli yollardan engellendiği de istihbar edilmektedir. 

Bu arada Abhazya'ya bugüne kadar Türkiye'den herhangi bir insanî yardım ulaştırılama
mıştır. 

f) Karadenize kıyısı olan Abhazya aslında Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan güvenli bir 
çıkış kapısı olmalıdır. Maalesef bu imkân kaybedilmek üzeredir. Endişe verici siyasî gelişmeler 
önlenemediği takdirde, tabiî kaynakların, mevcut teknolojik tesislerin kontrolü ve bölüşülme
si, yeni ihtilaflar yaratmaya imkân hazırlayacaktır. 
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2. Bugüne kadar izlenen politikaların sonucunda Hükümetimizin de maalesef Abhazya 
özerk Cumhuriyetini yok saydığı ve Gürcistan'la olan siyasî münasebetlerini bu kanaate da
yandırarak yürüttüğü izlenimi, hem uluslararası dış siyaset merkezlerinde hem de Türkiye'de 
yaşayan Kuzey Kafkas kökenli Türk vatandaşları arasında yaygın bir görüş haline gelmiştir, 

3. Bütün bu ve benzer gelişmeleri değerlendiren siyaset adamları, Kafkasya'nın yeni bir 
Lübnan vakası haline geleceğinden endişe etmektedirler. Bu endişeye Gürcistan Devlet Konse
yi Başkanı Shvvardnadze'de katılmaktadır. (AP Ajansı 4 Eylül 1992 02.00 gtrit Moskova) 

M. Vehbi Dinçerler Mehmet Çevik 
Ankara Ankara 

Mustafa Kalemli ' Sadi Pehlivanoğlıi 
Kütahya Ordu 

Ersin Taranoğlu Mahmut Oltan Sungurlu 
Sakarya Gümüşhane 

Murat Başesgioğlu Ülkü Güney 
Kastamonu Bayburt 

Yavuz Köymen Yaşar Eryılmaz 
Giresun Ağrı 
Ali Er Eyüp Aşık 

İçel Trabzon 
Mustafa Ateş Amiklioğlu Hüseyin Özalp 

Çorum Samsun 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — TBMM Başkanının, Ukrayna ve Beyaz Rusya Meclis Başkanlarının davetine bera

berinde bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/593) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Ukrayna ve Beyaz Rusya Meclis Başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na vaki davetlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı riyasetinde bir Parlamento Heyetiy
le icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncr> maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
, Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.— (U/8) ve (11/9) esas numaralı gensoru önergelerinin gündemdeki yer, görüşülme gün 

ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 46 Tarihi : 14.9.1992 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneri : 
Genel Kurulun 1.9.1992 tarihli 1 inci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/8) ve (11/9) esas 

numaralı gensoru önergelerinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak îşler" ksımmda yer 
alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelerinin (11/8) esas numaralı gensoru önergesi için Genel Kurulun 22.9.1992 Salı günkü 
(11/9) esas numaralı gensoru önergesi için de 23.9.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde yapıl
ması, (11/9) esas numaralı gensoru önergesi üzerinde Hükümet ve gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 45'er dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesine geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492yılında İspanya'dan sürgün edilen Yapudi-

lerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetle
re ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in cevabı (6/62) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspan
ya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü 
nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu mevcuttur. 

Soru sahibi Sayın Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim, . 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 
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1492 yılında İspanya'da engizisyon mahkemeleri tarafından işkenceye tabi tutulan ve İspanya 
Kralı tarafından ülke dışına sürülen Yahudileri Padişah fermanıyla tüm Osmanlı ülkesine ka
bul eden ve Osmanlı gemileriyle Yahudileri İstanbul'a taşıtan Sultan II nci Beyazıt'ııı örnek 
davranışının 500 üncü yıldönümünü idrak etmekteyiz. Yıldönümü dolayısıyla yurt içinde ve -
dışanda internasyonel platformlarda milletimizin insan haklarına verdiği önemi vurgulamak 
ve insan hakları şampiyonluğunu yapan Batılıların gerçek yüzlerini ortaya koymak faydalı ola
caktır. 

Bu konuyla ilgili olarak Bakanlığınız 1992 yılında hangi faaliyetleri yapacaktır? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gazianten) — Sayın Başkan, değerli milletveki-

lileri; aslında bu konu, ta Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri, hangi dinden, hangi etnik 
yapıdan, hangi kültürden olursa olsun, milletimizin, tüm insanlara karşı hoşgörüsünün önemli 
bir göstergesidir. 1492 yılında İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin, Osmanlı İmparatorluğu tara
fından kabul edilişi nedeniyle yapılan törenlerle, çalışmalarla, onların Türkiye'ye gelişini kut
luyor değiliz. Aslında yapılanlar, bütün dünyaya göstermeye çalıştığımız şey, Türkiye'nin, mil
letimizin, tarihin daha İlkçağından başlayarak, daima, değişik dinlere karşı, değişik etnik ya
pılara karşı, değişik dillerdeki insanlara karşı hoşgörüsünün bir göstergesidir. Ayrıca, Türki
ye'deki insan hakları ve gelişmeleri konusunda yapılan eleştirilerin ne kadar yanlış olduğunun 
en güzel örneğide budur. Bugün dünyada uygarlık düzenini kurmaya çalışan Avrupalıların, 
kendi içinde, "değişik yapıdadır, değişik dindedir" diye barındırmadıkları insanlara karşı İmpa
ratorluk kucak açmıştır. Aslında, bu, bütün dünyanın görmesi gereken çok önemli bir gelişmedir. 

Sadece 1492'de değil, İkinci Dünya Savaşından sonra da aynı şey olmuştur. İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında -hepimizin, en azından çoğumuzun anımsayabildiği yıllarda- "değişik dinde
dir, değişik yapıdadır" diye katledilen ya da yaşadıkları topraklardan kovulma durumunda bı
rakılan insanlara yine Türkiye Cumhuriyeti kucak açmıştır. Bu nedenle, bu gibi konularda 
Türkiye'ye yönelik eleştiri de bulunan ülkelerin ve Türkiyedekilerin bu tarihe iyi bakmaları ge
rekir. Osmanlı İmparatorluğu da, hangi dinden olursa olsun, hangi yapıda olursa olsun, hangi 
dili konuşursa konuşsun, hangi mezhepten olursa olsun, bütün insanlara karşı, insan olarak 
bakmış, insan olarak muamele yapmış ve öyle bir hoşgörüyü temsil etmiştir. Yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti de bu hoşgörüyü devam ettiren bir yapıdadır. 

O nedenle, değerli arkadaşlarım, bu, gerçekten dünyaya örnek olacak bir konudur. Tekrar 
altını çizerek söylüyorum, daha sonraları başka ülkelerin göstermediği hoşgörüyü, gösterme
diği anlayışı, 500 yıl önce göstermiş olan bir milletin evlatlarıyız. Bunun tekrar dünyaca bilin
mesinde yarar vardır. 

Bu kısa açıklamayı yapma olanağını verdiği için, soru sahibine teşekkür ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, bu yasama yılının milletimize ve Büyük Millet Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

önce şunu ifade etmek istiyorum : Bu Hükümetin kuruluş döneminde, Sayın Başbakanı
mızın, kulaklarımdan hiç çıkmayan, "sözlü sorular, her çarşamba günü sayın bakanlar ta-
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rafından hemen cevaplandırılacaktır; sayın bakanlar burada olacaklar, milletvekilleri buradan 
girecekler, şuradan inecekler" tarzında bir ifadesi vardı; fakat, maalesef, geçen sene sormuş 
olduğum bu soru, senenin sonlarına doğru, yani artık iş işten geçtikten sonra cevaplandırılmış 
bulunuyor. 

Soruyu sormaktaki asıl gayem şuydu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisine haksız yere 
yapılan ithamlara karşı, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da, kendisini tanıtıcı, kendisi hak
kında yanlış ithamları temizleyici, aklayıcı faaliyetlere girmişti; fakat, Türkiye Cumhuriyeti
nin, ele geçirmiş olduğu böyle bir fırsat, maalesef, Dışişleri ve Kültür bakanhklanmızca yete
rince değerlendirilememiştir. Batı Avrupalı güçler, Türk Milletini haksız yere barbarlıkla it
ham ederken, kendi barbarlıklarını görmemektedirler. Bu, kimin barbar kimin medenî oldu
ğunu göstermesi açısından, bizim, millet olarak kullanabileceğimiz çok iyi bir fırsattı; insan 
haklarının şampiyonluğunu yapanlara, insanları, değişik inançta oldukları için engizisyona gö
türenlere bir şamar patlatma imkânımız vardı; fakat, maalesef, senenin sonuna gelmiş olduğu
muz için bu fırsat kaçırılmış oldu. 

Diğer bir husus, Türkiye olarak sıkıntımız, kendimizi dış dünyada yeterince tanıtamamaktı. 
Halbuki, 500 yıl önce Osmanlı topraklarına getirmiş olduğumuz bu insanların, yani Yahudi 
cemaatinin elinde dünyanın en büyük basın gücü bulunmaktadır. Yahudilerle birlikte bu basın 
gücünü kullanarak, Türk Milleti hakkındaki yanlış yorumlardan ve ithamlardan kurtulabilme 
şansımız olacaktı. Yahudi lobisiyle yeterli bir işbirliği yapılarak, dünya basınında ve dünya ka
muoyunda, kimin insan hakları savunucusu, kimin ise -Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da ol
duğu gibi- sadece ve sadece insan hakları şampiyonu olduğunu gösterme fırsatı olacaktı. Maa
lesef bu fırsat yeterince değerlendirilememiştir. 

Hepinize en derin sevgi ve hürmetlerimi sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Böylece, soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek Lisesine 
öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN —- 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımı hakkında bir sorusu vardır. 

Sayın Özsoy?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — îçelMilletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen 
gübre satışlarına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe-
ri'nin cevabı (6/70) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, tçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniy
le durdurulduğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yücelen?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu

sunu saygılarımla arz ederim. 22.1.1992 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
1991 Aralık ayının ikinci yarısında, TRT ve basın yoluyla her türlü kimyevî gübreye zam 

yapıldığı, daha sonra da tarafınızdan gübre zamlarının durdurulduğu açıklanmıştı. Zamların 
durdurulduğu gün, gübre satıcısı resmî kuruluşlar, her türlü gübre satışını durdurmuşlardır. 
Bir ay yapılmayan gübre satışı şu anda açık fatura şeklinde yapılmaktadır. 

Sorular : 
1. Gübre satışları Hükümetçe mi durdurulmuştur? 
2. Şu anda açık fatura ve avans şeklinde yapılan gübre satışları, hazırlığı yapılan bir zam

mın habercisi midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; İçel Milletvekili Sayın Yücelen arkadaşımızın, kimyevî 
gübre satışlarıyla ilgili olarak, daha çok 1991 yılına ait olan o günkü durumu özetleyen ve o 
günkü durumla ilgili konulan içeren sözlü sorusuna cevap yermek üzere, Sayın Başbakan adı
na huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederim; çünkü, bu suretle bize, Bakanlığın ve Hüküme
tin yürütmekte olduğu gübre politikası üzerinde kısaca birtakım bilgiler vermeye ve gene hepi
nizin birlikte memnun olacağınızı umduğum, gübre kullanımıyla ilgili birtakım artışları da ifade 
etmeye vesile oldular. 

1991 yılı içerisinde gübrede 1,4 trilyon liralık sübvansiyon yapılmıştır. Bu sübvansiyonun 
bir kısmına, Hükümeti devraldığımız 10 uncu aydan itibaren devam ettik. 

Gübre satışlarındaki aksama şundan dolayı olmuştur : Geçen yılki uygulama gereğince, 
gübre fiyatlarına, Ziraî Donatım Kurumunun satış fiyatları esas alınmak suretiyle destek ya
pılmaktaydı. Oysa, biz, Hükümeti devraldıktan sonra, bu hesapların isabetli olmadığı görüşü
ne vardık. Zira, Ziraî Donatımın maliyetleriyle gübre üreten ve satan diğer kuruluşların mali
yetleri bir değildi; yani, Ziraî Donatım, bir kamu iktisadî teşebbüsü idi ve bundan dolayı da 
kendilerine, "Ziraî Donatım sizin bin kişiyle yaptığınız işi altı bin kişiyle yapıyor, dolayısıyla 
zarar eden bir müessesenin fiyatlarına göre -teşekkül etmesi tabiî olan fiyatlara göre- eğer siz 
sübvansiyon alırsanız destek alırsanız, o zaman, etmediğiniz bir zararı devletten almış olursunuz" 
diye bildirdik. Gerçi, Ziraî Donatım da 1983 senesine kadar kârlıydı, o da ayrı bir mesele, So
nuçta, bütün hesapların içerisinde, analitik tahliller yaparak, her maliyet kalemini ayrı ayrı 
hesap ederek bunlara bir sübvansiyon hesabı, bir destek listesi çıkardık. Bundan memnun ka-
Iınmadı ve bir müddet de üretimi durdurdular. Ondan sonra, döviz kurlarındaki farklılaşma 
dolayısıyla, bunların maliyet hesaplarının bir miktar haklılık taşıdığını da düşünerek, yine ken
dileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, geçtiğimiz ay, bu oranı yüzde 40 ila yüzde 68 ara-
sırida artırdık. Halen, şu anda kullanılan gübrenin maliyetinin yüzde 48'i kadar devlet desteği 
yapılmaktadır. 
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Değerli arkadaşımız, "gübre satışları Hükümetçe mi durdurulmuştur?" diye bir soru sor
muşlar. Gübre satışları Hükümetçe durdurulmuş değildir. Kendileri, zam beklentisi içerisinde 
oldukları ve devlet desteğinin artırılmasını ısrarla talep ettikleri için durdurdular. Bunları da, 
kendilerinin istediği ölçüde artırmadık, artırmaya gerek yoktu; fakat, artırılması gereken ölçü
ler içerisinde de artırdık. Geçtiğimiz günlerde neşredilmiş olan Para Kredi Kurulunun bir kara
rıyla da -5 Ağustos 1992'de- bu desteklemeleri ilan ettik; kendileri de zamlı olarak satışa baş
ladılar. • 

Burada, yine, zaman zaman kamuoyunda yapılan -bir tartışmayı demeyeyim de- ortaya 
konulan görüşleri de cevaplamak lazım. Gübrede herhangi bir narh sistemi falan yoktur. Yani, 
kamuoyunda ve basında, bu konuları çok iyi bilmesi gerekenler dahi, yanlış bir yaklaşımla, 
meseleyi narh sistemi içerisinde sanmaktadırlar. Biz, neşrettiğimiz Para Kredi Kurulu kararın
da, "devlet desteğini almak için Ziraî Donatım Kurumu fiyatlarından daha yüksek fiyatla gübre 
satmamak lazımdır" dedik. Bu da onlara kâfi gelmediği için, bu, bir narh sistemi olarak, libe
ral rejimden dönülüyormuş gibi değerlendirildi. Liberal rejimden dönme diye bir şey yok. Esar 

sen, liberal rejimde sübvansiyonun veyahut da desteğin olmaması lazım. 

Şimdi, kendileri, serbest olan fiyatlarla, geçen senenin fiyatlarının bir hayli üstünde fiyat
larla satış yapmaktadırlar. Ziraî Donatım Kurumu ve tarım kredi kooperatifleri olarak, biz, 
bugüne kadar zam yapmış değiliz. Hükümet olarak bizim beyanımız/gerek Sayın Başbakanı
mızın, gerekse Bakanlık olarak bizim söylediğimiz "bu sonbahar -tedarik döneminde- çiftçiye 
zamlı gübre satmayacağız" tarzındadır ve kış mahsulü ekecek olan üreticinin tedarik dönemi 
de -arkadaşlarımız da, herkes de bilir ki- nihayet eylül ayıdır, önümüzdeki ayda belki bir mik
tar daha ayarlama yapılması mümkündür veyahut da gerekmektedir. Hatta TÜGSAŞ (Türkiye 
Gübre Sanayii) fabrikaları da ürünlerine bir miktar zam yapmışlardır. 

Yalnız, şunu söylemek isterim ki -zaman zaman gübre bulmakta sıkıntıya düşüldüğü 
doğrudur-,bu uygulamayı, gübre fiyatlarını sabit tutmak, sabit tutmak olmasa bile, çiftçinin 
alım gücü içerisinde tutmak için yaptık. Geçen yıl, bildiğiniz gibi, çiftçinin en çok kullandığı, 
18-46 denilen, diamonyüm fosfat denilen gübre 700 lira civarındaydı. Toprak Mahsulleri Ofisi
nin geçen sene aldığı buğdayın ortalaması da 750 lira olarak teşekkül etmiştir. Bugün halen, 
bu tedarik döneminde, Ziraî Donatım Kurumunda, tarım kredi kooperatiflerinde ve şu ana 
kadar da TÜGSAŞ'da, aynı gübre, aynı fiyatla satıldığı halde, bildiğiniz gibi, Toprak Mahsul
leri Ofisinin aldığı buğdayın şu ana kadar teşekkül etmiş olan ortalama fiyatı da 1 154 liradır. 

Bununla, şunu demek istiyoruz ki; geçen yıl, yani 1991 yılında, bütün yıl olarak 4 milyon 
300 bin ton gübre kullanılmışken, bu sene temmuz ayı sonuna kadar kullanılmış olan kimyevî 
gübre 5 milyon 300 bin tondur. Yani, bu yıl, geçen senenin aşağı yukarı yarısından bir ay fazla 
bir zaman içerisinde, geçen seneki gübre kullanımı aşılmıştır; ki, bizim de hedefimiz buydu. 
Türkiye gibi, 26 milyon dönüm ekili-dikili alanı olan ve bunu büyük kısmında da gübreye da
yalı tarım yapılan bir ülkede, 4,5 milyon, 5 milyon, 6 milyon ton gübre kullanımı son derece 
azdır. Bizim hedefimiz, bu sene bunu 9 milyon tona yaklaştırmaktır. Yani, gübre fiyatlarıyla 
buğday fiyatları arasındaki denklemi ona göre kurduk. Türkiye, esasen, 10 milyon ton gübre 
kullanımını aşmadığı sürece, kendi kendini besler; ama dünyada, tarım ülkesi olarak söz sahi
bi bir ülke olamaz, söz sahibi ülkeler arasına giremez; hedefimiz budur. 

Arkadaşımıza da, bu açıklama imkânını verdikleri için teşekkür ediyor, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yücelen. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (îçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de, önce

likle, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Dokuz ay önce vermiş olduğum soru önergesine verdiği cevaptan ötürü Sayın Bakana te

şekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Bu sözlü soruya, keşke bir ay içerisinde cevap verilseydi de olayı o günün şartları içerisin

de, bütün çıplaklığıyla gözler önüne serseydik; ama, bugün, Türkiye'de, Türk çiftçisinin içinde 
bulunduğu şartları 1992 yılında Türk çiftçisinin ürününü satmakta zorlandığını, çiftçinin gelir 
durumunu da göz önüne alarak kimyevî gübreye hâlâ devam eden zam yapma politikasını ve 
kimyevî gübrenin, bugün, şu anda Türkiye'deki durumunu müsaade ederseniz biraz anlatmak 
istiyorum. 

Evvelemirde, 1991 yılının aralık ayında, gübreye yapılan zammın durdurulduğu, o günün 
gazetelerinde yer aldı; fakat durdurulduğu iddia edilen zamlı satış için bir türlü izin verilmedi 
ve bir ayı aşkın, Ziraî Donatım Kurumunun bütün depolarında, "sayım yapılıyor" gerekçesiy
le, gübre olmadığı söylendi. Daha sonra, özel sektör ile Ziraî Donatım Kurumu ve tarım kredi 
kooperatiflerinin fiyatları eşit hale geldi. Ziraî Donatım Kurumunda bir miktar gübre bulun
du; ama, daha sonra gelen zamlar, özel sektöre gelen zamlar dolayısıyla, Ziraî Donatım Kuru
mu ve tarım kredi kooperatifleri depolarının hiçbirinde, çiftçinin o mevsimde kullanabileceği 
gübre bulunamadı. Şu anda, Sayın Bakanın kendi seçim bölgesinde bile trible yok, çiftçinin, 
mevsiminde kullanabileceği hiçbir gübre -Ziraî Donatım Kurumunda ve tarım kredi 
Kooperatiflerinde- yok ve devlet resmen gübreye zam yapmadı derken, özel sektörün gübre fi
yatları da, maalesef, 1991 yılının tam iki misline çıkmıştır, yani 1991 yılı sonuna kadar yapılan 
zamla, 1992 yılı içerisinde, bugüne kadar yapılmış olan zam aynıdır. Bugün, zaten mahsulünü 
satamayan, hakikaten yürekler acısı durumda olan Türk çiftçisi, gübre kullanamaz haldedir, 
gübre bulamaz haldedir ve şu şekilde bir ikilemin içerisindedir. Bir taraftan, Ziraî Donatım 
Kurumuna gittiği zaman, devletin resmî açıklamalarına baktığı zaman, Ziraî Donatım Kuru
mu ve yetkililer, gübreye zam yapılmayacağını, özel sektörün de zammı geri alacağını söyle
mektedirler; ama Ziraî Donatım Kurumuna da, eski fiyattan gübre verin diye gittiği zaman, 
"maalesef, gübremiz yok, geldiği zaman veririz" cevabıyla karşılaşmaktadırlar. Bu mevsimde 
çiftçinin kullanabileceği hiçbir gübre çeşidi, her bölgedeki Ziraî Donatım Kurumu depoların
da, yoktur. Sayın Bakan bu durumu çok basit bir şekilde, kendi seçim bölgesine telefon aça
rak, içel'e telefon açarak, Ziraî Donatım Kurumuna birini göndererek, tarım kredi kooperatif
lerine birini göndererek öğrenebilir. Ben de liberalleşmeden sapılsın demiyorum; ama, Ziraî 
Donatım Kurumunun ve tarım kredi kooperatiflerinin, fiyatlarının çok yükselmemesi için, gübre 
bulundurarak ve makul ölçüler içerisinde zam yaparak durumu çiftçinin lehine çevirmeye çalı
şılması gerektiği kanaatindeyim; çiftçiye ancak bu şekilde faydalı olabiliriz. Zaten, Sayın Baş
bakanımızın da, Hükümeti kurmadan önce ve kurduktan sonra, gübre fiyatlarının sabit hale 
getirileceği, hatta çiftçinin fazla gübre kullanması için fiyatların düşürüleceği şeklindeki açık
lamaları birçok beyanlarında yer almıştır. 

Bu vesileyle, açıklamaları için Sayın Bakana tekrar teşekkür eder. Yüce Meclise saygılar 
sunarım, (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki tçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza de
vamlı zam yapıldığı hakkındaki sorusu. İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvecinin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban
kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Kahveci'nin, kamuda yapılan ata
malarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — 6 nci sıradaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın sorusu, yine İçtüzü
ğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli 
bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

BASAN — 7 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Dev
let Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 8 inci sırada. Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp 
Gümrük Kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/82) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada. Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Li
manına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin 
tünde küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli 
birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/85) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin 
tlinin kalkınmada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin {çişle
ri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık 
yayınlarına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcü
lerin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üre
ticilerinin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergttn 'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki müşavir kad
rolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve 
Bakanlıklardaki müşavir kadrolarına ilişkin sorusu vardır. 

Sayın Ergün?.. Burada. , 
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Cevap verecek Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — İstanbul Milletvekili Şadan TUzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak için dış 

ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada, istanbul Milletvekil Sayın Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların 

borç para bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin sorusu vardır. 
Sayın Tuzcu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı
nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun, Adıya
man Seçim Kurulu Başkanının Artvinle tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel 
hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun, Adalet 
Bakanlığı personel özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılı
ğına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al
tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürün
lerinin piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan 

personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisa

dî Teşebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu vardır. 
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Sayın Kahveci?., Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapı
sının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Alkmİcaya'nın, Nazilli Devlet 
Hastanesi Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. . 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yaptı
rılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altmkaya'nın, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa 
atanan Müsteşar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam-hatip ve müezzin 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı (6/109) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulu
nan imam-hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. „ 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. ' 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 
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Mübarek Ramazan ayı Müslümanların en kutsal ve ibadet ayı olduğu hepimizin malumu
dur. Ramazan ayı yaklaşırken birçok camilerin imam kadroları boş tutulmakta ve imam-hatipleri 
bulunmamaktadır. 

Açık kadrolar mevcut ve imam-hatiplik yapabilecek imam-hatip lisesi mezunları boş ge
zerken, hâlâ tayinlerinin yapılmaması anlaşılmamaktadır. 

Bu nedenle sorularım; 
1. Valiliklerce Diyanet işleri Başkanlığına tayin teklifleri yapılan imam-hatiplerin ata

malarım Ramazan ayına kadar tasdik edip gönderecek misiniz? 
2. Boş bulunan imam-hatip ve müezzin kadrolarını Ramazan ayına kadar doldurmayı 

düşünüyor musunuz? 
3. Artvin İlinin boş imam-hatip kadrolarını bu yıl tamamlayacak mısınız? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun lütfen. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
sayın üyeleri; Artvin Milletvekilimiz Sayın Hatinoğlu'nun vermiş olduğu sözlü soruya gecik
miş olarak cevap arz ediyor olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum; ama, olaylar öyle gelişti... 

Ramazan ayı içerisinde, Türkiye'nin bütün camilerinde ve mescitlerinde imam ve müezzin 
bulundurulması konusunda bir tedbir aldık. Tedbirimiz şuydu : Mevcut imam ve müezzinleri
mizi kendi camilerinde görevlendirdik; birden fazla imamı olan camilerimizden, o imamları 
alarak olmayanlara verdik, müftülüklerimizdcki tüm din görevlilerini, kendi müftülük hudut
ları içerisindeki cami ve mescitlerde görevlendirerek mübarek Ramazan ayını geçirdik. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızda 10 bin kadro açığı 
vardır. Bu 10 bin kadronun 2 binine tayin yapılmak üzeredir. Daha önceki Hükümet dönemin
de yapılan sınavı kazananlar davet edilmiş ve atamaları yapılmıştır. Geri kalan 8 bin kadro 
için talebimiz 1993 yılı içinde olacaktır. 1993 yılında, Yüce Meclisiniz 8 bin kadroyu bize tahsis 
ettiği takdirde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın denetiminde bulunan tüm camilerimize kadrolu 

-birer imam tayin etme imkânına kavuşmuş olacağız; ancak, bu kadroları Yüce Meclisimiz bize 
vermediği zaman, tedbirimiz, yine, din hizmetleri sınıfına dahil personeli, bilhassa ramazan 
ayı içerisinde, müftülüklerde idarî görevlerde kullanma yerine, camilerimizde irşat ve namaz 
hizmetlerini gördürmek üzere görevlendirmekten ibarettir, özetle, geçtiğimiz ramazan ayında, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki -mezralar dahil- her camide ve mescitte imam ol
muştur ve namaz kıldırılmıştır. 

Arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hatinoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Geç de olsa, verdiği cevaptan dolayı Sayın Ba

kana Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — TUnceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın, herhangi 
bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'-
nun cevabı (6/110) ( 
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BAŞKAN — 26 ncı sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesi
ni alan firmanın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. " 

Sayın Genç?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlandırılmasını say

gıyla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

Bakanlığınızca geçmiş dönemde yapılan TÜRKSAT ihalesiyle ilgili olarak kamuoyunda 
ve basında birçok yorumlar yapılmakta ve iddialar öne sürülmektedir. Bu itibarla; 

1. TÜRKSAT ihalesini alan Fransız firması, bu ihaleyle ilgili olarak Türkiye'de herhangi 
bir kişi veya kuruluşa komisyon ödemiş midir? 

2» Komisyon ödenmiş ise, bu komisyon PTT'ye mi, yoksa başka kişi veya kuruluşlara 
mı ödenmiştir? ödenmiş ise, Türk Lirası mı yoksa döviz olarak mı ödenmiştir? 

3. Bu ihaleyle ilgili olarak kendisinden sık sık söz edilen PTT eski Genel Müdürü Emin 
Başer, ihaleyle ilgili üst düzey yöneticilerinden söz etmektedir. Sözü edilen bu üst düzey yöne
ticilerinden kasıt kimlerdir ve ayrıca, bu bahse konu üst düzey yöneticilerine herhangi bir ko
misyon ödenmesi söz konusu mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, TÜRKSAT Uydusuyla ilgili olarak sormuş ol-
- duğu sözlü soruya cevap vereceğim. 

Hükümet olduğumuzun ertesinde, TÜRKSAT uydu ihalesiyle ilgili olarak, gerek basında 
gerekse kamuoyunda, bu ihale üzerine yapılmış olan ihbar ve şikâyetler tarafımızdan soruştur
ma vesilesi yapılmıştır. Esasen, Başbakanlığa bağlı Denetleme Kurulu tarafından da bu konu
da bir rapor hazırlanmış bulunuyordu. Bakanlık başmüfettişlerinden kurulu bir heyet soruş
turma yapmış ve sonra, Başbakanlıktaki raporla bu soruşturma avrakı birleştirilerek, gereği 
ifa edilmek üzere -yolsuzlukla mücadele yasası olarak bilinen yasa esasları dahilinde- dosya, 
Ankara Savcılığına sevk edilmiştir. Şu anda, Ankara ağır ceza mahkemelerinden bir tanesinde 
yargılaması devam etmektedir. 

Bu soruşturma sırasında, ihaleyi almış olan Fransız firmasının, Bakanlığıma bağlı kuru
luşlardan herhangi birisine veya Bakanlığımda görevli olan herhangi bir kamu görevlisine -soruda 
belirtildiği gibi- komisyon ödeyip ödemediğine dair elimizde resmî bir bilgi yoktur, böyle bir 
bilgi ulaşmamıştır. 

İhalenin verilişiyle ilgili olarak, doğrudan doğruya -bu ihale usulsüz bulunduğundan- Cum
huriyet Savcılığınca dava açılmış ve dava açılan mahkeme, olayı, Türk Ceza Yasasının 205 inci 
maddesine temas eder nitelikte gördüğünden, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiştir. 
Sorunun birinci bölümünün cevabı budur. * 
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Bu ihale sebebiyle, o tarihte görevli bulunan genel müdürün ifadesinde geçen üst düzey 
yöneticilerden kimleri kastettiği şeklindeki soruya, bilahara alınan ifadeler sırasında verdiği ce
vapta, o dönemdeki Sayın Ulaştırma Bakanını, o dönemdeki Sayın Başbakanı ve o dönemdeki 
-yine halen görevinde bulunan- Sayın Cumhurbaşkanını kastettiği anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. ' 

BAŞKAN — Teşekkür edçrim. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Genç, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, mehkemeye intikal etmiş bir konu

dur; yani görüşülemez. 
BAŞKAN — Mahkemeye intikal etmiş bir meseleyi açıklamadılar; yani, o maddedeki, mah

kemedeki hususları saymadılar. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Soru sorulamaz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Soru sorulamaz" diyor Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hehipinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Meclisin şu ilk gününde, yeni yasama yılının, Meclisimize, milletimize ve memleketimize 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Yalnız, ANAP Grup Başkanvekili, benim kürsüye çıkmamdan hemen endişe duydu. ' 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç endişe duymadım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — İş mahkemeye intikal etmiştir şeklinde ifadelerle mahke

menin zırhı altına girerek olaylardan kaçacağınızı biliyorum; ama, zaten sizin geleneğiniz, hem 
yaparsınız hem de birtakım zırhlara bürünürsünüz; bu, sizin geleneğiniz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle bir şey söylemedim, bana izafe etmeyin. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Onu siz yaparsınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, sebebiyeti veren sizsiniz. Çıkıp burada konuşu

yoruz; eğer alnınız aksa, birtakım sözlerimizden niye kaçıyorsunuz? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ne biliyorsan yap! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu TÜRKSAT ihale

si, Türk Kamuoyunda büyük yankılar yaratan, büyük şaibeler yaratan bir ihaledir. Bu ihaleyi 
veren genel müdürün, basına intikal eden ve birbirini tekzip eden birçok ifadeleri var. Kendile
ri, "ben, bu ihaleyi, üst düzeydeki yönetici ve kişilerin verdiği talimat doğrultusunda yaptım" 
diyor. Şimdi, bu olayda, hakkında tahkikat yapılıyor, soruşturma yapılıyor, suçlu bulunuyor; 
ondan sonra da birtakım kişilerin kanatlarına sığındırılıyor. Bir defa, eğer, bu memlekette sui
istimal yapan, hakkında tahkikat yapılarak suiistimal yaptığı tespit edilen kişiler, Çankaya'da-
ki kişilerin kanatlarının altına alınırsa, Çankaya bu insanları alamaz ki, Çankaya'nın kapasite
si bellidir; bu memlekette oraya gidecek epey de insan var. Memlekette suiistimal yapan insan
ları, Çankaya'daki insanlar hep kanatları altına alırsa, o zaman dürüst insanların ne günahı 
var; onu da öğrenmek istiyorum. 

Sayın Bakan çok teferruatlı bilgi vermekten kaçındı. Aslında, bana göre, Anayasanın o 
hükmü, mahkemeye intikal eden konularda Mecliste soru sorulamaz, tartışma açılamaz 
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hükmü, mahkemenin kararını etkilemek için Anayasaya konulan bir hükümdür. Biz burada, 
mahkemenin kararım etkilemek için bir tartışma açmıyoruz; biz burada, belli olan, var olan 
bir suiistimal varsa, kamuoyunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bunu gündeme 
getirtmek istiyoruz; halk da bunu bilmelidir. Halk bunu bilmeli ki, birtakım insanlar kimleri 
koruyor, onu da öğrenmelidir. Birtakım insanlar ucuz kahramanlık yapmasınlar. Bu memle
kette yıllarca bulundukları makamlarda her türlü suiistimali yapan insanların artık bu halkın 
karşısına çıkıp da söz söyleyecek yüzlerinin olmadığını da bu insanların bilmesi lazım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bir senin var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunları nasıl saklarsınız; bunları, işte böyle zırhlara bü

rünerek... 
Anayasanın temel amacı, ilkesi de bu değil. Anayasa, ne kadar ilkel ve kötü bir anayasa 

da olsa, suiistimali himaye etmez. Anayasa, var olan hırsızlıkları himaye etmek için konulmuş 
hukuk kuralları değildir. Bu itibarla, Sayın Bakanın bu konuda daha teferruatlı bilgi vermesi
ni istiyordum. 

Ben, bu ihalede, birtakım kişilerin komisyon aldığı konusunda ciddî endişe içindeyim. Bence, 
bunların ispat edilmesi de kolaydır. Bu ihalenin yapıldığı tarihlerde üst düzey bürokrat olan 
kişilerin banka hesapları kontrol edilmiş midir? Bunların yurt dışında ilgisi tespit edilebilecek 
bankalara birtakım komisyonlar karşılığı paraların yatırılıp yatırılmadığı konusunda bir ince
leme yapılmış mıdır? 

Geçen gün, Sayın özal'ın eski damadı açıklama yapıyor ve diyor ki, "efendim, bunlar 
bir yerden 90 milyon mu, 80 milyon mu, komisyon almışlardı; biz hissemizi istedik, bize ver
mediler." Yani, bunlar, artık gizli şeyler de değil. Bu komisyonlar hangi olayda alındı? Acaba, 
Hükümet bu olayların üstüne gitmek istemiyor mu? 

Ben, olayı, Meclisin daha bu ilk çalışma gününde, bazı insanların canını sıkacak bir raya 
oturtarak, bu şekilde bir konuşma yapmak istemiyorum; şimdilik kısaca bunları belirtmek 
istedim. 

Saygılar sunarım. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan... -
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akbulut. 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, Sayın Bakan soruya cevap verirken, 

soruşturmaya tabi olan genel müdürün, ifadesinde, o ihaleyi üst düzey yöneticilerin talimatı 
çerçevesinde yaptığını söylediğini ve "o üst düzey yöneticiler kimdir?" sorusuna da, "zama
nın Başbakanı, Cumhurbaşkanı, Bakanı" şeklinde cevap verdiğini ifade ettiler, böyle bir açık
lama yaptılar. Olayın geçtiği tarihte Başbakan bendim. Dolayısıyla, bu konuşmadan, Başba
kan olarak benim bir talimatıma istinaden ihalenin yapıldığı sonucu çıkıyor; ki,bu, bana sa
taşmadır. Bu hususta söz almak istiyorum. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun ken

disine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Verdiğiniz bu kısa izahatla kifayet etmiyorsanız, sataşmadan dolayı buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; türlü vesile
lerle gündemde bırakılmak istenen bu TÜRKSAT ihalesinde yolsuzluklar olduğu iddiası, Sa
yın Bakanın da ifade ettiği gibi, mahkemeye intikal etmiştir; eğer, bir yolsuzluk, usulsüzlük 
var ise, mahkemeye verilen kişiler veyahut verilecek olan kişiler, mahkeme önünde gerekli şe
kilde yargılandıktan sonra mahkûm olurlar veyahut beraat ederler. Bu açık seçik belli iken, 
gündeme getirilmesinin maksatlı olduğunu kabul ediyorum; ama, o yön de beni ilgilendirmi
yor. Bu, alışılagelmiş bir iştir. Mühim olan, işin aslı değil de, dedikodusudur! Dedikodular gün
demde tutulmak suretiyle, insanlar veyahut iktidarlar yıpratılmak istenilir. Bu, artık, Türk si
yasî hayatında alışılagelen bir husus olduğu için, bana göre, ciddiyetini ve önemini kaybetmiştir. 

Benimle ilgili hususa değinmek istiyorum. Sayın Bakan burada ifade ediyor, diyor ki, "kim
senin komisyon aldığını bilmiyoruz, kinişe komisyon falan almadı." Soru sahibi bununla ikti
fa etmiyor, "iyice araştınlsaydı" falan diyor. İyice nasıl araştırılacaksa!.. Bu araştırmayı kâfi 
görmüyor; herhalde, devletin savcısını, mahkemesini de kâfi görmüyor. Sayın Bakan devamla, 
"ifade sahibi, 'zamanın Başbakanı, Bakanı ve Cumhurbaşkanının talimatlarıyla biz bu ihaleyi 
yaptık' diyor" diye bize bir atıfta bulunuyor. Bilmiyorum bunu neye göre söylüyor; bunu araş
tırmış mı, bunu nasıl rahatlıkla ifade edebiliyor, hangi delile dayandırabiliyor ve Yüce Meclisin 
kürsüsünden nasıl bunu söyleyebiliyoruz; ben hayret ediyorum... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Boş konuşuyor, boş. 

YILDIRIM AKBULUT'(Devamla) — Ve buradan ilan ediyorum : Bu ihale hususunda 
bizim yaptırmış olduğumuz soruşturma vardır; biz, Başbakanlığımız esnasında, bu ihalelerin. 
usulüne uygun yapılıp yapılmadığını araştırmış, tetkik ettirmişiz. Bunlar nasıl gözardı edilir 
de Başbakanın talimatıyla ihale verilmiştir mesajı yayılmak istenir, Yüce Meclis bu şekilde bir 
yanlış düşünceye sevk edilir; hayretler içerisinde kalıyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yoksa, yok de. 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yoksa, yok demekle olmaz kardeşim. Birisi sana, 
sen usulsüz iş yapıyorsun, sen haksızlık yapıyorsun, sen gayri nizamî iş yapıyorsun dediğinde; 
eğer sen, yok kardeşim, ben bunu böyle yapmıyorum demekle iktifa edebiliyorsan, bu işler 
seni rahatsız etmiyorsa; ben, senin gibi düşünmüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz, hayatımızı buna bağlamışız; şerefimizle, namusumuzla çalışmaya ve hizmet etmeye 
bağlamışız, öyle, senin zannettiğin gibi basit iş değil. Biz alışık değiliz. Sen eğer o işe alışık-
san, sana tesir etmez hakikaten. (ANAP sıralarından alkışlar) Nasıl tesir etsin, sen ilgilene-
mezsin öyle şeylerle. 

Bize tesir eder Sayın Bakan. Ben ilan ediyorum ve bunun ispatını istiyorum. Sayın Bakan, 
eğer bunu ispat edemezseniz, sizi, müfteri olarak ilan ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Burada, Meclisin önünde, bütün Türk kamuoyunun önünde söylüyorum. İnsanların namus 
ve şerefi, öyle ucuz değil efendim; bunu iyi bilin. Bu yolda siz boğulacaksınız; boğulacaksınız 
ve bir gün, hakka, hukuka, adalete, insan haysiyet ve şerefine önem vermeyen insanlar, bunla
ra önem veren insanların seli önünde mutlaka eğilecek ve boğulacaktır; bunu iyi bilin. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, maksatlı getirdiler... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Genç... Müzakereler gayet normal ve güzel cereyan eder
ken, yine orta yerde bir elektrikli hava estirmeye başlanıyor; lütfen... Soru sahibi olarak ko
nuşmanızı bitirdiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, konuşmacı dedi ki, "bunu maksatlı getirdi
ler." Milletvekilinin soru sorma hakkı yok mu? 

BAŞKAN — Saynı Bakan bir şey söylemek istiyor. 
Bulunduğunuz yerden söyleyin lütfen. 

ULAŞTIRMA BAKANL YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sanıyorum -çok üzüldüm- çok yan
lış anlamış sayın eski Başbakanımız, iki cümleyle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, olduğunuz yerden söyleyin lütfen Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İki cümleyle söyleyeceğim efendim, 

izin verirseniz; buradan zor olur. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen oradan söyleyin; size söz vermem usul bakımından im

kânsız. ' • • 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop)— Sadece iki cümleyle... : 

BAŞKAN — Efendim, oradan buyurun, geçiyor zapta. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, izin verirseniz iki cümley

le söyleyeceğim; Meclis de duysun. 
BAŞKAN — Efendim, oradan da duyuluyor; Mecliste fazla kimse yok; oradan söyleyin 

lütfen. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, ben, Sayın Yıldırım Ak-

• bulut'un alındığı gibi bir ifadede bulunmadım. Ben, kendisine olan saygım sebebiyle de, ayrı
ca, son derece dikkatli ifade ettim; herhalde yanlış anlaşıldı. Ben, "genel müdürün ifadesinde 
geçen isimler kimlerdir" sorusuna cevap diye verdim. Yoksa, eski Sayın Başbakanın genel mü
düre talimat verdiği şeklinde bir izlenim yaratacak bir ifadede bulunmadım; bu bir. 

İkincisi, göreve geldiğimizde Başbakanlıkta rapor vardı dedim, onu da ifade ettim; sanı
yorum, dikkatinden kaçmış. Ben hukukçuyum, zatı devletleri de hukukçudur; ömrümde hiç 
kimseyi, durup dururken, şu veya bu şekilde, itham altında tutmadım. Buradaki konuşmamda 
da, mesele mahkemeye intikal etmiş olduğu için, sözlerimi son derece dikkatli seçtim, genel 
müdürün ifadesinde bunlar var dedim. 

BAŞKAN —• Onu ifade ettiniz, dikkat ettim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoksa, şahsî bir şey olarak söyleme

dim. Tamamen yanlış anlamış, bana tarizde bulundu müfteri falan diye; hiç, hayatım boyunca 
kimseyi, durup dururken... 

BAŞKAN — Size, müfteri demedi; olmadığı takdirde, ispatı mümkün olmazsa dedi. Ta
mam; mesele aydınlanmıştır Sayın Bakan. ' 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Neden alınganlık gösterdiler, anla
madım, ben, tarizde bulunmak da istemedim. 

BAŞKAN — Mesele aydınlanmıştır, teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 
27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız için 

yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 
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BAŞKAN — 27 nci sırada, Aksaray Milletvekili Sayın Halil Demir'in, Bulgaristan'dan 
göç eden soydaşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığı için, soru düşmüştür. 

28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesiyle ilgili iddi
alara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyü-
rek'in cevabı (6/112) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölü
nün kirlenmesi ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından soru
su vardır. 

Sayın özsoy?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Son günlerde basında ve özellikle Afyon mahallî basınında çıkan haberler de sizin, Eber 
Gölü kirlenmesine ilişkin beyanlarınız ve bazı fabrika ve işletmelere gönderdiğiniz talimatları
nızı ilgiyle izliyorum. Eber Gölünü kirleten faktörlerin başında, Afyon şehir kanalizasyonu, 
şeker fabrikası ve alkaloit fabrikası atıklarıdır. 1989'dan beri Afyon Valiliğince üzerinde çalışı
lan Eber'i kurtarma projesine hayatiyet kazandırılması bizi memnun edecektir. Bu konunun 
mahallî DYP'li politikacılar tarafından istismar edilerek şova dönüştürülmesi de, üzerinde dü
şünülecek bir husustur. 

Bu konuda açıklanmasını istediğim sorular şunlardır : 
1. Eber Gölünü birinci derecede kirleten Afyon kanalizasyon şebekesi ve bitirilen arıtma 

tesisleri ne zaman devreye sokulacaktır? 
2. Afyon şeker ve alkaloit fabrikalarının arıtma tesislerinin yetersiz ve demode olduğu 

bir gerçektir. Bu işletmelerin arıtma tesislerinin tam ve rantabl çalışması için milyarlara varan 
yatırım gerekmektedir. Bu yatırımlar ve kaynakları için ne düşünüyorsunuz? 

3. Yatırımlar yapılmadığı takdirde, bir ay mühlet verdiğiniz alkaloit fabrikası basında 
çtkan beyanınızda belirtildiği üzere kapatılacak mıdır? 

4. 20-25 bin kişi bu gölden geçim sağladığına göre, iki üç senedir perişan olan ve golcü
lükten başka herhangi bir geliri ve işi olmayan bu vatandaşlara maddî yardım yapılması düşü
nülmekte midir veya bunlara yeni bir iş sahası açmak için Bolvadin'e Hükümetçe herhangi bir 
yatırım söz konusu mudur? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, buyurun Sayın Bakan. • 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; çevre konularının Türk halkı tarafından ilgiyle takip edilmesine pa-
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ralel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, zaman zaman, çevreyle ilgili böyle soruların 
sorulmasından son derece memnuniyet duyuyorum ve bugün de, Afyon Milletvekili Sayın öz-
soy arkadaşımızın sorularına zevkle cevap vereceğim. 

Sayın arkadaşımızın söylediği gibi, Afyon'daki Eber Gölünün gerçekten 4 tane bellibaşlı 
kirleticisi vardır ve maalesef, bunların 4'ü de devlet kuruluşlarına aittir. Birincisi, Afyon İli 
merkez şehir kanalizasyonu, ikincisi Toprak Mahsulleri Ofisinin alkaloit fabrikası, üçüncüsü 
SEKA kâğıt fabrikası, dördüncüsü de şeker fabrikasıdır. 

Bakanlık görevine geldiğim tarihten bir ay sonra, ocak ayında, Afyon milletvekillerinden 
bir ikisi -ama, siz değildiniz- bana geldiler, bu gölün süratle kirlenmekte olduğunu, alkaloit 
fabrikası arıtma tesisinin bozulduğunu ve 170 olan bir parametrenin 8 bine kadar çıktığını ih
bar ettiler. Kendilerine teşekkür ettim ve olaya el koydum. Alkaloit fabdrikasının bağlı olduğu 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürüyle temaslar yaptık ve bize, hakikaten, arıtma tesisinin 
yeni teknolojiye dönüştürülmesi ihalesini kazanan müteahhitin bu işi beceremediğim, bu işi 
yapamadığını ve bundan dolayı da sistemin tamamen bozulduğu söylediler. 

Ondan sonra -siz soruyu sorduğunuzda, zannediyorum şubat ayının sonlarıydı- kendileri
ne, mart ve nisan ayları olmak üzere, bir değil, iki aylık süre verdim; gidin, kim yaptıysa, bu 
işi bir an evvel düzeltiri dedim. Tabiî, genel müdür, klasik memur anlayışıyla, "efendim, müte-
ahhiti mahkemeye verdik, işi hallettik'* gibi laflar söyledi, onlara da kulak asmadık. 

- Neticede, mayıs ayında Eber Gölüne kendim gittim; hatta, genel müdürle birlikte, halkın 
huzurunda, gölün meşhur keleklerine de bindim, gezdim, dolaştım, tetkik ettim. Ondan son
ra, 1 Mayıs tarihi itibariyle fabrikanın faaliyetinin durdurulmasını söyledim, aradan birkaç gün 
daha geçti ve fabrikanın faaliyetini durdurduk, kapattık. Yani siz, hani, kapatacağım diyordu
nuz, bir ay daha süre veriyorsunuz, acaba bu konuda ne yapacaksınız diyorsamz, kapatacağız; 
yani, kimin olursa olsun, gölü kirleten tesisi kapatacağız. Devlet müessesesi olmakla, orayı kir
letme hakkım, kimse haiz değildir; ister devlet olsun, ister özel sektör olsun, kim olursa olsun, 
o verilen parametreleri aştığı takdirde, ona gerekli müdahaleleri yapacağız. Ne kadar muvaf
fak olacağız, o ayrı dava; ama, başladık bu işe ve bunu yapacağız. Bunlar daha evvel yapılma
mıştır. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, 1983 yılında Çevre Kanunu çıkmış ve o kanunun 10 uncu 
maddesine "çevresel etki değerlendirme raporu yönetmeliği altı ay içinde çıkarılır" hükmü kon
muş; yani, kanun, icraya, altı ay içinde yönetmelik çıkarma görevini vermiş, ama sekizbuçuk 
yıl bu yönetmelik çıkmamıştır. Neden bu çıkarılmamıştır; ihmal mi dersiniz, kasıt mı dersiniz, 
ne derseniz deyin, bu yönetmelik çıkmamış, çıkarılmamış. Çıkarılmadığı için de, geçen sekiz
buçuk yıl içinde memleketimizdeki sularımız, toprağımız, havamız bu şekilde kirlenmiştir. Se
kizbuçuk yılda kirlenmiş olan bu doğayı rehabilite etmemiz için, belki onseldz yıla ihtiyacımız 
var. Bu nedenle, çevresel konuların ihmale gelmediğini belirtmek istiyorum. Biz de kararlılıkla 
bunun üzerine gidiyoruz. «, 

Mayıs ayında bu fabrikayı kapattık ve halkın önünde, televizyon ve basının önünde genel 
müdürden söz aldık; 1 Ağustos tarihinde bu iş bitecektir sözünü bize verdiler; hatta "1 temmuz" 
dediler, ben kendilerine bir ay daha süre verdim ve 1 Ağustosu bitiş tarihi olarak kabul ettik. 
Dört ay kapalı kaldı ve bu tesisin arıtma ünitesi tamamlandı; şimdi denemeye başladılar ve 
parametre yavaş yavaş düşmeye başladı; zannediyorum şu anda 1 700'lerde bulunuyor; 8 bin
den bu rakama düştü ve yakında daha düşecek, bunu da yakından izliyoruz; hiç merak etmeyiniz. 

— 54 — . 



T.B.M.M. B : 2 • . 15 . 9 . 1992 O : 1 

İkinci konuya geliyorum : Afyon şehrinin kanalizasyon şebekesinin yapımı var bildiğiniz 
gibi. Bu işler evvelce başlamış ve tiler Bankası eliyle yürütülmüş. Biz bunlara biraz daha sürat 
kazandırdık, yapılanlara biraz daha ilavelerde bulunduk. Bunlarla şahsen meşgul oldum ve Af
yon'a bir defa daha gittim, belediye başkanıyla görüştüm, bütün ilgililerle görüştüm; buradaki 
milletvekillerimizle beraber gittik, işi ele aldık. Şimdi onun da müjdesini vereyim : O da ihale 
safhasındadır ve yarın öbür gün ihale ediliyor. 82 milyarı harcanmış, 125 milyarlık kısmın da 
ihalesi yapılıyor ve bu öyle bir şekilde yapıldı ki; bir yandan yeni kanalların yapımı devam ede
cek, arıtma tesisi yapılır yapılmaz eski kanallar da buna bağlanacak; yani, bir yandan ilave 
kanallar yapılırken, mevcut kanallardan da arıtma yapılarak verilecektir. 

Şeker fabrikasına geliyorum : Bu fabrikanın toplam 1 milyon metreküplük havuzlan var 
ve atıklar, çökeltme suretiyle bu havuzlarda toplanıyor. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde be
lirtilen parametrelerdeki limit değerlere ulaşıncaya kadar bu havuzlarda arıtmalar yapılıyor ve 
Akarça'ya ondan sonra veriliyor. Burada da henüz bir tehlike yoktur. 

SEKA'ya geliyorum : Bizzat kendim oraya gittim, arkadaşlarım da hatırlarlar. SEKA da 
biraz yavaş davranmış; o da, hammaddesini aldığı gölü kirletir hale gelmiş* Biliyorsunuz, ora
ya SEKA kâğıt fabrikası kurulmasının sebebi, o göldeki kamıştır; oraya bu fabrika, kamış ol
duğu için kurulmuştur; ama, gelin görün ki, SEKA, kendi hammaddesini aldığı gölü bile ze
hirleyecek şekilde çalışıyor. Onlara da gerekli uyarılarda bulunduk. Hatta, oraya habersiz de 
gittik, tesisleri beğenmedik. Güzel tesisler ama bakımsız vaziyette bulunuyor; bunların düzel
tilmesini istedik. Yol boyunca gördük ki, kâğıdı beyazlatmak için kullandıkları ve kirece ben
zer maddeleri müteahhitler, hep yollara dökmüşler; tekrar dönerek, genel müdüre, bunlar yol
lara dökülür mü diye sorduk; "bunlar 20 kilometre ileriye dökülecekti, müteahhitle biz öyle 
anlaştık; ama, buraya dökmüş" dediler ve aynı müteahhiti bulun, bunlan buradan kaldırın 
dedik. En son aldığımız haberlere göre, onlar da kaldırıldı ve kaldırılıyor. 

Sayın özsoy, şunu söylemek istiyorum : Bu işlere, biz, kararlı gidiyoruz. Memleketimizde 
çevre bilinci daha yeni yeni oluştuğu için, ancak, haber aldığımız yere koşabiliyoruz. Bugün, 
Türkiye'de çevre kirliliğiyle ilgili bir envanter yok, istatistik yok. Nerede ne var, bilemiyoruz; 
ancak, sizin ki gibi sual sorulduğunda veya milletvekillerimizin bana gelip; aman, alev bacayı 
sardı dedikleri zaman oraya gitmeye kalkıyoruz veyahut birisi evimize telefon ediyor veya her
hangi bir gazeteden okuyoruz, ancak o zaman öğreniyoruz. 

Bunların hepsine el atacağız; ama, emin olun ki, büyük bir şevkle, büyük bir hüsnüniyet
le bu işlerin üzerine gidiyoruz; imkânlarımız az da olsa, ısrarla üzerine gidiyoruz; kendimizi 
orada fiziksel olarak gösteriyoruz. Bu işlerin geri talan kısımlarını da kısa zamanda düzelteceğiz. 

Bu üç hadise yolundadır, hiç merak etmeyin; gelişmeleri de her ay takip ediyorum. 
Bakınız, burada beş tane not var; beş aydan beri her ay gelişmeleri takip ediyorum. En 

son durum da burada elimde; yani, altıncı nottan, en son durumları sizlere aktardım. 
Dördüncü sualinize geliyorum : Bu işler normale girerse, oradaki vatandaşlarımız da, eski 

mesleklerine, eski işlerine pek yakında kavuşacaklardır. 
Bana bu imkânı verdiğiniz için özellikle size teşekkür ederim. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özsoy, buyurun. 
HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın 

Çevre Bakanına, gayet açık ve net cevaplar verdiği için, huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Eber Gölü, bildiğiniz gibi, Afyon İli sınırları içerisindedir. Eber Gölü, Sayın Bakanın da 

ifade ettiği gibi, 1989 yılından sonra devlet fabrikaları tarafından kirletilmeye başlanmış. Kir
lenmeden evvel; Eber Gölü etrafında oturan köylülerimiz ve Bolvadin'in bir mahallesi olan 
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Ağılönü'nde oturan vatandaşlarımız, orada, gındıra ve kamış toplama balık, kerevit ve kurba
ğa tutma gibi işlerle uğraşıyorlar ve başka bir meslekleri de olmadığı için, tüm geçimlerini 
"golcülük" dediğimiz ve biraz önce ifade ettiğim işlerden sağlıyorlardı ve ailelerini de bu yolla 
besliyorlardı. 

Son olarak, 20 Ekim 1990 seçimleri sırasında, bu olay bir partinin sloganı haline geldi 
ve Eber'i kurtaracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız" filan dendi. 

Daha sonra, 8 Aralıkta boşalan Bolvadin Belediye Başkanlığı seçiminde, yine aynı ekip, 
Eber'i kurtarmak için yine aynı şeyleri yaptı. Eber'i kurtarmak için, Bolvadin'den buraya ara
balarla insanlar taşındı; Sayın Başbakan ve Sayın Bakan tarafından kabul edildiler ve iş, tama
men siyasî^bir şov olarak devam etti. 

Biz, o sırada devreye girdik. Plan ve Bütçe Komisyonunda kendilerine gayet açık ve net 
olarak söyledim ve bu olayların siyasî bir polemik konusu yapılmamasını, bunlarla ilgili bazı 
çalışmaların yapılmasını kendilerinden istedim. Lütfettiler, orada da cevap verdiler; daha son
ra da sözlü soru olarak Meclise getirdim. 

Sayın Bakanın, gerek alkaloit fabrikası gerekse şeker fabrikasının arıtma tesisleri hakkın
da verdikleri bilgiye ve gösterdiği gayrete teşekkür ediyorum. Ayrıca, arıtma tesisleri daha ev
vel yapılan şehir kanalizasyonunun tamamlanması konusunda verdiği bilgiye ve gösterdiği gayrete 
de teşekkür ediyorum. 

Ancak, bunlar olurken -biri panele katılmak üzere, Sayın Bakanın Afyon'u iki defa teşrif
leri var- halk arasında şöyle bir düşünce var : Sayın Bakan, Eber'i kurtaracağını, koruma altı
na alacağını ve 20 ilde çevre müdürlüğü kuracağını vaat etmiştir. Eber; bu tedbirlerle elbette 
kurtarılacaktır; ki, bazı tahminlere göre, kurtarma süresi üç dört veya beş sene sürecektir, bu 
beş sene zarfında 20-25 bin kişi ne ile geçinecektir; Hükümet olarak buna bir çare düşündünüz 
mü şeklindeki soruyu, Sayın Bakan, "göl eski haline gelince, onlar da eskisi gibi çalışacaklardır" 
diye geçiştirdiler. 

Halk arasında, çevre müdürlüğü Afyon'da kurulmayınca ve Eber Gölünün kirlenmesini 
yakinen takip edecek olan bir laboratuvar Bolvadin'de kurulmayınca, "Eber kurtuldu; Sayın 
Bakan geldi, bir panel yapıldı, bir panele Sayın Bakanın gelmesi, gölü kirlilikten kurtardı!.." 
deyişini yarattı. Şimdi köylerde ve Bolvadin'de söylenen sözler bunlar. Ben de size tavsiye edi
yorum : Bir yerde kirlilik varsa, bir panel düzenleyin, bir de bakan davet edin; kirlilikten kur
tarılacaktır!.. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, sözlü sorular için ayrılan müddet dolmuştur. 
Şimdi, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmına geçiyoruz. 
VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Aksaray Milletvekili tsmat Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası 

hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Birinci sırada, Aksaray Milletvekili Sayın tsmet Gür ve 16 arkadışının, ülke
mizde görülen sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışma
larını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz, son yıllardaki sanayileşme çabalarına karşılık halen büyük ölçüde bir tarım ül

kesidir. Daha da önemlisi ise, ülkemiz, tarım alanında ciddî ve büyük atılımlar yapabilecek 
imkân ve kapasiteye sahiptir. 

Toplam millî gelirimiz içinde tarımın payı yüzde 15, hayvancılığımızın tarım içindeki payı 
ise yüzde 36 civarındadır. Ülkemizde sığır varlığı 12,5 milyon, koyun varlığı ise 43 milyon civa
rındadır. 

Türkiye'de hayvan sağlığıyla ilgili olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve bu
na bağlı olarak çıkarılan yönetmelik yürürlükte olup, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
ihbarı mecburî hastalıklar Bakanlıkça tespit edilip Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bunlar 16 
adet hastalıktır ve sığır vebası da bunlardan biridir; ayrıca Türkiye, 1924 yılında kurulan ve 114 
ülkenin üye olduğu OIE (Office Internationale Epizootica) nın da ilk üyelerindendir. OIE'nin 
(A) listesi, ihbarı uluslararası düzeyde mecburî olan sığır vebasını da dolayısıyla ihtiva etmektedir. 

Sığır vebası, akut ve çok bulaşıcı virütik bir hastalıktır. 
Ülkemizde en son 1969 yılında görülen ve eradike edilen hastalık, 1991 yılı Eylül ayında 

komşu ülkelerden memleketimize sıçramıştır. 
Son günlerde yazılı basında, TV'de büyük yankılar uyandıran ve hayvancılığımıza büyük 

darbe vuran sığır vebası, Iran ve Irak sınırlarındaki tampon bölgelerde aşılamalara rağmen İran'
dan kaçak gelen hastalıklı hayvanlarla ülkemize bulaşmıştır. Sığır vebası ilk defa Van'da Eylül 
1991 de görülmüştür. Hastalığın ikinci çıkış yeri Diyarbakır'dır. 

Bu hastalık anında tespit ve teşhis edilmesine rağmen, bilahara yeterli tedbirlerin alına
maması sebebiyle tüm ülkeye yayılmıştır. Bunun sonucu olarak 2 500 civarında sığır bu hasta
lıktan ölmüştür; ayrıca, 12 bin civarında hayvan mecburen itlaf edilmiştir. Halkımız tarafın
dan resmî makamlara bildirilmediği için ölen hayvan sayısı daha üst seviyelerde bulunmaktadır. 

Bu hastalıktan dolayı ülkemizin ekonomi kaybı ve ülkemiz hayvancılığının gördüğü zarar 
1 trilyon Türk Lirası civarındadır; ayrıca 5 yıl süreyle canlı hayvan ve hayvansal ürünler ihra
cında büyük güçlüklerle karşılaşacağımız dikkate alınırsa, bu zararın büyük boyutları anlaşıl
mış olur. 

Bu hastalığın kısa sürede önlenmesi için gerekli kadro araç, gereç ve finansman imkânları 
mevcut olmasına rağmen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki yapılanmanın yeterli ve 
gerekli şekilde olmaması sebebiyle bu vahim tablo oluşmuştur. Bu vahim tabloya seçim döne
minin öteden beri getirdiği bürokratik durgunluklar gerekçe gösterilebilirse de, asıl mesele, Ve
teriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1983 yılında kaldırılarak Koruma Kontrol Genel Müdürlü
ğü adı altında karmaşık ve yetersiz oluşum ve organizasyonlardır. 

Bu sebeple ülkemizde görülen ve süratle yaygınlaşarak büyük ekonomik kayıplara ve in
san sağlığını da olumsuz etkileyen sığır vebası olayının derinlemesine incelenmesi zarurîdir. 

Sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerinin tespiti ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısının bu husustaki çalışmalarının incele
nebilmesi için Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını 
öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
İsmet Gür 
Aksaray 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge sahibine veya onun göstereceği ve önergede 
imzası bulunan bir arkadaşına söz verilecektir, 

Söz süreleri, siyasî parti grupları ve hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer milletvekilleri; Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve arkadaşlarının verdiği 
ve yurdumuzda, geçtiğimiz iki yıl içerisinde tarım ve hayvancılık yönünden, önemli bir olay 
teşkil etmiş olan sığır vebası hakkındaki Meclis araştırması önergesini, Meclis araştırması iste
mini, Bakanlık olarak bizim de uygun karşıladığımızı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sığır vebası, 1989 yılının onuncu ayının ikinci gününde, İsviçre'deki Salgın Hayvan Has
talıkları Merkezinin, daha önceden de Türkiye'ye sızmış olduğu anlaşılan -Sayın eski Bakanı
mız da bilirler, hatırlarlar- bu olayı bültenlerine alıp Türkiye'ye bildirmesiyle ülkemizin gün
demine gelmiştir. 

Burada tabiatıyla, İran'dan Suriye'den ve Irak'tan Türkiye'ye hayvan girişi yani, eski akı
mın, eski gidiş gelişlerin aksine olarak, o ülkelerden Türkiye'ye hayvan girişi üzerinde de dur
mak gerekmektedir. Şöyle ki : Eskiden İran'a da, Suriye'ye de, Irak'a da, gerek ihracat yoluyla 
gerek onun dışındaki, yollarla Türkiye'den hayvan giderdi. 

İşte maalesef, bu şekilde, Türkiye'ye İran'dan kaçak giren hayvanlarla bu hastalık yurdu
muza girmiş ve çok tehlikeli olan bu hastalığın ülkemiz hayvanlarına bulaşması sonucunda 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun ilgili hükümleri gereğince, İran menşeli canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ülkemiz tarafından yasaklanmıştır; Ama buna rağmen, 
bilindiği gibi, İran'la olan hududumuzun kontrolünün her bakımdan son derece güç olması 
dolayısıyla, ithalatta yapılan bu yasaklama, daha doğrusu, alınan bu önlem, ithalat dışı yolla
rın işlemesine engel olamamış; yani, kaçak giren hayvanlarla gelen bu hastalık, ülkemizin önce 
güneydoğu kuşağındaki illerinde, ondan sonra da maalesef 44 ilimizde görülmüştür. 

Bunun üzerine, hastalık görülen bu illerimizdeki hayvan hareketleri sıkı bir şekilde kont
rol altına alınmış ve sığır vebasına karşı aşılanmamış hayvanların şevklerine müsaade edilme
mesi kararı Bakanlığımız tarafından tedbir olarak alınmış ve uygulanmaya konulmuştur. 

Hastalığın yaygın bir hale gelmiş olması üzerine, bu defa, Bakanlığımız Etlik Hayvan Has
talıkları Araştırma Enstitüsünde stokta bulunan 2,5 milyon doz sığır vebası aşısı doğrudan ve 
acilen, bu hastalığın baş gösterdiği, daha doğrusu, giriş yeri olan güneydoğu illerimize sevk 
edilmiştir. 

Bakanlıkça alınan bu kararların etkili bir şekilde yürütülmesini temin bakımından, ayrı
ca, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, il valilikleri ve Bakanlığımız taşra teşkilatına durum intikal ettirilerek, gerekli ted
birlerin alınması, kontrollerin müsamahasız bir şekilde yürütülmesi, arz ettiğim bu kuruluş
lardan ve Bakanlığın taşra teşkilatından istenmiştir. 

Böylece önce Van ve Hakkâri İllerimizde 5 Eylül 1991 tarihinde görülen bu hastalık, İran 
ve Irak menşeli kaçak hayvanların her türlü kontrole rağmen yurt içine girmesi, yurt içine akı
mının önlenememesi dolayısıyla, arz ettiğim gibi, daha sonra birçok yörede görülmüştür. 
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Hastalık görülmeyen illerimizden yapılacak hayvan şevklerinde de, hayvanların, şevkle
rinden en az yirmibir gün önce sığır vebasına karşı aşılanmaları mecburiyeti getirilmiş ve hay
van hareketleri de bu suretle kont rai altına alınmaya çalışılmıştır. Bu maksatla, Giresun, Tokat-
Reşadiye, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş-Pazarcık, Gaziantep-Nizip, Kocaeli, Bursa-Orhangazi, 
Balıkesir-Bandırma, Çanakkale-Lapseki hayvan sevk kontrol merkezlerinde denetim ve kont
roller 24 saat süreyle ve titizlikle yürütülmüştür. 

Hiç olmazsa Trakya yöremizin bu hastalıktan korunması maksadıyla, bu yöreye Anadolu 
yakasından canlı hayvan şevkleri, Bakanlığın ikinci bir talimatına kadar durdurulmuştur. 

Ülke çapında, tüm sığırların sığır vebasına karşı aşılanmasına geçilmiş; yeterli aşı üretimi 
için, Etlik Hayvan Hastalıkları araştırma Enstitüsünün sığır vebası aşı üretim kapasitesi hafta
lık 300 bin dozdan 700 bin doza çıkarılmış; ayrıca, ihtiyaç duyulan aşı miktarının sağlanabil
mesi için de İstanbul Pendik Merkez Hayvan Sağlık Hastalıktan Araştırma Enstitüsü ile Ma
nisa Tavuk Hastalıktan Araştırma Enstitüsüne kadar bütün araştırma enstitüleri devreye so
kularak, aşı üretim kapasiteleri artırılmak suretiyle, bir haftalık aşı üretim kapasitesi 2 milyon 
doza yükseltilmiştir. 

İşte, bunlann neticesinde, 1 035 aşılama ekibi teşkil edilmiş, 1 044 veteriner hekim ve 1 
839 veteriner sağlık teknisyeni görev almak suretiyle oluşturulan bu 1 035 ekip, haftalık üreti
mi 2 milyon doza çıkarılmış olan aşı imkânlarıyla, yurdun her tarafında, bu aşılama faaliyeti
ne, aralıksız ve etkin bir biçimde girmiştir. Bunun da neticesi olarak, oluşturulan bu aşılama 
ekipleri, ülke genelinde, tüm olumsuz şartlara rağmen üç ay gibi kısa bir süre içerisinde, yakla
şık 12 milyon baş sığır ve manda varlığımızın tamamını aşılamıştır. 

Bu aşılama kampanyası vesilesiyle de görülmüştür ki, Türkiye'deki büyükbaş hayvan var
lığı, devlet istatistiklerinde olduğundan daha fazladır; çünkü, devlet istatistiklerinin yeterince 
tespit edemediği hayvan sayısı, hayvan sahiplerinin hastalığa karşı duydukları haklı korku ve 
endişe dolayısıyla aşılama merkezlerine, veteriner sağlık müdürlüklerine başvurmaları sonucu 
ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığımızın devlet istatistiklerinde gösterilen
den de fazla olduğunu bu vesileyle görmüş olduk; yani, devlet istatistiklerinde kaydedilen ra
kamın üzerinde sığır, bu vesileyle, arz ettiğim bu 1 035 ekip tarafından aşılanmıştır. 

Hastalık nedeniyle, önergede de belirtildiği üzere, 2 677 baş hayvan bu hastalıktan ölmüş, 
11 974 baş -önergede, yaklaşık ve yuvarlak olarak 12 bin olarak ifade edilmiştir- hayvan ise, 
hastalıktan dolayı şüpheli bulunarak, tazminatı ödenmek suretiyle, itlaf edilmiştir. îtlaf edilen 
hayvanların tazminat bedeli olarak, il ve ilçe müdürlüklerine bugüne kadar 26 milyar 543 mil
yon 323 bin Türk Lirası gönderilmiş olup, tazminattan dolayı çok az bir miktar daha borcu
muz kalmıştır ki, bugünlerde onun da tamamını kapatmış olacağız. 

Sayın Başbakan, bu itibarla değerli arkadaşlarımızın verdikleri önergeleriyle araştırmak 
istedikleri bu konunun Meclis tarafından araştırılmasında, biz de Bakanlık olarak yarar görü
rüz. En azından, bu işte -arz ettiğim gibi- 1 044 veterinerin ve 1 839 hayvan sağlık teknisyeni
nin^ 035 ekip halinde, geceli gündüzlü göstermiş oldukları faaliyetle bu hastalığın çok kısa 
bir süre içerisinde sürdürüldüğünün ve Türkiye gibi yaygın ve serbest ticaret rejiminden dolayı 
hayvan hareketleri -her türlü ticarî hareket gibi- kontrolünün güç olduğu bir ülkede, bu şartla
ra rağmen, bu hastalıkla başa çıkılmış olmasının Yüce Meclisimiz tarafından da tespit edilme
sine, belirlenmesine bir vesile olacağı ve buna imkân sağlayacağı düşüncesiyle, bu Meclis 
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araştırmasına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak taraftar bulunduğumuzu arz eder, saygılar 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın tlker Tuncay'ındır. 
Buyurun Sayın Tuncay. 
ANAP GRUBU ADINA İLKER TUNCAY (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası 
hastalığının yaygınlaşma sebeplerinin tespiti ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmaları incelemek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına dair önergeleriyle ilgili olarak, Anavatan Partisinin düşüncelerini ve gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

öncelikle, bu önergeyi veren 17 sayın arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum, çünkü, bu 
hastalığın önemli bir bölümünde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulundum, bu konu
da geniş ve kapsamlı inceleme yapma fırsatını da buldum, salgınla mücadele döneminde yapı
lan çalışmaları günlük olarak takip ettim. Kamuoyu ve basınımızda değişik şekillerde algıla
nan ve yorumlanan bu konuyu, bir kere de Yüce Meclisin kürsüsünden, sayelerinde, açıklama 
fırsatını elde etmiş bulunuyorum. Değerli zamanlarınızı alacağım endişesini içimde saklı tuta
rak, biraz ayrıntılara ve teknik konulara girmek mecburiyetiyle bilgi arz etmeye çalışacağım; 
bu nedenle, beni mazur görünüz. 

Sayın milletvekilleri, konunun detaylarına girmeden önce, önerge sahibi muhterem arka
daşlarımın önergelerindeki bir cümleyi çok yadırgadığımıda söylemeden geçemeyeceğim. Ar
kadaşlarımız önergelerinde, bu konuda vahim bir tablo olduğunu ifade etmektedirler. Tabiî ki, 
bu fikir kendilerine aittir. Böyle-vahim bir tablo olup olmadığını, birazdan, hakemliğinize arz 
etmeye çalışacağım. Beni asıl üzen nokta ise, bu cümlenin devamıdır. Burada bir seçim döne
minden behsediliyor ve bu vahim tablonun gerekçelerinden biri olarak da seçim dönemindeki 
bürokratik durgunluk öne sürülüyor. Biz siyaset adamları, siyasetle uğraşanlar, gerekli veya 
gereksiz şekillerde ve zamanlarda birbirimizi itham edebiliriz. Ben, bunu, siyasetin bir cilvesi 
olarak görüyor ve tabiî karşılıyorum; fakat, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bürokratik kade
mesine, en üstte çalışanından en kıdemsiz memuruna ve işçisine kadar, devlet görevini büyük 
bir fedakârlıkla yapan bu insanlara, böylesine önemli bir konuda görevlerini ihmal ettiklerini 
ima etmenizi dahi kabul edemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer teşkil 
eden hayvancılığımız, zaman zaman zuhur eden bulaşıcı hayvan hastalıkları karşısında ekono
mik zararlara uğramakta; bu durum, gerek iç tüketimde ve gerekse ihracatımızda olumsuz et
kiler yapabilmektedir. 

Ülkemizin coğrafî konumu, büyük tüketim merkezlerimizin belirli bölgelerde olması so
nucunda yoğunlaşan hayvan hareketleri, salgın ve parazit hastalıkların mücadelesinde zorluk
lara neden olmaktadır. Sığır vebası hastalığı ise, tarihin çok eski zamanlarından beri sığır nes
lini kıran, tehlikeli ve öldürücü, çok çabuk yayılan bir hastalıktır; kanunlarımıza göre, ihbarı 
mecburî ve tazminatlı hastalıklardandır. Yalnız, burada hemen Vurgulamalıyım ki, bu hasta
lık, insanlara geçmemekte ve insan sağlığını hiçbir şekilde etkilememektedir. 
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Bu hastalıkla mücadele edebilmek için beş önemli hususa dikkatle riayet etmek gerekmek
tedir. Hastalığın çıkış sebebinin çok iyi tespit edilerek ortadan kaldırılması, bulaşmaya sebep 
olacak canlı hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin durulması ve kontrol altına alınması, hasta 
ve hastalıktan şüpheli hayvanların derhal tazminatlı olarak itlaf edilmesi, yoğun ve geniş çaplı 
dezenfeksiyon, sağlıklı hayvanların süratle aşılanması gerekmektedir. 

Olayın cereyan tarzını, uzun uzun, sizlere anlatmak için kürsüde bulunmaktayım; fakat, 
şu andaki Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Cevheri'nin güzel ve doyurucu açıklamaları, 
benim bir kere daha bunları tekrar etmemi engellemektedir. O zamanki çalışmaları takdir edi
ci konuşması için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu nedenle, aynı safahatı bir kere daha tekrar 
etmemek için detaylara girmiyorum. 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, mevcut bakanlık yapısı ne olursa olsun, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı bünyesinde görev alan veteriner hekim ve veteriner teknisyenlerimiz, ülkesine ve Türk 
çiftçisine hizmet verme heyecanı içinde, görevlerini müdrik olarak, özveriyle çalışmışlar, bu 
sayede, bu afet, en az kayıpla ve mümkün olan en kısa süre içinde atlatılmıştır. 

önergeyi veren değerli arkadaşlarımın, "teşhis yapıldığı halde, bilahara yeterli müdahale 
yapılması. Bunun sebebi de, Veteriner işleri Genel Müdürlüğünün 1983 yılında kaldırılmış 
olmasıdır" fikrine de katılmıyorum. Teşkilat olarak ne önlem gerekliyse, vakit geçirilmeden 
alınmış ve anında uygulamaya konulmuştur. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü mevcutken, sığır vebası, 1969 yılında ülkemize girmiş 
ve ancak dört yılda söndürülebilmiştir. Bu salgın sırasında, doğu illerimizin bazılarında, mev
cut sığır popülasyonunun yaklaşık yüzde 30-40'ı telef olmuştur. Bu duruma karşın, son salgın
da toplam olarak sadece 12 bin baş hayvan itlaf edilmiş, 3 bine yakın hayvan da hastalıktan 
ölmüştür. Hastalık ise on haftalık bir süre içinde söndürülmüştür. Bu rakamların dışında, hay
vanının telef olduğu iddiasıyla, bir tek çiftçimiz bile, Bakanlığa müracaat etmemiştir. 

Ben, ekonomide tarımın ağırlıklı olduğu bir ilin milletvekiliyim; simde soruyorum : Has
talığa yakalanan hayvanların değerinin tümü üzerinden devletçe tazminat ödenen bir hastalık
ta, çiftçimizin, kaderine boyun eğip ilgili mercilere müracaat etmemesi mümkün müdür? Bu 
iddiaları yaparken, gerçekleri, hele rakamları ve ifade edilenleri göz ardı etmemeliyiz. 

1969 salgının, bir yılda yapılan aşı 2 milyon civarındaydı, 1991 yılında altı hafta gibi kısa 
bir süre içinde 15 milyon doz aşı yapılmıştır. Ülke çapında bir kampanyayla, yaklaşık 12 mil
yon baş sığır aşılanmıştır. Her iki salgında da, Bakanlıktaki arkadaşlarımız, imkânlarının aza
misini kullanarak afeti söndürmüşlerdir. 

Sığır vebası gibi hastalıklar, dün vardı, yarın da olabilir, inancım şudur ki, Türk veteriner 
hekim ve teknisyenleri, bu tip afetlerden ülkemizi en az kayıpla kurtaracak güçtedirler. Orga
nizasyonları şahıslar yürütür, şahısları organizasyonlar değil. Bu başarılı ve özverili çalışmayı, 
bir dönemi tenkit etmek için kullanmak yanlıştır, hizmeti aksatmadan yürüten Bakanlık men
suplarına da haksızlıktır. 

1983 yılı reorganizasyonunu, bir gecede yapılan bir iş değildir, uzun bir çalışmanın mahsu
lüdür, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde yapılan incelemeler sonucunda geliştirilmiş bir modeldir. 
Her organizasyonda olduğu gibi, bu modelin de aksayan tarafları varsa düzeltilebilir, düzeltil
mesi için de çabalar gösterilmektedir; ama, inancım şudur ki, ülkemizde sığır vebası mevcut 
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yapıdan dolayı yayılmamıştır ve gerekli tüm önlemler, zamanında ve aksatılmadan alınmıştır. 
Biz, Türk çiftçisine daha iyi hizmet verileceğine inandığımız her türlü girişimi destekleriz. Yal
nız, bu girişimi yapanlar, yapılan hizmetleri de gözardı etmemelidirler. 

Gerek millî ekonomiye katkısı gerekse artan nüfusumuzun dengeli beslenmesi ve ihracat 
potansiyelimizin aktive edilmesi yönünden havyancıhğımızın desteklenmesi, Anavatan Partisi
nin temel politikalarından biri olmuştur. Dönemimizde, hayvansal üretimin ve birim başına 
verimin artırılması, kaliteli yem tedariki ve hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalarda önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde 1984 yılına kadar, hayvancılığa, kredi ve veteriner hizmetleri dı
şında direkt olarak hiçbir destek verilememiştir. Cumhuriyet tarihinde, ilk olarak Anavatan 
Partisi İktidarı döneminde hayvancılığa direkt teşvikler verilmiştir. Karma yem desteği, süt ve 
et teşvik primi ile veteriner ilaçlarına, damızlık ithal hayvanlara, sunî tohumlama uygulamala
rına, yem hammaddesi olan ayçiçeği ve soya üretiminin geliştirilmesine verilen devlet desteği, 
yine iktidarımızın döneminde çiftçimize sağlanmıştır. Kredi kullanmayan hayvan yetiştiricile
rimize, yatırımlarının yüzde 25-30'unun hibe olarak devletçe verilmesi, iktidarımız döneminde 
uygulamaya geçirilmiş örneklerden biridir. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınmakta olan ülkelerde, diğer sektörlerde olduğu gibi, ta
rım sektöründe de sıkıntılar vardır; dün vardı, bugün vardır, yarın da olacaktır. Gelişmeyi veya 
gerilemeyi, tek tek ortaya çıkan olaylara göre değil, bir bütün içinde değerlendirmek gerekir. 
Nüfusu her. yıl yüzde 2,5 artan, nüfusunun yüzde 50'si tarımla iştigal ettiği için aile işletmecili
ğinden ticarî işletmeciliğe henüz geçmekte olan ülkemizde, tarım ürünleri üretim arzında, hay
van hastalıkları konusunda çıkabilecek geçici sorunları Bakanlık yapısına bağlamak, doğru bir 
yaklaşım değildir kanaatindeyim. Bu yaklaşımın ilmî bir dayanağı da yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle, son söz olarak şunu da belirtmeliyim ki, biz, Koa
lisyon Hükümetinin, tarım alanında Türk çiftçisine vereceği her türlü imkânı destekleyeceğiz; 
fakat, azalan desteklerin, yerine getirilmeyen vaatlerin de yılmaz takipçisi olacağız. 

Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Tuncay. 
SHP Grubu adına Sayın Gökalp'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (Alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve-

.killeri; ülkemizde 1991 Eylül ayında hayvanlarımızda görülen veba hastalığının yaygınlaşma 
sebeplerinin tespiti ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Aksaray Milletvekili Sayın İs
met Gür ve arkadaşları tarafından verilen Meclis araştırması önergesi üzerinde Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin göüşlerini dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 

Ülkemiz, son on yılda, tarımda ve hayvancılıkta bir felaket yaşadı. Bu felaket, 1991 yılının 
eylül ve ekim aylarında, yurdumuzda, sığır vebası hastalığıyla iyica katmerleşti. Ülke çapında 
yaşanan bu felaketin 20 Ekim 1991 seçimlerine yakın bir zamanda olması, büyük bir talihsiz
lik olmuştur ve bu hastalık, seçimler nedeniyle ikinci plana itilmiştir. 

. • * 
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Sığır vebası, et ve canlı hayvan ithali gibi yanlış politikalar sonucu bitirilip tüketilen hay
vancılık sektörünü daha da tüketerek, komaya sokmuştur. Hastalık nedeniyle, 11 974 adet hay
vanın itlafı sonucu 27 milyar Türk Lirası tazminat ödenmiş olup, ayrıca 1991 yılından kalan 
5,5 milyar Türk Lirası da 1992 yılında ödenerek, bu ekonomimize toplam olarak 32 milyar 
Türk Lirası zarar vermiştir. Bu hastalığın ülke ekonomisine verdiği toplam zarar, yaklaşık 1 
trilyon Türk Lirasıdır. 

Hastalık, kamuoyundan gizlenmiştir. Veteriner hekimlik hafife alınmıştır. Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü, 1985 yılında kaldırılmıştır. Konuyla ilgilenecek bir merci olmadığından, has
talık kısa sürede yayılarak, millî ekonomiye zarar vermiştir. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası 
Kanunu ve yönetmelik hükümleri gerektiği gibi gerçek bir şekilde icra edilmemiştir. Veteriner 
hekimin dışında devletin diğer görevlileri hayvan hareketlerinin kontrolünde görevlerini yap
mamışlardır. Veteriner hekimler, bu gibi hallerde çaresiz kalmaktadır. Sığır vebası 2 Ekim 1989 
da İran'da patlak vermiş ve OECD tarafından resmen bütün dünyaya duyurulmuştur. Diğer 
devletler buna önlem alırken, o zamanın hükümeti tarafından İran ve güneydoğu illerinde ya
pılan sınır ticareti nedeniyle sert tedbirler alınmamıştır. Kontrol edilmeden veya kaçak sokulan 
hayvanlar sonucunda hastalık ülkemize girmiştir. Bu hastalık kısa sürede doğudan başlayarak 
batıya yayılmıştır. 

Hastalık veteriner sağlık kontrolü olmadan yapılan işlemler neticesi ülkemize yayılmıştır. 
Ülkemizde şimdiye kadar veteriner sağlık hizmetleri daima kâğıt üzerinde kalmıştır. Bu konu
da yaptırımlar, sorumluluklar icraata konulmamıştır. Bu konuda SHP-DYP Koalisyon Hükü
metinden duyarlılık ve icraat istemekteyiz. 

Veteriner hekimleri bulunmayan belediye mezbahalarının kontrolsüz et kesmemesi gerek
mektedir. 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve yönet
melik hükümlerinin ilgili maddeleri gereğince, belediyeler, belediye sınırları içinde veteriner he
kimlik hizmetlerini yerine getirmek için kanunî yükümlülük altında olmalarına rağmen, ne yazık 
ki gerçek anlamda bir veterinerlik hizmeti verememektedirler. Herkes, her kuruluş, son sığır 
vebasından ders almalıdır kanısındayız. Bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde, halk 
sağlığı açısından çok vahim olaylar meydana gelebilir. Son sığır vebası veteriner hekimlik hiz
metlerinin çağın gerisinde kaldığını göstermiştir. Bu da, konunun önemini ortaya çıkarmıştır. 
Bu konuda tüm imkânlar seferber edilmeli, kaynaklar kullanılmalıdır. Bu alanda, sağlıkla ta
sarruf etmemiz mümkün olamaz. 

Sığır vebası ülkemiz hayvancılığına büyük zarar vermiştir, yetiştiricilerimizi zor durumda 
bırakmıştır. Bu durum çok kısa sürede, et ve süt ürünlerinde fiyat artışlarına neden olmuştur. 
Sığır vebası, az gelişmiş ülkelerin sorunu olup, gelişmiş ülkelerde bu tür salgın hastalıklar artık 
tarihe karışmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz 1980'li yıllara kadar et ihraç eder durumday
ken, et ithal eder duruma geldi; hem de mikrobuyla birlikte. Geçmiş dönem hükümeti, hay
vancılığı özel sektöre havale etti. Denetimsizlik ve başıbozukluk, salgın mikroplar için uygun 
ortam hazırlıyor. Sığır vebası insan sağlığına doğrudan zararlı değildir. Ya şarbon hastalığı bu 
yolla ülkemize girseydi, vay halimize; ama, gene de hayvancılıkla uğraşan insanlarımız mikrop 
taşıyıcı olabilirler. Bu ortamda, şarbon, tüberküloz yada ruam gibi insan sağlığına son derece 
zararlı mikroplar ülkemize girebilirdi. Peki, bu mikroplar nasıl girdi Türkiye'ye?.. Bu, b ir rast
lantı değildir, kaçınılmaz bir sonuçtur. 1980'li yıllara kadar İran ve Ortadoğu ülkelerine et ihraç 
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eden Türkiye, artık Doğu Bloku ülkeleri ve İran'dan et ithal eder hale geldi, daha doğrusu 
getirildi, özellikle İran sınırı her türlü denetimden yoksun durumda. 

Hayvancılık Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının tek geçim kaynağıdır. Anarşi ve terör 
yüzünden hayvanlarını yaylaklara otlatmak için çıkaramayan bu çiftçiler, geçmişte büyük za
rarlara uğramışlardır. O bölgede geçinemeyen insanlar, âdeta göçe zorlanmıştır. Meydanı boş 
bulan bir takım kişiler ise, canlı hayvan kaçakçılığı yapmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Uluslararası Cenevre Anlaşmasını Türkiye 1935 yılın
da imzalayarak, anlaşmaya taraf olan ülkelerden hayvan ürünlerinin sağlıklı kılınmasını ve de
netlenmesini üstlenme hakkına sahip olmuştur. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, 1985 yılında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kal
dırılmıştır. Küçük aile işletmelerinin uğraştığı hayvancılık sektörün üreticisi örgütsüz durum
dadır. Amacımız ve gayemiz, bu insanları kooperatifler kurarak örgütlü hale getirmek olmalı
dır. Üreticiden ucuza alınan et ve süt ürünleri, kâr gruplarının elinden geçtikten sonra, pahalı 
olarak tüketici sofralarına gelmektedir. 

Avrupa ülkeleri, ekilebilir alanlarının yüzde 40'ını hayvan yemi üretimi ve otlatmak için 
ayırırken, Türkiye'de bu oran yüzde 1,5'tir. Yine, Avrupa'da 1 kilo süt karşılığında 5 kilo yem 
alınırken, Türkiye'de 1 kilo yem, sütten daha pahalıdır. İşte, bu nedenlerle, geçinemeyen bu 
insanlar, mevcut hayvanlarını da satıp, şehre göç etmeye devam etmektedirler.Türkiye'de hay
vancılık, her yıl salgın hastalıklardan dolayı ortalama yüzde 35 verim kaybına uğramaktadır. 
Hayvancılığımız, ayrıca beslenme yetersizliğinden de, yüzde 35 bir kayba uğramaktadır. Bu ka
yıplardan sonra elindeki ürününü ucuza kaptıran üretici, her gün gittikçe yoksullaşıyor ve hay
vancılıktan vazgeçiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de hayvancılığımızın geleceği için yem, aşı, 
serum, biyolojik ilaç sorunu mutlaka halledilmelidir. Hayvancılık bire on veren bir sektördür. 
Yılın 365 günü her koşulda üretim yapılabilir. Hayvancılık potansiyelimiz harekete geçirirse
niz, Türkiye'yi, bütçesinin yarısı kadar gelir sağlama durumuna getirebilirsiniz. Hayvancılık 
sektörüne hizmet için kurulan yem sanayii, Et ve Balık Kurumu, SEK, Ziraat Bankası gibi KİT'ler 
ya küçülmüşlerdir ya da amaçları dışına itilmişlerdir; bu da hayvancılığımızı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Uzmanların görüşüne göre,sığır vebası insanlara geçmiyor; ancak, hayvan kesildikten bir
kaç gün sonra et bozuluyor; böylece, mikroorganizmaları barındıran et insan sağlığına etki 
edebiliyor. Bunun için, mezbahalara getirilen hayvanlarda rapor aranması kaçınılmaz bir ko
şul olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayvancılık, Türkiye için son derece önemli bir konu
dur. Hayvancılığa önem verirsek, bu kesimle uğraşan insanları toprağa bağlarız. Üretimi artır
mak için devlet bu kesime daha fazla sahip çıkarsa, üretim artar, hayvan ürünlerinin fiyatları 
ucuzlar ve neticede daha sağlıklı bir nesil yetişir. Böylece, kırdan şehre göç durur, her gün "İş" 
diye Meclise gelen insanlarımızın sorunu yerinde çözülerek, işsizlik konusunda müspet adım
lar atılmış olur kanısındayız. 

Sığır vebası hastalığına ve salgınına, geçmiş hükümetlerin uyguladığı politikalarının yan
lışlığı ve ihmalleri yol açmıştır. Hayvancılık sektörü yeniden ele alınarak düzenlenmeli ve özel 
sektörün elinde olan denetim mekanizması kamuoyuna aktarılmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak ve Hükümet ola
rak verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmekteyiz. İşte bunun örneği, 3782 sayılı Kanunla çift
çilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiplerine, 5 milyon liraya kadar olan çiftçi 
borçlarının faizleri affedilmiştir, yani faizler silinmiştir. Bu meblağı yeterli göremiyoruz. Hal
kımız ve çiftçilerimiz lehlerine yeni uygulamalar yapılmasını Hükümetimizi oluşturan SHP ve 
DYP'den sabırsızlıkla beklemektedirler. 

- Tarımla uğraşan kesimlerle, hayvancılıkla iştigal eden insanlarımızın refahı ve mutluluğu 
Hükümeti yakından ilgilendirmektedir. Durum böyle olmasına rağmen, tarım ve hayvancılığı
mızı kendi döneminde darboğaza sokan ANAP, çiftçilerimizin lehine yapmış olduğumuz bu 
düzenlemeden rahatsız olarak daha önce söylediğimiz ve uygulama alanına geçen 3782 sayılı 
Kanunun çıkmasına mani olmak için ellerinden geleni yapmıştır. Kanun, onay için Çankaya'
ya gittiğinde, ne talihsizliktir ki, Sayın özal tarafından veto edilmiştir ve veto edilen kanun, 
Mecliste tekrar kanunlaşarak hayata geçirilmiştir, tşte, burada, ANAP'ın ve onun doğal lideri
nin bu hareketlerini halkımıza bir kez daha duyurmak istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün ülkemizde yaklaşık 13 milyon sığır ve 45 mil
yon koyun bulunmaktadır. Bu sayı kabarık olmasına rağmen alınan verim düşüktür. Sağılan 
6 milyon inekten, yaklaşık 3.5 milyon ton süt alınırken, Almanya'da aynı sayıda inekten 40 
milyon ton süt alınmaktadır. Demek ki, Almanya'daki verim bizden 10 kat fazladır. Bugün, 
Türkiye'de sığır varlığımızın üçte ikisine sahip olan Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da 
ki köy sürüleri erkek ve dişi bir arada kar kalkar kalkmaz yeşermeye başlayan meraya sürülür, 
yazın ise anızlarda karınlarını doyurmaya salınırlar. Bu, çok ilginç bir durumdur. Gelişmiş ül
kelerde böyle bir başıbozukluk görülmez. 

Bunun sonucunda meralar tahrip olur, hayvanların kış boyu bozulan kondisyonları, böy
lesine zayıf meralarda bir türlü düzelmez. Anızlara salınan bu hayvanlar, kırdan, vücutlarını 
fazla geliştiremezler, böylece kışa girerler ve yetersiz bir şekilde beslenmiş olurlar. 

Sığırcılığı kurtarmak ve başıbozukluğa son vermek için meseleye bilimsel yönden ve ciddî 
eğilmek gerekir. Bunun için, hayvancılığın ıslahı, sığırcılıkla ilgili organizasyonun kurulup iş
ler duruma getirilmesi, çevre şartlarının ıslahı,yem, bakım ve eğitim yollarından geçerek engel
leri aşmak gerekmektedir. Bu, millî bir görevdir. Bu konu, her türlü spekülasyonlardan uzak 
tutulmalı ve hemen çalışmalara başlanmalıdır. Bu konuda yeterince materyal, teknik eleman 
ve bilgi vardır. Hükümetimize düşen, bu görevin hemen hayata geçirilmesidir. Aksi halde, ne 
süt ne de et veriminde bir adım ileri gitmek mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayvancılığımızın geliştirilmesi, üretici sorunlarının 
giderilmesine bağlıdır. Bu konuda et ve süt, destekleme alımlarına dahil edilmelidir. Et ve süt 
teşvik primleri artırılmalıdır. Hayvancılık kredisi vadeleri uzatılmalı yeterli hale getirilmelidir. 
Yem sübvansiyonları yenidenuygulanmaya konulmalıdır. Sunî tohumlama çalışmaları yaygın-
laştırılmalıdır. Yem bitkileri üretimi teşvik edilerek, meralar ıslah edilmelidir. Veteriner ve sağ
lık hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda dış ticaretin serbestleştirilmesi yönünde 
takip edilen politikalar sonucu, tarım ürünleri ve gıda maddelerinin ucuz fiyatla ithaline, gümrük 
vergileri ve fonlar indirilerek izin verilmiş ve tarımda koruma oranları düşürülmeye başlanmış
tır. Bu uygulama tarım sektörüne zarar vermiştir. Bugün en liberal ülkelerde bile, AT ülkelerinde 
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ve Amerika Birleşik Devletlerinde tarım sektörü, korumacı ekonominin politikalarıyla koru
nup desteklenmektedir. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak istiyorsak, pazarlama siste
mini ıslah etmemiz ve üreticileri teşkilatlandırmamız gerekmektedir. Üreticilerimizi korumak 
ve kollamak için, tarım ürünlerinden alınan yüzde 4 ve hayvansal ürünlerden alınan yüzde 2 
Stopaj Vergisi kaldırılmalıdır. Bitkisel ve hayvansal üretimde bulunan kişiler, zarar etseler de, 
bu vergiler alınmaktadır. Bir ülke, araştırdığı takirde, her mal ve hizmeti kendinden daha ucu-: 
za üreten ülke veya ülkeler bulabilir. Bu, kömürde olabilir, demirde olabilir, otomotiv sanayiin
de olabilir ve her türlü gıda maddelerinde olabilir; ama dışarıda ucuz üretilen her şeyi ithal 
etmeye kalkışırsak, hiçbir şey üretmememiz gerekir. Tüm fabrikaları kapatıp, buğdayı, pamu
ğu, şekeri ithal etmemiz daha ucuz olabilir; ama bu görüş, klasik iktisat kuramı tarafından 
dahi uygun görülmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce izaha çalıştığım nedenlerden dolayı, çiftçi
mize yardımcı olmak, devletin ve Hükümetin görevi olmalıdır. Bu hususta, hayvancılık ve çift
çilik yapan kesimler lehine birtakım yenilikler getirilmiştir. 15.2.1992 tarih ve 21143 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanın tebliğle, ithal edilen canlı hayvanlardan ton başına 800, dondurulmuş 
etten 1 300 dolarlık alınan fonla yerli üretici kısmen de olsa desteklenmektedir. Bugün Anka
ra'da Et ve Balık Kurumunda ortalama 1 kilogram et, yaklaşık 27 bin Türk Lirasıdır. Süt En
düstrisi Kurumu süt fabrikalarında, 1 litre sütün fiyatı yaklaşık 1 600-2 000 lira arasındadır. 
Buna karşılık, 1 litre suyun fiyatı, bakkallarda ve süpermarketlerde, yaklaşık 4 bin liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şehre göçü durdurmak istiyor isek, işsizliğe çözüm arıyor 
isek, sosyal adaleti gerçekleştirmek durumunda isek, tarıma, millî gelirden, daha fazla pay ayır
mamız gerekmektedir. Bunun için Hükümetimizin, ette de sütte de destekleme alımlarını ar
tırması ve bu politikayı uygulaması gerekmektedir. 

Bu önergeyi veren İsmet Gür ve arkadaşlarına burada teşekkür ediyorum, SHP olarak, 
biz de bu hususta bir Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Refaiddin Şahin; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını 
incelemek amacıyla, Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve 16 arkadaşının istemiş olduğu 
meclis araştırması üzerine, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, 
şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılık sektörü, ülkemiz tarımında, beslenme
sinde ve kalkınmasında önemli bir yer tutuyor. Hayvancılık sektörü, uzun yıllardan beri hükü
metlerin üzerinde titizlikle durduğu bir konu olmakla beraber, hâlâ bu sektörün sorunları çö
zülmüş, meseleleri halledilmiş değildir. Bilhassa son zamanda bu sektörün fevkalade geriledi
ğine, hayvan sayısının azaldığına ve üreticilerin, kârlı yahutda olumlu bulmadıkları için, bu 
sektörden yavaş yavaş vazgeçmeye başladıklarına şahit olmaktayız. Halbuki, yaklaşık 776 bin 
kilometrekarelik ülke toprakları üzerinde şimdi 57 milyon, 2 000 yılından sonra da 70 milyona 
çıkacak olan nüfusun beslenmesi, ülkemizin en başta gelen sorunudur. Beslenmede önemli bir yer 
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tutan hayvancılık konusuna ciddî, kalıcı tedbirler getirebilmek, onu, ülke insanlarını besler ve 
hatta fazlasını ihraç eder şekilde bir sektör haline getirebilmek için var gücümüzle bu işin üze
rinde hassasiyetle durmak lazımdır. 

Hayvancılık konusu, geçen iktidarlar döneminde pek çok yönüyle teşvik edilmiştir, doğ
rudur; ama gereği gibi hayvancılık sektörü korunmaya alınamamıştır, özellikle, kaçak veya nor
mal yollardan gelen canlı hayvan veya et sebebiyle, bu sektör, Türkiye'de, maalesef zarara so
kulmuş, koruma dışında bırakılmış; ama bir yandan da teşviklerle ayakta durdurulmak isten
miştir ve bunlann ikisi, birbiriyle çelişki halini almıştır. 

Hayvancılığımızı geliştirmek; ülkemiz insanını, onu daha fazla tüketir hale getirmek ve 
hatta fazlasını ihraç ederek ülkeye gelir getirmesini sağlamak lazım gelir. Nitekim, ülkemizde 
hayvancılık, ihraç yoluyla gelir getiren bir sektör iken, bugün bu durmuş, bilakis, ithalat yo
luyla, artık, bu sektör, gelir getiren değil, döviz götüren sektör olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuyla ilgili olarak talep edilen Meclis araştır
ması önergesinin altına imza atanlardan biri de benim. Konuyu, değişik kesimlerden bize geti
rildiğinde incelemeye aldık; bu inceleme sonucunda gördük ki, bu önergede iddia edilen bazı 
hususların dayandığı ciddî ve üzerinde titizlikle durulması lazım gelen noktalar var. Şimdi, mü
saadenizle bunları arz etmeye çalışacağım. 

Meclis araştırmasına konu olan sığır vebası olayı, Van ve Hakkâri tilerinde, 4.9.1991 tari
hinde ortaya çıkıyor, tik olarak Van'ın merkez Selimbey Mahallesinde, Abdullah Kaya isimli 
vatandaşın müracaatı üzerine tespit yapılıyor. 6.9.1991 tarihinde Iaboratuvara gelen patolojik 
bulgu üzerinde yapılan tibbî inceleme ve tahlil sonucu, sığır vebası tespiti kesinleşiyor. Histo-
patolojik bakı sonucu, sığır vebası tespit edilen Van İlimizdeki durum, Bakanlığın Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğüne intikâl ettirilmiştir, "Evet, sığır vebası vardır; Hakkâri ve Van'da 
görülmüştür, derhal tedbir alınsın" denilmiştir. 

Bu sığır vebası konusunda gerekli tedbir zamanında alınmadığı ve üzerinde ceddiyetle du-
rulmadığı için, sadece Van ilinde, başlangıçta 142 baş hayvanın, daha sonra ülkemizin diğer 
vilayetlerine de yayılmak suretiyle, daha fazla hayvanın itlaf edilmesine ve hatta 30 milyar lira
ya yakın zararın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Şimdi, burada, bir araştırma yapılmasını kabul ettiğiniz takdirde, ülkemiz için çok önemli 
bir sektör olan hayvancılık ve onun gelişmesi üzerinde bir tespit, bir çalışma yapmak suretiyle, 
bu tür olayların tekrarlanmamasını, bu tür olayların ülkenin millî ekonomisine zarar verme
mesini ve diğer taraftan da, görevlilerin ve sorumluların sorumluluklarını ve görevlerini ciddî 
olarak yerine getirmeleri konusunda iyi bir sonucun ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. 

Kaçakçılığın ülkemize verdiği zarar ortada. Bir de, yurda kaçak sokulan hayvanların yay
dıkları sığır vebasıyla ülkemize zarar vermesi hususu, hangi tedbirlerle ve hangi çözümlerle 
ortadan kaldırılacaktır? Bunun, mutlaka kesin bir sonuca kavuşturulması lazım. 

Burada aklımıza hemen bir soru geliyor : Yurda kaçak hayvan girişi neden önlenemiyor? 
Önceleri, ülkemizden yurt dışına; Irak, tran, Suriye gibi yerlere kaçak hayvan giderken neden 
şimdi oradan geliyor? Demek ki, sektörde ters bir dönüş var. Yani, evvelce bizden giderken, 
şimdi oradan geliyor. Şimdi, oradan kaçak hayvan gelişini engelleyemiyoruz, bir de hastalıklı 
olanların, hastalığı yaymasını önleyemiyoruz... Bu, gerçek bir tespittir, bunun üzerinde dur
mak lazım. 
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tkincisi, kaçak giren hayvanların yayacağı hastalık neden kontrol edilemiyor; Van'dan Edir
ne'ye kadar nasıl yayılabiliyor?- Hastalık aşağı yukarı 40-45 vilayeti kapsıyor ve gayri resmî ra
kamlara göre, ülkede 1 trilyonluk bir zarar meydana getiriyor. İlgili Bakanlık ve bu İşle görevli 
genel müdürlük, tedbir ve çalışmalarıyla bu işi neden önleyememiştir? Bunun sebeplerini bilir
sek, ileride tekrar böyle olaylarla karşılaşıldığında, bu hastalığın bu kadar yayılmasını ve zarar 
vermesini önleyebiliriz. Bunların bilinmesi, ihmal ve kusur varsa ortaya çıkarılması, tedbirle
rin tespiti, gerekiyorsa bu konuda yeniden organizasyon, yapılanma ortaya konulması ihtiyaç
larını meydana çıkaracaktır ki, bunlar yapılsın istiyoruz ve ülke ekonomisi, hayvancılığı ileride 
tekrar bu tür sebeplerle zarara uğramasın. 

Burada konuşulanları dikkatle .dinledim, bu konuşulanların elbette müspet taraflarına iştirak 
etmemek, doğrularını tasdik etmemek mümkün değil. Biz burada hayvancılık sektörümüze ait ko
nuları görüşürken, elbette ki bazı ihmal ve kusurları da ortaya koymak durumundayız. 

Şimdi, elimizdeki belgeye baktığımızda, sığır vebasının çıktığı günün 4.9.1991 olduğunu 
görüyoruz. Bu tarihte çıkan sığır vebası, bize sadece Van'daki yetkililer tarafından değil, OECD 
yetkilileri tarafından da ikaz ediliyor; bildiride, "tran ve Irak'tan illegal olarak sokulan hay
vanlardan dolayı Türkiye'de sığır vebası vardır, tedbirinizi alın" deniliyor. Peki, o zaman, Ko
ruma ve Kontrol Genel Müdürü olan zat ne yapıyor? bu zatın, hemen, arabasına atlayıp, ele
manlarıyla birlikte, sığır vebasının çıktığı mahalle giderek karargâh kurup, orada bu işle bizzat 
uğraşması lazım. Ne var ki, seçim, seçimin telaşı, böyle önemli bir meseleyi bu sayın genel mü
düre unutturuyor ve bu sayın genel müdür Van'a gideceğine, Çankırı'ya gidiyor, tşte bir onay: 

"Bakanlık Makamına, 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Hakkı Özdek'in, Çankırı tündeki çalışmaları yerinde 

incelemek ve alınan tedbirleri değerlendirmek üzere,16-20 Eylül 1991 tarihleri arasında, yol da
hil, 5 gün süreyle görevlendirilmesini ve bu seyahatini Sebahattin Urhan yönetimindeki 06 EAC 
81 plakalı resmî otoyla yapmasını, harcırahını 1991 malî yılı bütçesinin ilgili harcama kalemin
den, Bakanlığımıza bağlı Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce karşı
lanmasını tasviplerinize arz ederim." 

Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden harcırahınızı alacaksınız, 
bu önemli vakaya çözüm, çare bulmak için Van'a gitmeyeceksiniz, o zamanki Sayın bakanın 
seçim çalışmalarına katkıda bulunmak için Çankırı'ya gideceksiniz!., tşte, bunu anlamak, bu
nu kabul etmek, bunu hoşgörmek, bunu da böyle araştırmasız, soruşturmasız bırakmak yüre
ğimize sinmedi. O sebeple, arkadaşlarımızın verdiği araştırma önergesine biz de imza koyduk. 
Ben de şahsen imza koydum ve "Bu iş araştırılsın" dedim. 

Bu biraz evvel okuduğum onaydan başka, 24-29 Eylül tarihleri arasında bir onay daha 
var ve ondan başka 8-9 Ekim tarihleri arasından bir onay daha var. Anlaşılıyor ki, bu sayın 
genel müdür, oradaki bu meseleyle ilgilenmemiş; ona çözüm, çare, tedbir arayacağına; Çankı
rı'nın tepelerinde dolaşmış, öyleyse, bu arkadaşımızın ihmali ve kusuru vardır ve bu ondan 
sorulmalıdır. 

Aynı zamanda, o zamanın müsteşarı da aynı tarihlerde, böylesine önemli bir afet Türki
ye'de yaşanırken, veba çıktıktan sonra, 9-13 Ekim 1991'de Arnavutluk'a, 28-30 ekim 1991'de 
Malta'ya geziye gidiyor... tşte, işin bizce üzücü tarafı, çarpıcı yanı, bir de üzerinde durulması, 
araştırılması gereken tarafı budur. 
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Onun için, bu konuyla ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Meclis araştırması 
açılmasını biz de istiyor, bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdulilah Fırat; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; sayın tsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde sığır vebası hastalığıyla ilgili Meclis 
araştırması önergesinin görüşülmesi münasebetiyle Refah Partisi Grubunu temsilen görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de, içtimaî olduğu kadar, iktisadî gelişme sorunlarının çözümünde hayvancılık sek
törünün yüklendiği fonksiyonlar büyük ölçüde önem kazanmıştır. İstikrarlı ve sıhhatli beslen
mede önemli yeri olan hayvansal gıdalar, hem koruyucu hem de dışsatımı artırmada ve emeği
mizin karşılığını almada tartışılmaz bir değere sahiptir. Ülkemizin tabiî ve coğrafî yapısı ve du
rumu, her türlü tarımsal ve hayvansal üretime uygun bulunmaktadır. Bu nedenle, tarım ve hay
vancılık, çiftçi ve hayvan üreticisinin geçim kaynağı olmuş, köylümüzün vazgeçilmez hayat düs
turu haline gelmiştir. 

Türkiye'de, sığır vebası hastalığında dikkate mucip noktalarının başında, hastalığın özel
likle yetiştiricilerden ve kamuoyundan uzun bir süre saklanması üzüntümüze müncer olmuş
tur. Türkiye'nin bir ucunda sığır vebası hastalığı sürerken, diğer taraftan, olaydan Bakanlık 
teşkilatına mensup görevlilerin dahi haberi olmamış veya geç haberdar edilmişlerdir. Bunun 
neticesinde, hayvancılık sektörü tümüyle etkilenmiştir. Ayrıca, insan sağlığını etkileyip etkile
mediği yönünden yarattığı menfî etki ise malumlarınızdır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizde büyük ekonomik kayıplara ne
den olan sığır vebası hastalığı felaketinin önlenmesi için yapılan mücadele çalışmalarında ar
zulanan etkinliğin sağlanamaması gerçeğinin altında yatan neden; devletin yönlendirdiği yan
lış hayvancılık politikasıdır. Hayvancılık sektöründe, millî ekonomik çıkarlar göz önüne alın
mayarak, esasta, ana yapıda bir düzensizlik yaratılmıştır. Planlı olarak yaratılan bu başıbo
zukluk, açık bir şekilde halkımızın gözleri önünde cereyan etmiş ve büyük kayıplara sebep ola
rak acı bir neticeyle kendisini göstermiştir. Sığır vebası hastalığında sonuç olarak; 2 500 adet 
büyükbaş hayvan ölmüş, 12 bin adet büyükbaş hayvan itlaf edilmiş ve bu zayiattan kâfi dere
cede ders alınmamış olacak ki, ülkemizde sığır vebası hastalığı varken ve hızla Doğu Anado
lu'dan batıya ilerlerken, Türk Hükümeti hayvan ithaline devam etme müsaadesini vermiştir. 
Basına da intikal eden olayda, televizyon programlarından da hatırlanacağı gibi, Polanya'dan 
ithal edilerek Gebze'ye getirilen hem de teşvikle getirilen sığırların hemen hepsi telef olmuştur. 

Ekonomik bir varlık olan hayvanlarımızın, gerek yetiştirilmesinde, gerekse verimlerinin 
artırılmasında, ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesinde hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu hastalıkların başında, salgın paraziter ve adi hastalıklar gelmektedir, Bu hastalıklar, yalnız 
hayvan sağlığını tehdit etmekle kalmamakta, insan sağlığını da tehlikeye soktuğu gibi, ülke eko
nomisine de büyük kayıplar verdirmektedir. Ayrıca, ticareti, ihracatı ve turizmi de menfi yön
de etkilemektedir. Bu bakımdan, devletin, salgın hastalıklarla mücadeleyi birinci plana alması 
iktiza eder kanaatindeyiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enflasyonun çok ağır şartlarda seyrettiği Türkiye-
mizde, on aylık bir gecikmeyle tediye yapılması, hangi insaf ve adalet ölçülerine sığar; soruyoruz... 

Türkiye'de son sığır vebasrhastalığı, 1991 yılının Ekim, Kasım Aylarında ağırlığıyla sey
retmiş ve 1992 yılının Mart, Nisan aylarında tamamen kontrol altına alınmıştır. Bu araştırma 
önergesi verildiğinde, Türkiye'de hastalık ciddî boyutlardaydı ve ehemmiyet verilecek konuy
du; ancak, bugün, hastalık, güncelliğini kaybetmiştir. 

Sığır vebası, sığır, manda ve atlara mahsus, bulaşma ve ölüm oranı çok yüksek olan bir 
hastalıktır. Hastalık salgınında yüzde 80-100 oranında telafat görülür. .Halk arasında bu hasta
lığa "malkıran hastalığı" denilir. Ülkemizde Birinci Dünya Savaşı sırasında salgılar olmuş, bu 
salgınlar 1932 yılında sona ermiştir. Bundan sonra, 1969 yılında görülen hastalık, 1973 yılında 
kontrol altına alınmıştır. Hepimizin bildiği son salgın -biraz önce rakamlarla verdiğim gibi-
büyük hayvan zayiatına neden olmuştur. 

Filhakika, bugün, Gaziantep'te bizzat yaptığım inceleme ve müşahadelerimi Yüce Mecli
sinize arz ediyorum : Gaziantep'te, halihazırda 500 - 600 bin civarında küçükbaş hayvan pazar 
beklemektedir. Bu hayvanlar, yaz boyu yüksek yaylalarda otlatılmak suretiyle semiz duruma 
getirilmiştir. Bu hayvanların, normalde, satışlarının 8 inci ve 9 uncu ayda yapılması gerekir; 
aksi takdirde, her geçen gün, hayvanların kilo kaybına ve dolayısıyla müstahsil ve tüccarları
mızın iflasına sebep olmaktadır. 

Siyasî iktidarın konuya acil çözüm getirmesi ve bu millî varlığımıza behemahal sahip çık
ması gerekmektedir. Ayrıca, arap ülkelerine satılan canlı hayvanların büyük bir bölümü de, 
hastalık bahanesiyle geri gönderilmiştir. Hükümetin konuya acil çözüm getirmesi ve Meclisi 
bilgilendirmesi, mağdur olanlara yardım yapması lazımdır. 

Refah Partisi Grubu olarak, acilen alınması gereken tedbirleri şu şekilde özetleyebiliriz : 
1. Veteriner araştırma laboratuvarlarını gerekli eleman, araç, gereç ve ödenek yönünden 

takviye ederek, yükümlü olduğu görevleri noksansız yapacak elemanlarla mücehhez duruma 
getirmek, hayvancılığın yegâne geçim kaynağı olduğu bölgelere, mesela Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerine hizmet götürmek. 

2. Veteriner hizmetlerinin yeterli olmadığı doğu ve güneydoğuda, komşu ülkelerden ül
kemize geçen sığır vebası, şap gibi bulaşıcı viral hastalıkların önlenmesi ve böyle durumlarda 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu mücadele çalışmalarından sonuç 
alınabilmesi için, sınırdaki ve ülke içerisindeki hayvan hareketleri, sorumlu diğer bakanlarca 
etkili bir şekilde denetlenmelidir. 

3. Hayvan hastaneleri ve dispanserleri yurt sathında yaygınlaştırılıp, sağlık alanında gö
revli tüm laboratuvar ihtiyaçlarına öncelik verilmeli; yardımcı personelin sayısını artırmak için 
hayvancılık sektörünün merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesinde meslekî okullar açıp eleman 
yetiştirmelidir. 

4. Doğu Anadoluda mera hayvancılığı önemli bir yer tutması hasebiyle, mevsiminde yüz-
binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın yararlandığı yaylalara veteriner hekimleri her gün götür
mek mümkün olmadığından, bu yalla ve kışlaklarda seyyar bakım yerleri kurmak lazımdır. 

5. Son yıllardaki yüksek enflasyon, hayvancılık sektöründe yatırım ve işletme maliyetle
rini büyük ölçüde yükseltmiştir. Devlet bu konuda yatırımları özendirmeli, düşük maliyetli ve 
adaletli bir faizsiz finansman politikasını uygulamalıdır. 
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6. Aşı, serum ve biyolojik ilaçlar çok pahalı olduğundan, hayvan müstahsilleri ilaç kul
lanmamaktadırlar. Bunun için, devletin, ilaç piyasasını kontrol ve satışını mutlaka zapturapta 
alması lazımdır. 

7. Devlet, üretimi, ucuz tesis ve işletme kredileri ve sübvansiyonlarla desteklemelidir. Üc
reti, rekabet gücüne ulaşana kadar; özellikle, dış pazar fiyatlarına karşı etkin bir biçimde ko
runmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hayvancılık sektöründe rasyonelleşmeye önemli ölçü
de imkân sağlayacak teşkilatlanma konusu, üretici ve üretim örgütlenmesiyle, kamu hizmetle
rinin teşkilatlanması olarak incelenebilir. Ülke genelinde siyasî istikrar sağlanması, iktisadî is
tikrarın sağlanmasıyla çok yakından ilgilidir. Bunun için.kırsal kesimde güçlü ve sağlam ikti
sadî teşkilatlanmalara yönelmek gerekir. 

Kırsal alanda iktisadî teşkilatlanmanın en zayıf olduğu kesim, şüphesiz hayvancılıktır. Bu 
sorunun çözümünde, sektörün ihtisaslaşarak teşkilatlanmaya yönelmesi, çok yararlı sonuçlar 
getirebilir. 

Türkiye hayvancılığının yaşadığı ekonomik sorunların önemli nedenlerinden birisi de 1980 
sonrası Tarım Bakanlığı bünyesinde yapılan yeniden düzenleme ve reorganizasyondur. Bilindi
ği gibi, organizasyon, ekonomik bünyeye yeni ve daha güçlü bir dinamizm kazandırmanın ara
cıdır. Son yıllarda meydana gelen ekonomik gerilemeler, milyarlarca liralık ekonomik kayba 
neden olan, mücadelesinde zorlandığımız salgın hayvan hastalıkları, bu hantal ve aşırı merke
ziyetçi kamu teşkilatlanmasının birer sonucudur. 

1984 yılında uygulanmaya konulan fonksiyonel düzenleme sistemi, veteriner teşkilatı ile 
yetiştiriciler arasındaki direkt ilişkileri ortadan kaldırılmıştır, özellikle, 1991 yılında ortaya çı
kan sığır vebası hastalığında olduğu gibi, hizmetlerin etkili bir şekilde yapılmasını engellemiştir. 

Hayvancılıkla ilgili kamu hizmetlerinin müessir olması için, hayvansal üretimle ilgili hiz
met ve pazarlama üniteleri ayrı bir organizasyon içerisinde toplanarak,hayvansal üretim sek
törüyle ilgili bütün kamu kuruluşlarının tarım ve Köyişleri bakanlığı bünyesinde kurulacak hay
vancılık müsteşarlığı içinde teşkilatlanması arzumuzdur. Yeni teşkilatlanma kanununun komis
yonlara intikal ettiğini öğrendik; iyi neticelerle sonuçlanmasını temenni ederiz. 

Hayvancılıkla ilgili kamu hizmetlerinin teşkilatlanmasında en alt hizmet birimi, ilçe sevi
yesinden kasaba seviyesine indirilmelidir. 

Hayvancılık yapılan her yerleşim biriminde hayvancılıkla ilgili teknik, ekonomik, örgüt
sel meselelerin daha sağlıklı ve isabetli çözümü için objektif kararlar alınmasına imkân sağ
lanması, halkımızın refaha götürülmesine bir sebeptir. 

Hayvancılık sektöründeki üretim artışları, nüfus artışından çok fazla olmalı ve kişi başı
na düşen pay, ileri ülkelerdeki seviyelere yükselmelidir. Yurttaşlarımızın hayat seviyelerinin yük
selmesi sonucu iç tüketim artacaktır. Ülkemizin kaynakları, hem toplumun daha iyi beslenme
si hem de ihracat hedeflerimizin gerçekleştirilmesi bir arada düşünülerek kullanıldığında; yani 
iktisadî, toplumsal ve teknolojik öncelikler akılcı ve adil bir sistemle gerçekleştirildiğinde ba
şarıya ulaşmış olacağız. 

Kalben arzuladığımız bu sonuçlara en kısa sürede ulaşılması temennisiyle, hepinizi Gru
bum ve şahsım adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın İsmet Gür, önerge sahibi olarak konuşmak istiyor musunuz?.. Buyurun. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla se

lamlıyorum. 
tik önce, bir hususu dikkatlerinize sunarak söylerime başlamak istiyorum. Bu önergenin 

Sayın Başkanlığa verildiği günden bu yana 241 gün geçmiş ve ancak bugün görüşülme imkânı 
bulunabilmiştir ve tabiî, sığır vebası olayı da güncelliğini kaybetmiştir. Gönül isterdi ki, olay 
sıcağı sıcağına incelenip karara bağlanmış olsun. 

Maksadım, burada kimseyi suçlamak değil; fakat, bir gerçek var ki, ifade etmeden geçe
meyeceğim. Şu anda, gündemde 65 adet genel görüşme ve Meclis araştırması önergesi, 247 
adet sözlü veya yazılı soru önergesi ve yine 57 adet kanun tasarı ve teklifi sırada beklemektedir. 
Malumunuz, bu, geçen yıldan devirdir; önümüzdeki yıla daha fazlasıyla da devredecek görün
mektedir. Bu aksaklığı ortadan kaldırmak için, acilen İçtüzükte gerekli değişiklikler yapılarak 
ya Meclisin çalışma günleri yeniden düzenlenmeli; cuma, cumartesi ve pazar günleri Meclis 
çalışmalı ve bu günlerde Meclise ziyaretçi alınmamalı ve haftanın kalan günlerinde de milletve
killeri yatırım ve projeleri takip etmek, seçmenleriyle ilgilenmek veya kanun tasarı ve teklifleri
ni hazırlamakla meşgul olmalıdırlar ya da -bu mümkün olamıyorsa- Meclisin çalışma saatleri 
artırılmalıdır, Meclisin çalışma günlerindeki oturum sürelerinin en azından 15.00 ilâ 22.00 sa
atleri arasında devam ettirilmesinin karara bağlanarak, bu süre içinde daha çok konunun gö
rüşülmesi sağlanmalıdır kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sığır vebası hastalığı ile ilgili görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. Bu hastalık, ülkemizde 1923-1932 yılları arasında sık sık görülmüş; ancak, Türk ve
teriner hekimlerinin üstün gayretleri sonucu, 1932 yılında, ilk defa, söndürülmüştür. O günkü 
ilkel imkânlara rağmen 1969 yılına kadar, ülke hayvancılığı sığır vebasından korunabilmiştir. 
1969 yılında tekrar görülen hastalık, 1971 yılında, yeniden, tamamen söndürülmüştür. 1969-1971 
yılları atasında, 2 059 adet sığır hastalıktan ölmüş, 10 970 adet hayvan da, mecburen itlaf edil
miştir. İki yılı aşkın süre içinde, hastalık çıkan 178 mihrakta, 13 029 hayvan kaybolmuştur. 

1971 yılından bu yana geçen 20 yıl içinde, araç gereç, teknik ve personel sayısında fevkala
de bir artış olmasına rağmen, 1991 yılında hastalığın yeniden çıkması, 45 ilde 479 mihrakta 
tespit edilmesi, dolayısıyla tüm ülkeye yayılmış olması, oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Kont
rol altına alınabilmesinin dört aydan daha fazla bir süreye sarkması ise, bizce vahimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sığır vebası hastalığı eylülün ilk haftasında -benden 
önceki sayın sözcülerin de ifade ettiği gibi- Van İlimizde görülmüş; 8 Eylül 1991 tarihinde, la-
baratuvarca da tespit ve teyit edilmiştir. 12 Eylül 1991 tarihinde, bir uzmanlar heyeti hastalık 
mihrakına giderek, olayı bizzat yerinde de teşhis etmişlerdir. Hastalığın teşhisinden itibaren, 
Bakanlık yetkilileri ve bizzat o günkü Sayın Bakanın, kanun gereği, hastalığı tüm yurt çapında 
deklare edip, kordon, karantina, aşılama ve özellikle de tazminattı itlaf çalışmalarını derhal 
başlatması gerekirken, Sayın Bakan seçim çalışmalarıyla meşguldü. O günkü Sayın Bakan olayı 
tüm çıplaklığı ile bilmesine rağmen, seçim telaşı içerisinde konuyu örtbas etme, kapatma yolunu 
seçmiş, taşra teşkilatlarının feryatlarına rağmen.hastalığın varlığı Bakanlığa, 15 Ekim 1991 tari
hine kadar kabul ettirilememiştir; Office International Epizootica'ya da, ancak 25 Ekim 1991 
tarihînde deklare edilmiştir. Eğer, hastalığın teşhisiyle birlikte harekete geçilip, Van, Kars, Ağrı, 
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Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Hakkâri illerine ait hayvan pazarları hemen kapatılsa, hayvan sevki-
yatlan da durdurulsaydı ve yukarıda bahsettiğim kordon, karantina, aşılama ve özellikle de 
tazminatlı itlaf çalışmaları devreye sokulsaydı, o gün o felaket yaşanmayacaktı. 

Kaldı ki, doğu ve güneydoğu sınırlarımızda bulunan illerimiz, her yıl bir kordon dahilin
de, sığır vebasına karşı, koruyucu olarak, tampon bölge vasfıyla da aşılanmaktadır. O yüzden, 
bu illerimizde, bu hastalıktan ölen hayvan sayısı da oldukça az olmuştur. Ancak, tazminattı 
itlaf devreye sokulamadığı için, çiftçimiz, elindeki hasta hayvanları ya kaçak olarak kesmiş ya 
da kaçak olarak satmıştır; çünkü, ülke çapında, resmî olarak, hastalık çıktığını deklare etmez
seniz, itlaf müessesesini işletmezsiniz, tazminat da ödeyemezsiniz. Bu da, hastalığın yurt ça
pında yayılmasına çanak tutmuştur. 

Bunun sonucu olarak, resmî kayıtlara göre, 2 823 hayvan ilk varışta ölmüş, 1 022 hayvan 
hastalığı yakalanmış olduğu için hemen öldürülmüş, 11 960 hayvan da şüpheli olarak itlaf edil
miştir; yani, 15 805 sığır, kısa sürede kaybedilmiştir. Bunlar, resmî rakamlardır; gerçekte ise, 
20 binin üzerinde sığır kaybı olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu anlattıklarımı, hayvansal üretimde basit bir maddî 
kayıp olarak değerlendirenleyiz; yani olaya, 16 bin civarında sığırın, kâğıt üzerindeki, 65 milyar 
liralık maddî değer kaybı gibi bakamayız. Bize göre bu olay, ülkemiz için Çernobil felaketi kadar 
büyük, tehlikeli ve önemlidir; ama, ilk tedbir olarak, birkaç tane hayvan pazarının kapatılması
nın ve kısa bir süre için hareketlerinin ve sevkiyatının durdurulmasının halk üzerindeki muhte
mel tepkisini, seçim kaybetme korkusuyla göze alamayanlar, o gün içinde bulunduğumuz bu va
him faciaya sebep olmuşlardır. Kendi çıkarları için, devlet çıkarları zedelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz olayı, salt maddî değerler kaybı olarak da görmüyoruz. Şöyle 
ki; paniğe kapılarak elindeki hayvanlarını yok pahasına pazara döken çiftçimiz, bugün tekrar 
ahırına, ağılına hayvan alarak, süt ye et sığırcılığına başlamak için tereddüt içindedir. Bu olay, 
zaten çeşitli darboğazlarda sıkışan süt ve et üretimine ve üreticisine büyük bir darbe olmuştur. 
Boşalan besi işletmeleri, aynı korkuyla, tekrar hayvan beslemek için isteksizdir. Bu da, ülkede
ki et üretimini tehlikeye sokmuştur. Yalnız ithalat politikalarıyla, zaten bir belirginsizlik içine 
girmiş olan et üretimi alanında önemli bir boşluk doğmuştur. Korkarız ki, bu felaket, hayvan 
kaçakçılığı gibi yeni bir sosyal meseleyi gündeme getirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sığır vebası, bugün dünyanın en geri kalmış bazı Afri
ka ülkeleriyle, iç karışıklıkların, savaşların olduğu bazı asya ve Ortadoğu ülkelerinde görül
mektedir. Türkiye de, maalesef bu kategoriye dahil olarak, dünya kamuoyunda, hiç de layık 
olmadığı, hak etmediği bir görünüm kazanmıştır. Günümüz dünyasında vebalı bir ülke olmak, 
gerçekten hiç de hoş olmayan bir durumdur. 

Bu durumda, hastalığın yayılmasında iki ana sebep vardır. Bir, hastalığın ihmal ve bazı 
hatalar sonucu bu boyutlara ulaşmasında bazı kişilerin sorumsuzlukları ve siyasal tutumları 
yanında, ikincisi de, 1983 yılında Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen reorganizasyonun payıdır. 

Yeni düzenleme ile "fonksiyonel hizmet" adı altında hizmet dağıtılmış, teşkilatsız genel 
müdürlükler kurulduğu gibi, ödenek, vasıta, eleman, araç gibi hizmete yönelik hususlar ayrı 
ayrı birimlerden yönetilerek, adeta hizmet yürütülemeyecek, taşra teşkilatının başvuracağı merci 
bulamadığı bir düzenlemeye gidilmiştir, tşte bu düzenleme sonucunda, ülkemizde hayvan has
talıkları ile mücadele hizmetleri adeta durmuş, ülkenin hayvansal protein ihtiyacı tamamen it
hale bağımlı hale getirilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için, olayda 
ihmali görülenlerin tespiti ve gereğinin yapılmasını, bütün olumsuz şartlara rağmen, başarılı 
Çaba ve fedakârlıklarından dolayı da bazı yetkililerin ödüllendirilmesini yüce Meclisten arz 
ediyorum. 

Gerçi, son "Tarım Bakanlığı Görev ve Teşkilatlarında yeniden Düzenleme" adı altında 
ki kanun da Tarım Komisyonundadır genel müdürlük sayısı sekize çıkartılarak yeni bir teşki
latlandırılmaya gidilmektedir. Bu teşkilatlandırmada da, özellikle taşra teşkilatlarının bugün
kü şekilde bırakılmayarak, yeniden genel müdürlüklerin paralelinde olarak, taşrada da mü
dürlüklerin kurulması gerektiği kanaatindeyim. 

Hayvancılığın, ülke çapında faizsiz kontrollü kredilerle yeniden teşvikinin artırılması ka
naatindeyim. 

Hayvan kaçakçılığının önlenebilmesi için, daha etkili tedbirlerin alınması ve İçişleri Ba
kanlığına bağlı polis ve jandarma teşkilatlarının, hayvan şevki yatı hususunda bilgilendirilip, 
eğitilmesi, belgesiz sevkiyatlann kesin olarak geri çevrilmesi ya da cezalandırılması gerektiği 
kanaatindeyim. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür. 
Böylece, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlan

mıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma süremizin sona ermesine az kalmıştır. Yeni bir konuya geçtiğimiz takdirde bitir

mek imkânı olmadığından, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 16 Eylül 
1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.01 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder 'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 Sayı

lı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

Sorular : 
1. Halen Bakanlığımızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı maddele
rine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya üc
retlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan Müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan Müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4.9.1992 

Sayı : ÖKM-2-531 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 21.5.1992 Tarih ve A.01.0 GNS.0.010.00.02-7/181-1568/6487 
sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in yazılı soru önergesinin cevabı yazımız 
ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANLIĞI MÜŞAVİRLERİ 

Sıra 
No. Adı ve Soyadı 

1 Tuncer över 
2 Yaşar Yılmaz 
3 A. Fevzi Gencer 
4 t. ö . Zincircioglu 
5 Yüksel Yıldırım 
6 H. İbrahim Halıcı 
7 Cevat Karal 
8 Zeki Çakan 
9 Orhan Fırat 

10 Dursun Özdöl 

11 Ş. Bayhanoğulları 
12 Yusuf Yurttaş 
13 Bahattin Ayhan 
14 Erol Haydaroğlu 
15 Sedat Aynur 
16 Nasır Vural 
17 Ali Tunçsav 

18 Z. Abidin Yeşilay 
19 Yahya Taşdelen 
20 Sıtkı özakpınar 

Tahsili 

İ.I.İ.A. 
I.I.I.A. 
G.Mü.Ok.lnş. 
Zir. Fak. 
Zir. Fak. 
Mes. Yük. Ok. 
K.T. Un.Yer.BiI. 
l.D.M.M.A.Y.O. 
Lise 
A.Erk.Tek.Yük. 
Öğr. Okulu. 
A.I.I.I.A. 
Vet. Fak. 
Lise 
Kara Harp Ok. 
Zir. Fak. 
A.t.I.t.A. 
Müh.M.Yük.Ok 

Eğitim Ens. 
Zir. Fak. 
Zir. Fak. 

Göreve 
Atanmadan 

önceki Meşgu. 

Mimar 
Şef 
İstifa Sonrası 
Yüksek Fen Kur. Üyesi. 
Gn.Md.Yön.Kur.Bşk. 
T.O.K.B.Per.Gn.Md.Yrd. 
Fak.Köy.Hiz.Gn. Md.Yrd 
Köy.Hiz. Genel Müdürü 
İstifa Sonrası 

Sanayi ve Tic. Müdürü 
Sözleşmeli 
Gn. Md. Yrd. 
İlk defa 
Emekli Sonrası 
Mühendis 
Pers. Genel Müdürü 
Müsteşar Yard. 

İstifa Sonrası 
Müst. Yrd. 
Müsteşar 

Ellerine Geçen 
2547 S.K.(Yök) 

Ücreti Maaş 

4 017 000.-
4 147 000.-
4 150 000.-
4 318 000.-
4 802 000.-
3 987 000.-
4 055 000.-
4 705 000.-
4 132 000.-

4 080 000.-
4 136 000.-
4 339 000.-
3 902 000.-
3 937 000.-
4 210 000 
5 885 000.-
4 763 000.- 18.8.1992 
günü vefat etmiştir. 
4 130 000.-
4 750 000.-
4 940 000.-

NOT : 1. 30 adet Müşavirlik kadrosu vardır. 10'u boş bulunmaktadır. 

2. Maaşlar Mayıs 1992 tarihli itibariyledir. 

3. İhtisas ve tecrübe durumlarına göre Müşavirlerin bazılarından fiilen istifade edil
mektedir. 

Sıra 
NO. Adı ve Soyadı Tahsili 

1 Prof. Dr. E. Istanbulluoğlu Vet. Fak. 
2 Prof. Dr. Celal Er Zir. Fak. 
3 Prof. Dr. Erkan Benli Zir. Fak. 

Göreve Atanmadan 
önceki Meşguliyeti 

Ellerine Geçen 
2547 S.K.(YÖK) 

Ücreti Maaş 

Selçuk Ün. Öğr. Üyesi 2 981 000.-
A.Ü.Zir. Fak. Öğr. Üye. 2 981 000.-
Gazi Ün. Tek. Eğit. Fak. 
öğr. Üye. 2 981 000.-
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2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin-Arhavi-Borçka-Hopa çay fab
rikasında işçi alımlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazılı ce
vabı (7/240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sn. Sümer Oral tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu delalletlerinize arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Güneydoğu'da terör ve anaşiyi önlemek için alınan tedbirler içerisinde 100 bin adet de 
işsizlere iş kadrosu verilmiş ve o bölgenin geçenleri işe alınmış ve hala alınmaya devam ediyor. 

Güneydoğu illerinden olmayıp, ancak güneydoğuya askere giden gençlerimizin bir kısmı 
bu bölge topraklarımız ve insanlarımız için şehit oldukları malumlarınızdır. Bu şehitlerden ör
nek vermek istiyorum. Artvin-Arhavi-Üçırmak köyünden Ali Emiral oğlu Hilmi Emiral Şır-
nak'ta karakol baskınında 6 ay önce şehit oldu. Aynı babanın bir oğlu daha var ve işsiz. Arha-
vi Çay fabrikasına 15.6.1992'de 106 işçi alındı tüm ısrarlara rağmen şehit erin kardeşi işe alın
madı. Tekrar Ar havi çay fabrikasına 15.6.1992'de bir dilekçe ile müracaat edildi. 

Bu nedenle Sn. Bakan'a sorularım şunlardır : 
1. Bütün bu olup bitenlere göre şehit erin kardeşi Mustafa Emiral Arhavi Çay fabrikası

na alınacak mı? Alınmayacak mı? 
2. İşe alınmalarda kriter sadece partili olmak yeterli midir? 
3. Artvin-Arhavi-Borçka-Hopa çay fabrikalarına DYP ve SHP'ye kayıtlı olmayanlar alın

mıyor, bu sizce doğru ve adil midir? 
4. Sınav ve mülakat şeklini düşünmez misiniz? 
5. 1992 yılı içinde alınan işçiler hangi mevzuata göre alınmışlardır. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 2.9.1992 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : B.07.0.BÎK.0.03/4-1-3035 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Müd.) 26.6.1992 gün, 
7-240-1820-9694 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Ha
tinoğlu tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Şehit düşen erin kardeşi Mustafa Emiral işe alınmış olup, Arhavi Çay Fabrikasında 
çalışmaktadır. 

2. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1992 yılı yaş çay yaprağı alım kampanyası ne
deniyle yaptığı işçi alımlarında uygulanan kıstas; kampanya döneminde alınacak olan yaş çay 
yaprağı miktarı, işletmelerin fiili kapasiteli ve diğer hizmetlerden ötürü ihtiyaçları, alım yerle
rindeki çay yaprağı yükleme ve boşaltmadaki iş hacmidir. Dolayısıyle, işçi alımlarında uygulanan 
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kriter, politika yerine işletmecilik anlayışı ve rasyonel düşüncedir. Bu sebeple de, işe giren ve 
girecek olan vatandaşın partili olup olmadığı veya hangi partiden olduğu da bilinmemektedir. 
Ancak, bölgedeki toplam işsiz miktarının 50 000 kadar olabileceği dikkate alınırsa, bu yükü 
Çaykur'un tek başına çekmesinin olanaksızlığı açıkça görülmektedir. 

3. Bütün bölgelerde olduğu gibi, Artvin-Arhavi, Borçka ve Hopa çay fabrikalarına ya
pılan işçi alımlarında da yukarıda belirtilen ilkeler esas alınmıştır. Dolayısıyle, iktidar ortağı 
partiye kayıtlı olanlar alınıyor diğerleri alınmıyor iddiası doğru değildir. 

4. İşçi alımları "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daima Kadrolarına tik Defa tşçi Ola
rak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca, daimi işçi alımları sı
nav yoluyla, geçici işçi alımları ise sözkonusü Yönetmeliğin 12/d maddesine dayalı olarak ev
velâ daha önceki yıllarda çalışanlar alınmakta, boş yer kaldığı takdirde veya ihtiyaç halinde 
işin mahiyeti, işçinin fizikî yapısı dikkate alınarak yapılmaktadir. 

5. 1992 yılındaki işçi alımları da yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne göre yapılmıştır. 
Arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Yeşil Kart uygulamasına ve hastanelerin 
malî sıkıntılarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nm yazılı cevabı (7/253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
îstanbul 

Soru : 
Yeşil Kart Uygulamasına geçilme haberlerinden sonra ve her fakir olduğunu beyan edenin 

ücretsiz muayene edilmesinden sonra hastanelerin döner sermayelerinin iflas noktasına geldiği 
görülmektedir. 

1. Türkiye çapında bütün devlet hastanelerinin döner sermayelerinin 91 ilk 6 ay gelirleri 
ile 92 ilk 6 ay gelirleri nelerdir? 

2. Döner Sermayelerden doktorlara ödenmesi gereken payın 6 ayda ödenmediği söylen
mektedir. Bu kapsamda kaç doktorun, kaç aylık alacağı ödenmemiştir? 

3. Bu şekilde iflasla karşılaşan döner sermaye uygulamalarının düzeltilmesi için bütçe
den ödenek kaydırılması yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, niçin yapılmamıştır? 

4. Aksayan sağlık hizmetlerinin ve düşen sağlık hizmetleri kalitesinin sorumlusu kimdir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 31.8.1992 

Hukuk Müşavirliği 
B100HKM0000000-923 9/1442 

Soru Önergesine Cevap 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 7.7.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/253-1893/9951 sayılı yazılan. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından Bakanlığımızca cavaplandırılması 
istenilen ve Yeşil kart uygulamasına ve hastanelerin malî sıkıntılarına ilişkin olan yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte.sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

İstanbul Milletvekili sayın Adnan Kahveci'nin "Yeşil Kart" uygulaması ile hastanelerin 
malî sıkıntılarına ilişkin soru önergesine cevabımızdır : 

1. Hastanelerimizin 1991 yılının birinci altı aylık geliri 353 986 213 966 TL. iken, 1992 
yılının aynı döneminde 545 358 467 236 TL. olmuştur. 

2. 4.1.1961 tarih ve 209 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 27 nci maddesi ile eklenen fıkrada, "personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sını
fına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her-
türlü tazminat tutarının % 50'sini, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere, Sağlık Ba
kanlığınca belirlenecek esas ve oranlarda ek ödeme yapılabilir" hükmü yeralmaktadır. 

Mezkûr KHK ile eklenen fıkradaki "... ödeme yapılabilir" ifadesinden de anlaşılacağı üzere, 
döner sermayeden personele ek ödeme yapılması mutlak ve mecburî olmayıp, birtakım şartla
rın tahakkukuna bağlıdır. Bu yüzden ek ödeme, seyyanen ve devamlı olarak ödenmesi gereken 
bir ücret olmadığı gibi, 657 sayılı Kanun'da belirlenen malî haklar ile de ilgisi bulunmamakta 
ve dolayısı ile, personel bakımından kesin bir alacak hakkı doğurmamaktadır. 

Diğer yandan konu ile ilgili olarak 1984 yılında çıkarılan Yönerge ve Genelgelerde açıkça 
belirtilmiş olduğu gibi, ek ödeme yapılıp yapılmayacağı ile hangi personelevne oranda ödeme 
yapılacağı hususu hastane baştabibi ve uzmanlardan teşkil edilmiş bir kurulun değerlendirme
si ile doldurulan değerlendirme formlarına göre tesbit edilmektedir. Bu değerlendirme netice
sinde yeterli puanı alamayan personele ek ödeme yapılması söz konusu olmamaktadır. 

3. 3816 sayılı ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart verile
rek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun çıkarılmadan önce, sağlık güvencesi ol
mayan ve tedavi giderlerini ödeme gücü olmadığını beyan eden kimselerin tedavi masrafları 
için kullanılmak üzere 1992 yılının birinci 6 ayında 85 milyar TL. Başbakanlık Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan hastahane döner sermayelerine aktarılmıştır. 

3816 sayılı Kanun'un 3.7.1992 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kanun kapsamına 
giren kişilerin tedavi giderleri, Bütçe'ye bu amaçla konulmuş ödenekten karşılanacak olup; 1992 
yılı Bütçesine, bu amaçla 370 Milyar TL. ödenek konulmuştur. 

4. Yukarıda açıklandığı üzere, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak sağlık hizmetleri
nin bütün yurda ve vatandaşlara hızlı ve eşit bir şekilde ulaştırılması ve sunulması yolunda 
önemli mesafeler alınmış olup; sağlık hizmetlerinin aksaması ve kalitesinin düşmesi asla söz-
konusu değildir. 

4. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın, basında yer alan II Dünya Savaşı sırasında 
Nazi Almanyası ile Türkiye'nin işbirliği yolundaki haber ve iddialara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/260) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını, saygıyla arz ederim. 3.7.1992 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milyonlarca insanın ölümüne, onmilyonlarcasının sakat, 
yersiz ve yurtsuz kalmasına neden olan ve insanım diyen herkesin istisnasız bir şekilde ve haklı 
olarak lanetlendiği 2 nci Dünya Savaşında "üstün diplomatik manevralar sayesinde" tarafsız 
kalmayı başardığı kanısı; gerek resmî tarih ve gerekse başka araştırmacıların ortak ve kesin gö
rüşü iken; Nokta Dergisinde Sayın R. Hazer adlı muhabirce ölüm fırınlarında yaptığı araştır
malar sonucunda, belgeleriyle gün ışığına çıkardığı gerçekler önceki bilgilerle taban tabana zıttır. 
Bu gerçek günlerdir bilinmesine rağmen henüz hiçbir yetkili makamca reddedilmemiştir. Eğer 
bu yazılanlar doğruysa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geçmişinde, bir insanlık suçu olan uy
gulamalara ortaklık düzeyinde karanlık ve son derece kirli sayfalar var demektir. 

Nitekim yapılan araştırmaya göre 1943-1945 yılları arasında; 
Ravensbürck : 71, Dachau : 86, Najdeneck : 7, Terezin : 2, Brezinka : 4 kişi olmak üzere 

toplam 170 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yine T.C. Devletince ve bunların bazı 
büyük kentlerde "politik suçlu" oldukları iddiasıyla tutuklanıp trenle Brüksel üzerinden Al-
manya'daki Nazi Toplama Kamplarına gönderildikleri ve orada çoğu Musevi olan bu vatan
daşların "yok edilmek" suretiyle "hayattan azledildiği" ortaya konmuştur. Bu husus Sayın 
Dışişleri Bakanına hemen bildirilmesine ve Sayın Bakanın "Bu çok ciddi bir iddia. Hemen 
baktıracağım" demesine rağmen bugüne kadar süren suskunluk iddianın doğru olabileceği ih
timalini çok daha yüksek hale getiriyor, 

1. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2 nci Dünya Savaşı sırasında Faşist Alman Devletiyle 
yaptığı "gizli" anlaşma veya anlaşmalar var mıdır? Varsa, içerik veya içerikleri nelerdir? 

2. 1943-1945 yıllan arasında T.C. dış temsilciliklerinde görev yapanlardan kimler (veya 
herhangi biri, örneğin Budapeşte Basın Ateşesi Dr. Emrullah Nerin Gün gibi...) tutuklanıp 
-yakılmak dahil- cezalandırılmak için götürülmüş müdür? Götürülmüşse akibetleri ne olmuş
tur? Ve T.C. Devleti bu nedenle ne gibi çabalar harcamıştır? ,.• 

3. ölüm Kamplarındaki Nazi Subaylannca tutulan tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla; 
tutukluların birinci sütunda isimleri -Rüstem Ali, Balja Fenkelstein, Marie Eskenazi ve daha 
niceleri gibi- ikinci sütunda doğum tarihler -1900'lerden başlayıp, 1935'lere varması gibi- ve 
doğum yerleri -İstanbul gibi-, üçüncü sütunda yakalandıkları yer -çoğunlukla İstanbul gibi-
dördüncü sütunda, kampa getiriliş tarihleri hangi ara istasyondan -Brüksel gibi- geldikleri ve 
akıbetlerinin -yakılmak gibi- yazılı olduğu anlaşılan ve şimdilik 170 olduğu sanılan sayıdaki 
TC Vatandaşını; hangi mantık, hangi vicdan ve hangi nedenler çerçevesinde göndermiştir? 

4. 1945'lerden bu yana iktidar olanların başta olmak üzere bugüne kadar hiç kimsenin 
farketmemiş olması nasıl açıklanabilir? 

5. Geriye yanlızca bugüne kadar sahip çıkılmayan ayakkabıları kalmış olan bu insanla
rın yakılmak üzere faşist Alman Devletine gönderildiği doğruysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
adına yakılanların manevi huzurlarından, vatandaşlarından ve bütün dünyadan özür dileye
cek midir? 
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6. Yazılanlar doğruysa telafisi imkansız zararlar nasıl giderilecektir? 

7. Yazılanlar doğruysa bugün T.C. Vatandaşı'olanlar devlete nasıl güvenecek ve yarının
dan nasıl emin olacaklardır? 

8. Yazılanlar doğruysa, sorumlular yargılanacak mı? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 1.9.1992 

Sayı : AVTY - 100.180/573-486 

Konu : Milletvekili Sedat Yurtdaş'm soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Sayın Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş olduğu 

yazılı soru önergesiyle ilgili olarak tarafımdan hazırlanan cevap metninin örneği ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır Milletvekili 14.8.1992 

İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Musevi vatandaşlarımızın Türk Hükümeti tarafından 
Nazilere teslim edildiği iddiaları ile ilgili olarak 3 Temmuz 1992 tarihinde TBMM Başkanlığına 
vermiş olduğunuz yazılı Soru önergeniz Sayın Başbakan adına, Bakanlığım tarafından ince
lenmiştir. 

Soru önergenizin verildiği tarihten bu yana, bu iddialar basınımızda ve kamuoyunda çe
şitli tartışma ve incelemelere de konu olmuştur. Bu konuda bana yöneltilen bir soru üzerine 
de, iddiaların ciddiliği karşısında gerekli incelemeleri yaptıracağımı belirtmiştim. Nitekim, Ba
kanlığımız gerekli çalışmaları yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı Arşivinin 1940-1947 yıllarına ait 
dosyalarında yapılan araştırma sonucunda, bu konuda Nazi Almanyası ile işbirliği yapıldığı 
hakkında ve Türk vatandaşlarının Alman makamlarına teslim edilmiş olduğu yolunda herhangi 
bir belgeye rastlanmamıştır. 

Elde edilen sonuçlar ışığında da, Bakanlık sözcüsü 7 Temmuz 1992 günü bir soruya ceva
ben ayrıntılı bir açıklama yapmış ve elde edilen bilgiler hakkında kamuoyuna bilgi vermiştir. 

Bilindiği üzere, II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da ve Alman işgali altındaki diğer ül
kelerde, aralarında Musevi kökenli olanların da yer aldığı birçok Türk vatandaşı bulunmaktaydı. 

Şubat 1942'de Alman makamları, Almanya'da ve Alman işgali altındaki topraklarda bu
lunan üçüncü ülke vatandaşı Yahudilerin bu toprakları terk etmesini istemiş, aksi takdirde bu 
kişilerin de sarı yıldız taşıyacaklarını ve Alman Yahudileri gibi muamele göreceklerini bildir
miştir. Türk vatandaşı olan Musevilerle ilgili olarak, Temsilcilerimizin zamanında gerekli hi
mayeyi sağladıkları dosyalarımızdan görülmüştür. Bu vatandaşlarımızdan bir kısmının, Alman 
makamlarının kararına rağmen, Türkiye'ye dönmeyi istemedikleri, sadece Himayemizden ya
rarlanmayı arzu ettikleri Temsilciliklerimizce bildirilmiştir. 
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Dosyalarımızdaki bilgilere göre, Almanya ile diplomatik ilişkilerimizin kesilmesinden sonra, 
Türkiye'deki Almanlar gibi, Almanya'daki memurlarımız ve vatandaşlarımız, da enterne edil
mişlerdir. Savaşın sonuna doğru ve Savaşın bitiminden sonra bu kişiler mübadele edilmiştir, 
Bunlar arasında örneğin 314 kişi isveç bandıralı bir gemi ile Türkiye'de getirilmiştir. Bu grup 
içinde çok sayıda Musevi kökenli vatandaşımız da bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Soru önergenizde adıgeçen Emrullah Nerin Gün hakkında Bakanlığımız 
arşivlerinde somut bilgi mevcuttur. Akşam Gazetesi'nin ve bazı isviçre gazetelerinin Budapeş
te muhabiri iken, Alman makamlarınca tutuklanan Gün'ün tahliyesi için Temsilciliklerimizce 
zamanında gerekli girişimler yapılmış, Almanya ile ilişkilerimizin kesilmesinden sonra da, Bu
dapeşte, Bern ve Paris Büyükelçiliklerimiz adı geçenin tahliyesi için çaba harcamışlardır, iş
lemlerin her aşamasında ailesine bilgi verilmiştir. Tutuklu ve hükümlüler mübadele kapsamına 
alınmadığı için, Gün'ün Türkiye'ye getirilemediği yazışmalardan anlaşılmaktadır. Savaş son
rasında ise Paris Büyükelçiliğiniz, Gün'ün Dachau'dan Fransa'ya gönderilmesi amacıyla Pa-
ris'deki ABD Büyükelçiliği nezdinde en son olarak Mayıs 1945'de girişim yapmış, nitekim, son
radan Gün'ün ABD'ne gittiği ve bu ülkede yaşadığı da öğrenilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak dikkatinize getirmek istediğim bir başka husus da, Ravensbrück Müze 
Müdürü ve Araştırmacı Bayan Monika Herzog'un, konunun Türk kamuoyunun gündemine 
getirilmesinden sonra yaptığı açıklamada değindiği noktalardır. 

Bayan Herzog Türk basınında da yer alan bu açıklamasında, Ravensbrück Toplama Ka
mpındaki Türk tutuklular ile ilgili olarak basınımızda çıkan iddiaları gerçek dışı ve çarpıtılmış 
bulduğunu ifade etmekte, 1943-1944 yıllarında bu kampta kaydı bulunan 71 Türk vatandaşının 
bir kısmının Brüksel'den getirildiğini, ancak bunların daha önce nerede yaşadıklarının bilin
mediğini, dolayısıyla Türkiye'den gönderildiklerine dair bir bilgi olmadığını, öte yandan, Şubat-
Mart 1945 tarihli bir listede, bu tutukluların isimlerinin yanında "çıkartılmıştır" ibaresinin bu
lunduğunu, ancak bu ibareden, tutukluların serbest mi bırakıldıklarının, imha kampına mı 
gönderildiklerinin, ya da başka bir şekilde mi öldüklerinin anlaşılamadığını belirtmektedir. 

Gerek konuyla ilgili olarak Bakanlık arşivinde yapılan araştırmalardan, gerek Bayan Her
zog'un yukarıda değindiğim açıklamasında yer alan hususlardan, basınımızın bir bölümünde 
yer verilen sözkonusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve ciddi bir araştırmaya dayanmadığı anla
şılmaktadır. 

ikinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında, Nazilerden kaçanlara kucak açtığı bilinen ülke
mizin, iddia edildiği gibi Nazi yönetimi ile böyle bir işbirliğine girmesinin düşünülemeyeceği 
açıktır. 

500 yıl önce Engizisyon'dan kaçarak Türkiye'ye gelmiş olan Musevileri büyük bir hoşgö
rü ile vatandaşlığına kabul etmiş Türkiye'nin, ikinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'den ka
çanlara kapılarını açmasından başka bir politik^ izlemesi beklenemezdi. 

tddialardaki gibi bir işbirliğinin, bir devlet politikası olarak benimsendiği yönündeki gö
rüşler gerçek dışıdır. 

Saygılarımla. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
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5. —Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Aliağa Termik Santralının Yumurtalık'a 
kaydırılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'-
nın yazılı cevabı (7/261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim sorunların TBMM İçtüzüğünün 94 üncü maddesi uyarınca Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Ersin Faralyalı tarafından yazılı yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 2.7.1992 
Muhammet Kaymak 

Adana 
İzmir - Aliağa'da kurulması planlanmakta iken son günlerde Adana Yumurtalık serbest 

bölgesine kaydırılacağı söylentileri duyulan termik santralın bölgemiz kamu oyunda büyük ra
hatsızlıklar yarattığı ve geniş yankılar doğurduğu bilinmektedir. Yurdumuzun birinci derece
deki tahıl ambarı, sanayi bitki örtüsü ve tüm doğal özellikleriyle korunması gereken Çukuro
va'ya hiç kimsenin ve hiçbir kuruluşun bilerek ve isteyerek zarar vermeyi düşünmeyeceği kanı
sındayım. Bölgemiz için bu son derece önemli konuda kamuoyunun yoğun baskılan ve gittik
çe büyüyen tepkilerinin ışığında; 

Söylendiği gibi termik santralın Aliağa'dan Yumurtalık'a kaydırılması düşünülmektemi-
dir? Düşünülmekteyse bu projenin onarılmaz derecede ve büyük çapta çevre kirliliği yapıp yap
mayacağı araştırılmışımda-? Bu tesisin zararının karından çok olacağının hesapları yapılmış-
mıdır? Kaldı ki bu olayın kâr-zarar hesabından çok çağımızın en büyük sorunu olan çevre kir
lenmesiyle ilgisi varandır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 14.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0,23.300.1268.12438 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 13 Temmuz 1992 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02 - 7/261 
- 1917/10046 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl
masını istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak'ın Soru önergesi ve Cevâbı 

Soru : 
İzmir - Aliağa'da kurulması planlanmakta iken son günlerde Adana Yumurtalık serbest 

bölgesine kaydırılacağı söylentileri duyulan termik santralın bölgemiz kamu oyunda büyük ra
hatsızlıklar yarattığı ve geniş yankılar doğurduğu bilinmektedir. Yurdumuzun birinci derece
deki tahıl ambarı, sanayi bitki örtüsü ve tüm doğal özellikleriyle korunması gereken Çukuro
va'ya hiç kimsenin ve hiçbir kuruluşun bilerek ve isteyerek zarar vermeyi düşünmeyeceği 
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kanısındayım. Bölgemiz için bu son derece önemli konuda kamuoyunun yoğun baskıları ve 
gittikçe büyüyen tepkilerinin ışığında; 

Söylendiği gibi termik santralın Aliağa'dan Yumurtalık'a kaydırılması düşünülmektemi-
dir? Düşünülmekteyse bu projenin onarılmaz derecede ve büyük çapta çevre kirliliği yapıp yap
mayacağı araştırılmışmıdır? Bu tesisin zararının kârından çok olacağının hesapları yapılmış-
mıdır? Kaldı ki bu olayın kâr - zarar hesabından çok çağımızın en büyük sorunu olan çevre 
kirlenmesiyle ilgisi varanıdır? 

Cevap : " 
Ülkelerin kullanabilmeleri, kalkınmalarını sürdürebilmeleri artan enerji ihtiyacının zama

nında karşılanması ile doğrudan doğruya ilgili bulunmaktadır. Enerji, tüm ülkelerin ekono
mik gelişmesinde ve ilerlemesinde yaşamsal bir değere sahiptir. 

Ülkemizde, halen elektrik enerjisi kurulu gücümüzün yaklaşık % 42'si hidrolik, °/o 58'i 
ise termik kaynaklardan karşılanmaktadır. Termik enerjinin yarısı yerli linyitlere, yarısı da it
hal yoluyla karşılanan petrol ve doğal gaza dayalıdır. Hidrolik kaynaklarımızdaki su akımının 
dengesiz olması nedeni ile enerjiyi güvenilir olarak üretmek için hidrolik-termik dengesini sağ
lamak çok önemlidir. Ancak mevcut termik santrallarımızda kullanılan yerli linyitlerin kalori
sinin az, kükürt oranının da yüksek olması ve geçmiş dönemlerdeki teknolojik imkânlar ve 
finansman zorlukları nedeni ile çevre korunmasına yönelik önlemlere yer verilmediğinden, ter
mik santrallar çevreyi kirleten tesisler olarak görülmeye başlanmıştır. Dünyada ve Türkiye'de 
büyük bir hızla gelişen çevre bilinci ve çevreyi kirleten tesislere karşı tepkilerin çoğalması sonu
cu ülkemizde de termik santrallarda kirliliği önleyici arıtma tesisleri kurulması yoluna gidil
miştir, Ülkemizde ilk olarak Ankara-Beypazarı yakınlarındaki Çayırhan Termik Santralına ba-
cagazı kükürt arıtma tesisi kurulmuş, deneme işletmesi başarı ile sonuçlanmıştır. Tesisin geçici 
kabul işlemleri devam etmekte olup» şu anda da tesis randımanlı bir şekilde çalışmaktadır. Di
ğer santrallara da arıtma tesisleri kurma çalışmaları TEK Genel Müdürlüğü tarafından hızlı 
bir şekilde yürütülmektedir. ' : ' - ' • • ' 

Yapılan hesaplamalar göstermektedir ki gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzde
ki yıllarda enerji ihtiyacımızı karşılamakta güçlükler meydana gelebilecektir. Bu nedenle, ar
tan elektrik enerjisi talebinin karşılanması yeni yatırımların hızla ele alınmasını zorunlu kıl
maktadır. Bu yatırımların hangi enerji kaynağına dayalı olarak ele alınacağı konusunu ise işin 
ekonomisi, dünya enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve ithal edilecek enerji kaynağı ile ilgili ola-
rakkaynak çeşitliliğinde izlenen politika belirlemektedir. Bu kriterler çerçevesinde yapılan de
ğerlendirmeler sonucunda enerji talebinin karşılanması ve muhtemel bir darboğazın önlenme
si için ilk etapta yüksek kalorili ve düşük kükürt oranlı olmaları nedeni ile çevre açısından da 

' uygun görülen ithal kömür ve doğal gaz santrallarının yapılması öngörülmektedir. 
Bu amaçla elektrik üretiminin özelleştirilmesi kapsamında Yap-tşlet-Devret modeli çerçe

vesinde yapılması planlanan İzmir-Aliaga termik santralı ile ilgili çalışmalar ileri bir safhaya 
gelmiş; ancak santralın tesis edileceği alanın serbest bölge ilan edilmesine yönelik kararname
nin iptali için Danıştay'a çeşitli davalar açılmıştır. Danıştay 28.4.1992 tarihinde söz konusu böl
gede serbest bölge kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını iptal etmiştir. Danıştay'ın ka
rarı henüz resmen Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 
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Bu arada, artan enerji ihtiyacının zamanında karşılanması zorunluluğu gözönüne alına
rak yeni santrallerin yapımında daha fazla gecikmeye peydan vermemek amacıyla Sayın Baş-
bakan'ın talimatıyla söz konusu santralın daha önce termik santral tesisi için seçilen sahalar
dan biri olan Yumurtalık bölgesinde yapılması uygun görülerek, durum termik santralı Yap-
tşlet-Devret modeli ile ele almayı planlayan firmaya bildirilmiştir. 

Bakanlığımız kalkınma, enerji ve çevre üçgeninin birlikte ve dengeli bir biçimde düşünül
mesi gerektiğine ve çevreyi gözardı ederek kalkınmanın mümkün olmayacağına inanmaktadır. 
Bugün gelişmiş ülkelerde tüm çevresel önlemleri alacak şekilde en son teknolojiye göre kuru
lan termik santrallarda çevre kirliliğinin nasıl azaltıldığı ve çevrenin korunduğu bilinmektedir. 
Yumurtalık'ta kurulması planlanan santralda yöreyi olumsuz yönde etkilememek ve kirliliğe 
sebebiyet vermemek amacıyla ithal kömür kullanılmaktadır. Bunun yanısıra proje çevre açı
sından mevcut mevzuatta yer alan tüm önlemleri (bacagazı arıtma tesisi, elektro filtreler de da
hil olmak üzere) içermekte ve mevzuatta öngörülen limitlere uyulmaktadır. Ancak yine de sant
ralın kurulabilmesi için yörenin şu andaki durumu ve tesisin yöreye vereceği etkileri saptaya
cak ve alınması gerekli önlemleri belirleyecek olan ÇED Raporunun hazırlanıp, Çevre Bakan
lığınca kabul edilip, onaylanması, ve böyle bir tesis için gerekli tüm izinlerin alınması gerek
mektedir. 

Gerek Yumurtalık'ta kurulması planlanan, gerekse bunun dışında kurulacak santrallarda 
yukarıda belirtilen çalışmalar tamamlandıktan sonra yapımlarına başlanabilecektir. 

6. — istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Alaşehir İlçesinde kurulması düşünü
len Alkol Fabrikasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı 
(7/267) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Soru 1. : Alaşehir ilçesinde kurmayı düşündüğünüz alkol fabrikasının projesi, fizibilitesi 
ne safhadadır? Gerçeklik derecesi nedir? Hangi gerekçelerle Manisa Alaşehir seçilmiştir? Or
tada henüz hiçbir şey yokken 100 000 m1 lik arazi kimden, nasıl ve hangi şartlarla alınmıştır? 

Soru 2. : Seçim öncesi DYP'ye maddî katkıları bulunduğu iddia edilen Alaşehir'in tüc
carlarından İsmail Balcı ile ilişkiniz nedir? Adı geçen şahsa ait arazinin 1 500 000 000 TL. 
sı bedelle PTT'ye satılması işinde dahliniz var mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 2.9.1992 
Sayı : B.07.0.BİK.0.02/4-1-3434 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN.KAR.MÜD) 13.7.1992 gün ve 
02-7/267-1953/10063 sayılı yazınız. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Ba-
şeğmez tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği gibi, ülkemiz üzüm üretiminin % 20 lik bölümü Manisa bölgesinde yetişti
rilmekte olup, Manisa bölgesi içerisinde de en önemli üzüm üretim merkezi Alaşehir ve hinter
landıdır. Tekel*ce her yıl bu bölgeden Tariş vasıtasıyla alınan kuru üzümler, îzmir tçkî Fabrika
sı ve bu fabrikanın suma kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Kilis, Diyarbakır gibi diğer fabri
kalarda işlenmektedir. 

Gelişen rakı talebine bağlı olarak ortaya çıkan suma ihtiyacının karşılanması şehir merke
zinde kalan bazı içki fabrikalarında da gereğinde suma üretimine son verilmesi amacıyla, 7 
Nisan 1992 gün ve mükerrer 21192 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tekel Genel Müdürlüğü 
1992 Yılı "Yatırım Programında "Manisa Suma Fabrikası Etüd-Projesi" yer almıştır. 

1992 yılı yatırım projesinde ycralan sözkonusu proje ile ilgili olarak Tekel Genel Müdürlü-
ğü'nce fizibilite etüdü çalışmalarına başlanılmış; Pazar Araştırması, Kapasite ve Kuruluş Yeri 
Seçimi, Üretim Teknolojisi, Yatırım Maliyeti, İşletme Süresi Bilgileri ve Değerlendirme bölüm
lerini kapsayan fizibilite düzeyindeki Etüd-Proje çalışmaları tamamlanarak, yatırıma başlama 
safhasına gelinmiştir. Dolayısıyle fabrika yerinin seçiminde, yukarıda da belirtildiği üzere, üzüm 
üretirri potansiyeli ve nakliyesi gibi hususlar da dikkate alınarak sözkonusu fabrikanın Alaşe
hir'de kurulması düşünülmektedir. 

Hazırlanan Etüd-Proje'ye göre tesisde yılda 15 000 ton kuru üzüm işlenebilecektir. Böyle
ce ihraçlık kalitede olmayan veya ihraç edilemeyen kuru üzümlerin uygun maliyetle, üretim mer
kezinde işlenerek değerlendirilmesi cihetine gidilecektir. 

Etüd-Proje çalışmaları tamamlanan sözkonusu yatırıma başlanabilmesi için Alaşehir İl
çesi, Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkiinde bulunan 502 ada, 123, 125, 146 parsel sayılı mülkiye
ti Hazineye ait toplam 100 867m*. yüzölçümlü taşınmaz, satın alınmış olup, 100 867 000 TL. 
ödenmiştir. Dolayısıyle temin edilen arsa özel şahıslara ait olmayıp Hazine malıdır. 

Etüd-Proje safhası tamamlanan yatırıma başlanabilmesi için, Bakanlığımız onayını mü
teakip, DPT'nce Yüksek Plânlama Kurülu'ndan alınacak kararla, 1992 yılı programının ilgili 
bölümünde; süre, karakteristik, proje tutarı ve ödenek revizyonu yapılması gerekmektedir. Halen 
işlem bu aşamadadır. 

2. İkinci maddede ifade edilen hususun, Meclis İçtüzüğünün sorularla ilgili 94 üncü mad
desi uyarınca, soru niteliğinde mütalâa edilmesi mümkün değildir. 

Arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Kapatılan Konya Sızma Civa işletmelerine -
ilişkin sorusu ye Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'mn yazılı cevabı (7/270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 3.7.1992 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
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Soru : Konya Sızma Civa İşletmeleri neden kapatılmış ve kapalı tutulmaktadır? Yeniden 
açılması düşünülmekte midir? . 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4.9.1992 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-1269-12439 
Konu : Soru önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 13 Temmuz 1992 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02-7/270-
1963/10122 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın 
Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 

Soru : 
Konya Sızma Civa İşletmeleri neden kapatılmış ve kapalı tutulmaktadır? Yeniden açılma

sı düşünülmekte midir? 
Cevap : 
Konya Civa İşletmesinde başlangıçta rantabl bir işletmecilik için uygun görülen şartlar, 

dünyada çevre kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan talep düşüşleri ve buna bağlı olarak fiyatların 
düşmesi ile aleyhe dönmüş ve işletme kuruluşundan kapanışına kadar kaynak tüketir durumu
nu muhafaza etmiştir. 

İşletmenin enson çalışmış olduğu Medrese ocağında % 0,812 Hg tenörlü 14 400 ton görü
nür olmak üzere % 0,596 Hg tenörlü 83 400 ton toplam rezervi bulunmaktadır. Mevcut tüve-
nan cevher tenörü, elde edilecek civanın maliyetini karşılayacak ve ekonomik olabilecek dü
zeyden çok uzakta kalmaktadır. 

Civanın çevre kirliliğine yol açması sebebiyle oluşan baskılarla ve alınan tedbirlerle üre
timler düşük seviyelerde kalmış, dolayısıyla maliyetler de çok yükselmiştir. Civanın çevre kirli
liği nedeniyle kullanım alanının daralması sonucunda iç ve dış satışlar azalmış, bu durum da 
hem civa pazarının daralmasına yol açmış, hem de fiyatların önemli ölçüde düşmesine sebep 
olmuştur. 

İşletmenin kapandığı yıldaki civa fiyatları maliyetleri karşılayıp üretimi rantabl kılacak 
düzeyde olmaktan çok uzakta kalmıştır. Maliyetlerin giderek artacağı, fiyatların ise bu mali
yetleri karşılamaktan çok uzak olduğu ve görülebilir bir gelecekte fiyatlarda maliyetleri karşı
layabilecek bir artışın olamayacağı, bu itibarla da civa üretiminden doğan zararın giderek ar
tacağı açık olarak ortaya çıkmıştır. 

Yapılan etüdlere göre de gelecek için civa fiyatlarında yükselme ve kullanım alanlarının 
daralması sebebiyle civa tüketiminin artması sözkonusu olmadığından, Konya Civa İşletmesi 
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alınacak hertürlü tedbire rağmen kaynak tüketir durumdan kurtarılamayacagı ve ekonomiye 
devamlı yük olacağı nedeniyle kapatılmıştır, bu durumda yeniden açılması düşünülmemektedir. 

8.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Emlak Bankası Genel Müdürüne alındığı 
iddia edilen makam otosuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : Emlak Bankası Genel Müdürünün kendisine 1.5 Milyarlık bir makam otosu aldığı 
Basında çıkan haberlerden anlaşılmaktadır. 

1. Hükümetinizin Tasarruf Genelgesi kapsamında böyle bir otonun alımını onaylıyor 
musunuz? 

2. Emlak Bankasının hisselerinin sahibi olan Hazinenin başındaki Müsteşar çok daha 
mütevazi bir otoya binerken, Hazinenin hisselerine sahip olduğu Emlak Bankasının Genel Mü
dürünün çok daha lüks bir araba ile gezmesi ne ölçüde doğrudur? 

3. Bu kadar lüks bir arabanın Emlak Bankasının çalışmalarını olumlu yönde nasıl etki
lediğini merak ediyorum, somut somut bazı örnekler verilebilirini? 

4. Eğer alınan bu oto Tasarruf Genelgesine aykırı ise, ne gibi işlemler yapılmıştır veya 
yapılacaktır? 

5. Yetimin hakkını koruma iddiasıyla gelen hükümetiniz, yetimin hakkını böylemi ko
ruyacaktır. 

TC. 
Başbakanlık 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4.9.1992 
Sayı : KAF-VIII-3-52380-42435 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.8.1992 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.Û2-7/286-2114/11252 sayılı yazınız. 
tlgi'de kayıtlı yazınızda; Bakanlığıma yöneltilen İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin 

"Emlak Bankası Genel Müdürüne alındığını iddia edilen makam otosu" konulu soru önerge
sinin cevaplandırılması istenmektedir. 

Malumları olduğu üzere; 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesinde "237 sayılı 
Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlar, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynak
lardan taşıt edinebilmek için, ilgili mevzuatın gerektirdiği işlemler yanında ayrıca, bağlı veya 
ilgili bulunulan bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üzerine Başbakanlık
tan önceden izin alırlar." hükmü yeralmıştır. 

Diğer taraftan, Başbakanlığın 91/22 sayılı genelgesi ile bütün kamu bankaları Başbakan
lığa bağlanmıştır. 

Anılan madde hükmü ve genelge gereğince sözkonusu yazımız, ilgisi nedeniyle bugünkü 
tarihli yazımızla Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
. • • : . ' • , • Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
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9. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kütahya-Domaniç Dereçarşamba mevki
indeki Abide Ormanının tahrip edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'-
in yanlı cevabı (7/293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru : Kütahya - Domaniç Dereçarşamba mevkiinde Abide ormanının Başmüdür Eski Yar
dımcısı Vefa Altınçekiç'in, kesilmemesini tavsiye etmesine rağmen, kesildiğini tespit etmiş bu
lunuyorum. Abide ormanlarının Türkiye için ne İcadar büyük önemi olduğunu bildiğinizi tah
min ediyorum. 

1. Dereçarşamba mevkiinde bulunan bu Abide ormanın kesilmesinden sorumlu kimdir? 
Bu Tabiî Sit alanını tahrip edenler hakkında herhangi bir işlem yapılmışmıdır? Yapılmışsa, ve
rilen ceza nedir? 

2. Abide ağaç ormanlarının tespiti konusunda, Bakanlığımız ne gibi çalışmalar yap
maktadır? 

3. Abide ağaçların haritasının çıkarılması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı dü-
şünüyormusunuz? 

4. Dereçarşamba mevkiinde kesilen abide ağaçların, tomruk olarak değeri ile turistik ve 
tarihi değerini karşılaştırma yapmak gerekirse, Türkiye ne kaybetmiştir? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 15.9.1992 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KM.l.G.3/304-1528 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 27 Ağustos 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/293-2121/11250 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu ilgi yazı

nızdaki soru önergesi hakkında Bakanlığımız görüşü ilişikte gönderilmektedir. 
Arz ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin "Kütahya-Domaniç Dereçarşamba 
Mevkiindeki Abide Ormanının Tahrip Edildiği İddiasına İlişkin, 

Orman Bakanlığının Görüşü 

Domaniç İlçesi Dereçarşamba mevkiinde "Abide Ormanı" olarak bir orman ayrılmamış 
ve böyle bir tefrikde yapılmamıştır. Yapılan araştırmada; 1991 yılında Sayın Hayrettin Karaca 
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arkadaşlarının bu mevkide yapılan bir gezi sırasında; Orman Genel Müdürlüğümüzün (12 Ha. 
alanda) yaptığı "Suni Gençleştirme" çalışmaları görülmüştür. 

Ormancılık tekniğinde gerek silvikültüre! ve gerekse arazi toprak yapısı ve orman yapısı 
itibariyle kendi kendisini yenileme kabiliyeti olmayan sahalar "Suni Gençleştirme" yoluyla ağaç
landırılmaktadır. 

Bu sebeple, bu sahada arazi toprak yapısı, orman yapısı ve silvikültürel olumsuzlukların
dan dolayı "Suni alanı olarak ayrılmıştır." 

Sözkonusu gezi esnasında Sayın Karaca ve arkadaşlarınca görülen çap-boy ve yaşça "Abide" 
olarak niteledikleri ağaç zaten öyle olduğ içindir ki uzmanlarca bırakılmış kesilmemiştir. An
cak, bu sahanın hep böyle ağaçlarla kaplı olduğu anlamına gelmemelidir, öyle olsaydı zaten 
orası "Suni Tensil" alanı olarak ayrılmazdı. Uzmanlarımızın raporuna göre; bu saha yer yer 
kurumakta olan bozuk orman ağaçlarından oluşan bir meşcere ile kaplı bulunmaktaymış, Bu 
sahanın suni olarak ağaçlandırılmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü gerekçe raporu da mevcuttur. 

Gerekçe raporunda da bu sahadaki ağaçların tohum tutma özelliklerini kaybettikleri ve 
suni yolla, ağaçlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, Ormanlardaki ormancılık hizmetlerinde; Orman Amenajman Planlarına göre de 
yapılmaktadır. 

Sözkonusu saha, "Orman Amenajman Planları" doğrultusunda ve Ormancılık Tekniği
nin gereği, 1991 yılında boşaltılmış toprak hazırlığıda yapılarak 1992 yılı ilkbaharında fidan 
dikilerek korumaya alınmıştır. 

Türkiyemiz ormanlarındaki "Abide Ağaçlar" Orman Planlamaları esnasında "Or
man Amenajman Heyetlerince bir bir tespit edilmekte ve Planlarında gösterilmektedir. Bu ağaç
ların kesilmesi kesinlikle yasaklanmıştır, muhafazası talimatlanmıştır. Ayrıca bu nitelikteki ağaç
lar Bakanlığımızca 2873 sayılı Millî Parklar yasasına göre "Anıt Ağaçlar" olarak ilan edilmekte 
ve korunmaları ve bakımı bu şekilde resmî bir statüye kavuşturulmaktadır. 

"Abide Ağaçları"nın dışında gerek toprakların korunması, gerek nadide tabii güzellikle
rin muhafazası ve gerekse yaban hayatı yönüyle ender bulunan bölgelerimizde Muhafaza Or
manları, Millî Parklar, rekreasyon alanları, Orman tçi Dinlenme Yerleri, Av Üretme alanları, 
Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları olarak tesis edilmektedir. 

i^BMi 
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5. 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili tsmct Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
İL — Erzurum Milletvekili Rıza Müttüogıu ve iz anuıaaşının, Kamu Kuruluşla

rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarım 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti

mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) . 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
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34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asilt ürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kcmalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'dc Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekcrbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

64. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 
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65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının/Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına-ilişkin 
önergesi (10/67) 

66. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. —- İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) • -

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

_ : : L_9 
(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin Özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KÎT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21 .— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Dcmir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. —Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35, — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

' gesi (6/125) 
39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-

novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

______ .. _ _ _ _ • _ 
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49. —' Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'dc yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İşkâlı Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. T— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşİ'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözülsoru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in,'Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

" 70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) " . . 

71. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. •— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78.— Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşlann.hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

.79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik.konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kulan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvokili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiyc İlçesi Erİ-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin -İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

97. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, kaynak kullanımım destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108.• — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili İsmet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) ı "' .-

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) ' • 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114.-— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın,.Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117.—- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

t. 118.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından,sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. —- Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

16 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şcndiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'c) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önr w;si (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşelıir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin-* Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabckir - Sarıvcliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. _ Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarcbe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) . 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. •— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) ' 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.İ. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına iUşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 
/ 147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6V240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — BoluMillctvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

152. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.İ. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Scyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller'irı, istanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık, ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. _ İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. -^ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — Yozgat .Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizderc, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddiakıra ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankâya' nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazîğ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdülîatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 



." • 6 - y •: • 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarma ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) . 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin. Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/308) 

213. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/311) • 

216. — Samsun Milletvekili Ali Escr'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. ~ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso-
• nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyön~Mflfetvekili Gaflar Yalan'ın, Aryon Umde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3 i 8) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiörcn Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde F;ilikten ikamet belgeleri alarak silahaldıklan ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

23i. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe, Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

236. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

237. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

238. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Konya Krom Magnczit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) ' 
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239. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 

240. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

241. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

242. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

243. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

244. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

245. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

246. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

247.—, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

251. — Kahramanmaraş Milletvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

252. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
' karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

24 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun,Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rifli : 6.7.1992) 

6. __ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

8. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 

9. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çilc^'u'nun, 
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11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

10. — Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 
25.8,1992) 

X I I . — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (i/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika Özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. —- İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

^ 17- — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18. —Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağılma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak-. 
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10; (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. —-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve.Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) I > 
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«. 
X 28. —-.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı.: 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36.— Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

l > 8 l — — ; • — 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) . 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzöy İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. —Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus-Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. --Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S.1 Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


