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1. — Antalya Milletvekili
Deniz BaykaTın, son yerel seçim
lerin sonuçlarına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Devlet Bakanı
Kâmran İnan'in cevabı

162:171

2. — Bursa Milletvekili Feh
mi Işıklar'in, çalışma yaşamını
olumsuz etkileyen toplu iş sözleş
meleri uyuşmazlıklarına ilişkin
gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı

171:173

B) Tezkereler ve Önergeler
1. — Suudî Arabistan'a gide
cek olan Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm dönüşüne kadar

173

Sayfa
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
173
(3/795)
2. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Başbakan Turgut
Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı Kâzım
Oksay'ın vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/796)
173
3. — İsviçre'ye gidecek olan
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Yusuf
Bozkurt Özal'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
173:174
(3/797)
4. — \feni teşkil edilen Tu
rizm Bakanlığına Zonguldak Mil
letvekili Mustafa Tınaz Titiz'in
atandığına ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/798)
174
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5. — Yeni teşkil edilen Kül
tür Bakanlığına, Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/799)
6. — italya'ya gidecek olan
Devlet Bakanı Kâmran İnan'm
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cemil Çi
çek'in vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/800)

IV. — GENSORU, GENEL
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
T U R M A S I VE- MECLİS
ARAŞTIRMASI
179
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7. — italya'ya gidecek olan
Adalet Bakanı Mehmet Topaç'm
dönüşüne kadar Adalet Bakanlı
ğına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Fahrettin Kurt'un vekillik
etmesinin uygun görüldüğüne
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/801)

174

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri

174

1. — Gaziantep Milletvekili
Abdulkadir Ateş ve 33 arkadaşı
nın, kamu bankalarının içinde
bulundukları sorunları, bu konu
da alınacak tedbirleri ve olayın so
rumlularını tespit etmek amacıy
la Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/62)
2. — Balıkesir Milletvekili İ.
Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki
operasyonlarda kullanılmak üzere
kiralanan ve satın alınan helikop
terler için hangi kurumca ne mik^
tar ödeme yapıldığını tespit etmek
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/63)
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A)

Öngörüşmeler

179

1. — Zonguldak Milletvekili
Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının,
ülkemizdeki hayalî ihracat iddia
larının boyutlarını, sonuçlarını ve
bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/29)
179:191
2. — Ankara Milletvekili Ya
şar Yılmaz ve 20 arkadaşının,
Türkiye'ye ithal edilen hormon
lu et, hayvan ve ilaçların insan
sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu
konuda bugüne kadar, alınan ön
lemleri tespit etmek amacıyla
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30)
191:216
V. — SORULAR VE CE
VAPLAR ;
216
A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları
216

174:177

177:179
— 158

1. — Ankara Milletvekili
Ömer Çiftçi'nin kamulaştırma
bedellerinin zamanında ödenme
diği ve vatandaşların mağdur
edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Bayındırlık ve
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/505)
216:217
2. — İzmir Milletvekili Ah
met Ersin'in, İzmir Tekel Yaprak
Tütün İşletmeleri Emniyet Amiri
ne ilişkin sorusu ve Maliye ve
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/522) 217:219
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3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, E-5 karayolunun Ko
caeli Dindeki bazı noktalarına ya
ya geçidi yapılıp yapılmayacağına
ve Dilovası ve Eşme bölümlerinin
ne zaman çift şeritli hale getirile
ceğine ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa
Giray'ın yazılı cevabı (7/524)
4. — Amasya Milletvekili
Mehmet Tahir Köse'nin, Türki
ye'nin NATO içerisindeki nükle
er yükümlülüklerine ilişkin soru
su ve Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın yazılı cevabı
(7/542)
5. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Emeklilerle ilgili
ek gösterge uygulamasına ilişkin
sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/545)
6. — Erzincan Milletvekili
Mustafa Kul'un, Belediye kurul
ması için istemde bulunan yerle
şim birimlerine ve bu istemlerin
değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/546)
7. — Erzincan Milletvekili
Mustafa Kul'un, Erzincan İline
bağlı bazı bucak ve köylerde ka
patıldığı ve sağlıkevine dönüştü
rüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı Nihat Kitapçı'nın yazılı ce
vabı (7/547)

8. — Konya Milletvekili
Ömer Şeker'in, İstanbul İli Üskü
dar İlçesi Örnek Mahallesinde
bulunan Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına ait beşyüz sosyal konu
tun, bu konutlarda kiracı olarak
oturan memurlara satıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Bayındır
219:220 lık ve İskân Bakanı ismail Safa
Giray'ın yazılı cevabı (7/557)
226:227
9. — Erzurum Milletvekili
İsmail Köse'nin, 2918 ve 625 sa
yılı kanunlara uygun olarak ku
rulan sürücü kurslanna ilişkin
Başbakandan sorusu ve İçişleri
220:222 Bakanı Mustafa Kalemli'nin ya
zılı cevabı (7/563)
227:228
10. — Erzurum Milletvekili
İsmail Köse'nin, Kars \etiştirme
Yurdu öğrencilerinden birinin kay
bolduğu iddiasına ve olayın sorum
222:223 luları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sorusu
ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazdı cevabı (7/564)
228
11. — Konya Milletvekili
Ömer Şeker'in, Konya Gödet Ba
rajı sahasında kalan arazilerin ka
mulaştırma bedellerine ilişkin
223:225 Başbakandan sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa
Giray'ın yazılı cevabı (7/567)
229
12. — Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz'in, yurt dışına gitmek is
teyen bir öğretmene pasaport ve
rilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'225:226 nin yazılı cevabı (7/578)
229:230
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Başkan
Başkanvekili

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te
açıldı.
Yapılan yoklama sonucunda toplan
tı yetersayısının bulunmadığı anlaşıldı
ğından;

A. Hüdai Öral

Kâtip Üye
Sakarya
.Mümtaz Ozkok

21 Şubat 1989 tarihli 61 inci Birleşim
de alınan karar gereğince, 28 Mart 1989
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere
birleşime saat 15.20'de son verildi.

Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Özbüen

II. — GELEN KÂĞITLAR
13 . 3 . 1989 Pazartesi
Kanun Hükmünde Kararname

1. — 78 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Öğretim Elemanlarının Kadroları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki, Cetveller ile 190 Sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/548) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi *
9.3.1989)
Tasanlar

1. — 4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/549) (İçişleri;
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 13.3.1989)
2. — 26 İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Tasarısı (1/550) (İçişleri; Plan ve
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.3.1989)
Rapor

1. — Ana Maddeler İçin Ortak Fon
Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ye Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlan (1/363) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989)
Yazılı Soru Önergeleri

1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Devlet Hava Meydanlan Genel
Müdürlüğünce 17.2.1989 tarihli şartname
ile gerçekleştirilen dış ve iç lastik alımla
rına Uişkin ulaştırma Bakanından yazılı
soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.3.1989)
2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, eğitim ve öğretim kurumlarından
emekli olanların ek göstergelerine ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tari
hi : 9.3.1989)
3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, TRT Kurumundaki bazı uygu
lamalara ilişkin Devlet Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş
tarihi : 10.3.1989)

—. 160 —

T.B.M.M.

B : 70

28 . 3 . 1989

24 . 3 . 1989
Kanun Hükmünde Kararname

1. — 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/551) (Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.3.198"9)
Tasan

1. — 3461 ve 3524 Sayılı Kanunların
Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasansı (1/552) (Millî
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 20.3.1989)
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Cuma

rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/794) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1989)
Rapor
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bang
ladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 233)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1989) (GÜN
DEME)

Tizkereler

lazıh Soru Önergeleri

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/792) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1989)
2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/793) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1989)
3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak' m Yasama Dokunulmazlığının Kaldı

1. — Tekirdağ Milletvekili Eıu>Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve yö
netilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve
dershanelere ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.3.1989)
2. — İstanbul Milletvekili Aytekin
Kötü'in, Diyarbakır'da vatanî görevini
yapmakta olan bir erin Bölük Komutanı
tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia
sına ilişkin Millî Savunma Bakanından
yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.3.1989)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu)
•
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Toplantı yetersayımız vardır, görüşMeclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum.
melere başlıyoruz.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
Büyük Millet Meclisinin çalışma yöntem
leri, böylesine bir gelişmeden sonra bile,
1. — Antalya Mületvcküi Deniz Baykal'bizi ayrıntılı bir siyasal değerlendirme yap
tn, son yerel seçimlerin sonuçlarma ilişkin gündem
ma şansından yoksun bırakmaktadır. O
dışı konuşması ve Devlet Bakam Karman Jnan'tn
nedenle, kişisel insiyatif çerçevesi içinde,
cevabı
ancak bir gündem dışı konuşmanın beş
dakikalık sınırlarıyla kuşatılmış bir biçim
BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sa
de, düşüncelerimi görüşlerimi anlatmaya
yın Deniz Baykal, son yerel seçimlerin so
çalışacağım. Dilerim, Türkiye Büyük Mil
nuçları konusunda, gündem dışı söz iste
let Meclisi, yaşadığımız seçimin ortaya
mişlerdir, kendilerine söz veriyorum.
koyduğu siyasal tabloyu daha sistemli, da
Buyursunlar Sayın Baykal. (SHP sı
ha ayrıntılı bir biçimde ele almak için ge
ralarından alkışlar)
rekli yöntemi bulur ve böyle bir tartışma
yı gerçekleştirir.
Sayın Baykal, saati kullanmıyorum;
ama, süreye riâyet edilmesini özellikle ri
Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir
ca ediyorum.
seçimden geçtik. Bu seçimin, önümüzde
A)

GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Te
şekkür ederim efendim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
önemli bir seçim sonrasında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ilk kez toplanıyor. Ya
şadığımız seçimin anlamı, önemi ve muh
temel sonuçlan konusunda düşüncelerimi
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak
istiyorum.
Aslında, böylesine önemli seçim de
neyiminden geçen bir parlamentonun,
karşı karşıya bulunduğumuz durumu, çok
daha ayrıntılı bir biçimde, geniş çerçeve
içerisinde ele alıp konuşmak gibi bir so
rumluluğu vardır. Ne yazık ki, Türkiye

ki siyasal gelişmeleri doğrudan ve derin
den etkileyecek bir tablo ortaya koyduğu
nu düşünüyorum. Bu manzarayı ciddî bir
biçimde ele alma ihtiyacımız var. Yaşadı
ğımız seçim, sıradan bir yerel seçim an
lamını ve niteliğini aşmıştır. Geçirdiğimiz
seçim, kısmî bir seçim olmamıştır; 28 mil
yon yurttaşın katılabildiği, bir anlamda
genel bir seçim olmuştur; tüm yurttaşla
rımız oy kullanma durumunda olmuşlar
dır; 28 milyonun oy kullandığı bir seçim
dir. Üç ayrı düzeyde karar alınmıştır;
muhtar seçimi yapılmıştır, il genel mecli
si seçimi yapılmıştır, belediye başkanı ve
belediye meclisi üyeleri seçimi yapılmış
tır. Üç ayrı seçim, aynı anda yapılmıştır.
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Bu seçimlerin ortaya koyduğu tablo
şudur: İktidarı oluşturan Anavatan Par
tisi, il genel meclisi seçimlerinde de, bele
diye meclisi seçimlerinde de, belediye baş
kanı seçimlerinde de, parti olarak girilen
bu seçimlerin üçünde de, seçmenlerimi
zin büyük çoğunluğundan, -5 seçmenin
4'ünden- ret kararını almıştır.
Bunu, bir yerel seçim olarak değer
lendirip geçiştirmek kesinlikle mümkün
değildir. Mümkün değildir; çünkü, bu se
çim, genel siyasal konuların ele alındığı,
tartışıldığı bir seçim olmuştur. Ülkenin te
mel sorunları gündeme getirilmiştir. Sa
dece muhalefet böyle yapmakla kalmamış,
iktidar Partisi de savunmasını, genel si
yasal konular etrafında geliştirmiştir, ik
tidar sözcüsü Sayın Başbakan, televizyon
konuşmalarında, GAP'ı anlatmıştır;
2000'li yıllara doğru projelerini anlatmış
tır; ülkenin genel sorunlarını dile getirmiş
tir; kendisini savunmuştur, kendisini an
latmıştır. İktidar böyle görmüştür, muha
lefet böyle görmüştür, halk öyle görmüş
tür. Seçimde, partilere oy verilmiştir, ki
şilere oy verilmemiştir. Kişilerin oy pusu
lalarında adı bile yazılmamıştır. Çok ba
şarılı olduğu düşünülen bazı belediye baş
kanları bile, bu seçimde kaybetmişlerdir;
Anavatanlı belediye başkanları kaybetmiş
lerdir. Kişisel bir değerlendirmeyi aşan bir
nitelik taşıdığı açıkça ortada olan bir se
çim yaşanmıştır. Sonuçta, iktidar partisi
yüzde 22 düzeyinde bir destek alabilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bu iktidar,
1987 genel seçimleriyle kuruldu. 1987 ge
nel seçimlerinde, iktidar, yüzde 36'lık bir
oy aldı. Yüzde 36'lık bir oyla, 292'lik bir
Parlamento çoğunluğu oluşturuldu. Buna
fırsat veren Seçim Yasasının adaletsizliği,
haksızlığı, kabul edilemez niteliği, birbuçuk yıldan beri tartışma konusudur. Dün
yanın hiçbir ülkesinde, üçteikilik bir par
lamento çoğunluğunu, üçtebirlik halk
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desteğiyle oluşturmak mümkün olma
mıştır.
1987 Kasımı ndaki parlamento seçim
lerinden sonra bir referandum yaşamışız
dır. Referandum da genel bir siyasal de
ğerlendirme anlamını kazanmıştır, iktidar
böyle görmüştür, muhalefet böyle görmüş
tür ve iktidarın tezi, ancak yüzde 35'lik
bir desteği toparlayabilmiştir. Bu yüzde
35'lik desteğin, iktidar partisine destek ol
duğu iddiasıyla; "oy kaybı halinde istifa
edeceğini" ifade eden Sayın Başbakan, is
tifa kararından vazgeçmiştir. Yüzde 35'lik
bir kamuoyu kararını, kendisine destek di
ye yorumlayarak ve ancak o yorumla re
ferandum sonucunda iktidardan uzaklaş
maktan kaçınabilmiştir.
Seçimlerden bu yana, 16 aylık bir sü
re geçti. Daha 1,5 yıl tamamlanmadı. 1 yıl
4 aylık bir süre sonucunda, genel seçim ni
teliğinde bir büyük siyasal sınavdan geç
tik ve iktidarın oyu yüzde 22'ye indi. Her
5 yurttaştan 4'ü, iktidara, "sizi
istemiyoruz" dedi ve sadece bunun için
oy verdi. Bunun için oy verdiğini, oy ve
ren biliyor, yüzde 22'lik bir desteğe düşen
iktidar biliyor, ona karşı mücadeleyi gö
türen, yürüten siyasî partilor biliyor; ama
sanki böyle bir anlamı, böyle bir içeriği
yokmuş gibi, şimdi bu seçimi geçiştirme
çabalarıyla karşı karşıya bulunuyoruz.
Değerli arkadaşlarım, çok güç ve
önemli bir karan almak zorundayız. Hal
kın desteğini yitiren bir iktidarın, desteği
beşte bire düşen bir iktidarın, önümüzdeki
üçbuçuk yılı, Türkiye'yi, başarıyla, huzur
içinde yaşatarak götürmesi, yürütmesi ke
sinlikle mümkün olmaktan çıkmıştır. Bu
sadece bizim değerlendirmemiz değildir.
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) —
Milletin değerlendirmesi.
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Başka türlü değerlendir
me var.
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Biz
zat iktidarın değerlendirmesine işaret et
mek istiyorum.
İlk kez, belki dünyada ilk kez, Tür
kiye'de mutlaka ilk kez, bir hükümet ken
disini bir yerel seçimden sonra dünyaya
"Dış politikam, ekonomi politikam
değişmeyecek" diye, deklarasyon yapma
mecburiyeti içinde hissediyor.
Siz bir ihtilal hükümeti misiniz? Siz
iktidarı gasp mı ettiniz ki, iktidara geldik
ten sonra dış politika değişmeyecek diyor
sunuz? (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar)
Dış politika kimin dış politikasıydt?..
Şimdi
"Yeni bir dış
politika
izlemeyeceğim" diyorsunuz. Çünkü, çok
şeyin değiştiğini çok iyi biliyorsunuz. Te
meliniz değişti, tabanınız değişti, iktida
rınız değişti...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Nerede?.. Taban var mı?.,
DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, askerî idarelerin dahi
halk desteğine ihtiyacı vardır. Askerî ida
reler dahi kendilerini halk desteğiyle meşrulaştırırlâr. Yüzde 35'lik bir destekle işe
başlayıp onaltı ay sonra bunun yüzde
20'ye düştüğüne tanık olup, hiçbir şey olmayacakmışcâsına, Bakanlar Kurulunu is
tifa ettirerek bu krizi atlatmanın mümkün
olduğunu mu zannediyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Baykal, konunun
ehemmiyetini nazarı itibara alarak size
azamî müsamahayı gösterdim. Bu itibar
la, toparlayınız.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Sayın Başkan, biraz daha lütfen...
BAŞKAN — Lütfen efendim.. Lüt
fen!.. Onu ben takdir ederim.
Sayın Baykal, lütfen toparlayınız
efendim.
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, yüzde 21'lik bir halk
desteğiyle; yüzde 36'dan, onaltı ayda 15
puan kaybedip yüzde 21 'e düşen bir halk
desteğiyle, önümüzde duran üçbuçuk yılı
getirmek, gerçekleştirmek mümkün de
ğildir.
Çok tartışmalı bir uygulama içinde
siniz. Çok güç kararları alıyorsunuz, uy
gulamaya çalışıyorsunuz. Demokratik re
jimde kabul edilebilir, sağlam desteğe sa
hip iktidarların dahi uygularken büyük
güçlüklerle karşılaşması kaçınılmaz bir po
litikanın içindesiniz. Ekonomik yapıyı zor
luyorsunuz, sosyal tahammülü zorluyor
sunuz, siyasal rejimi sıkıştırıyorsunuz. Bu
nu, doğal desteğe sahip iktidarların dahi
gerçekleştirmesi olağanüstü güçken, şim
di, beşte birlik bir destekle Türkiye'ye ka
bul ettirmenin mümkün olabileceğini dü
şünüyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, bir iktidar için
en güç karar...
BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen...
DENİZ BAYKAL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çok rica ediyorum...
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bir
iktidar için en güç karar, gitmesini bilmek
tir. Türkiye'deki rejim bunalımlarının ço
ğunun temelinde, gitmesi gerektiği halde,
iktidarların, gitmemek için özel tertipler
alması, direnişe geçmesi uygulaması
vardır.
Şimdi, gitmenin kaçınılmaz olduğu
bir noktada bulunduğunuz gayet açıktır.
Bunu görmezlikten gelerek, tartışmalı po
litikaları Anayasa Mahkemesiyle tartışa
rak, Yüksek Seçim Kuruluyla tartışarak;
500 bin işçiye, doğal, olağan, demokratik
rejimlerde dahi yüklenmesi kabul edilmez
yükleri yükleyecek bir toplusözleşme ari164 —
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fesinde bunu başarıyla yürütmek, gerçek
leştirmek, gerçekten mümkün değildir.

fen efendim... Çünkü müsamaha hududu
nu çok aştınız efendim.

Değerli
mentonun...

Parla

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Çok güzel konuşuyor; ihtiyacımız var.

BAŞKAN — Sayın Baykal... Sayın
Baykal...

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Son
tezimi söylüyorum Sayın Başkan, son te
zimi söyleyip bağlıyorum.

arkadaşlarım,

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım, izin verirseniz
hemen bitiriyorum efendim.
BAŞKAN — Bitiriyorsunuz ama...
DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğil efendim, toparlıyorum.

BAŞKAN — Efendim, söylediniz;
hepsini söylediniz.
DENİZ BAYKAL (Devamla) Hayır
efendim, onu söylüyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum...

BAŞKAN — Bitiriyorsunuz, ama bu
nu iyiye kullanmıyorsunuz. Rica
ediyorum...

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Parlamentonun etkin
liği ortadan kalkmıştır.

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Biraz daha efendim...

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak)
— Parlamentonun etkinliği kalkmamıştır.

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak)
— Toparlaması beş dakika sürüyor Sayın
Başkan.

DENİZ BAYKAL (Devamla) Çünkü, Parlamento çoğunluğunun desteği
yüzde 20'ye düşmüştür. Bu durum, bir
muhalefet milletvekili olarak, bu seçimde
birinci siyasal parti haline gelmiş olan bir
partinin bir milletvekili olarak beni dahi
rahatsız ediyor.

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın
Baykal... Toparlayınız demiyorum, lütfen'
bitiriniz.
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten güç
bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.
Parlamentomuzun etkinliği kalkmıştır, bi
zi ilgilendiren budur. Çünkü, Parlamen
to içindeki çoğunluk yüzde 20'lik bir des
teğe sahip hale gelmiştir.
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) —
Onu nereden çıkarıyorsun?
BAŞKAN — Sayın Baykal... Sayın
Baykal...
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum, bitiş cümlemi söylüyorum...
BAŞKAN — Ama ben müşkül du
rumda kalıyorum. Lütfen efendim... Lüt

Etkinliği ortadan kalkmış, halk des
teği ortadan kalkmış bir Parlamentonun
parçası olmaktan dolayı, ben, kendimi ra
hatsız hissediyorum. (ANAP sıralarından
gürültüler)
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) —
Anayasayı okuyun.
BAŞKAN — Lütfen
Lütfen...

efendim...

Sayın Baykal, sözünüzü kesiyorum;
çünkü, müsamaha hududunu üçe katla
dım efendim. Çok rica ediyorum...
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başkan; sözümü kesiyorsunuz; ama,
Türkiye'nin çok ciddî bir karar arifesin
de olduğuna inanıyor ve bir görev duygu-
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suyla bunu anlatmaya çalışıyorum. Parla
menterlerin konuşmasını engelleme kararı
nızın desteği olarak, Türkiye'de yüzde 20'lik
bir güce dayanacaksınız. Başbakan, basını
malî tedbirlerle susturma hazırlıkları içinde
olacak; demokratik rejimi tahrip edeceksiniz;
halka, taşıyamayacağı yükleri sırtlatacaksınız
ve bunu yüzde 20'lik destekle başaracaksı
nız!.. Bunun mümkün olmadığını size gös
tereceğiz sevgili arkadaşlarım. Yüzde 20'lik
bir destekle, bun anlayışla üçbuçuk yıl Türk
iye'yi yürütmenin mümkün olmadığını, eli
nizi yakarak siz de göreceksiniz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP
sıralarından alkışlar)
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — Anarşi ile mi?
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Anayasa var, içtüzük var
kardeşim...
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, söz isti
yorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; sayın sözcü ve genel sekre
ter, bir taraftan, "bir numaralı parti ol
duklarını ve çok emin olduklarını" ifade
ettiler... Öyleyse niye bu kadar asabî ko
nuştunuz? Madem kendinizden bu kadar
eminsiniz, biraz daha sükûnetle...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz,
çeyrek de değilsiniz...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ricam şu:
Sayın Bay kal'ı bütün Meclis dikkatle din
ledi, Sayın Bakanı da aynı dikkatle dinle
mek mecburiyetindesiniz. Lütfen...
RIZA YILMAZ (Ankara) —
Gördük...
SALİH SÜMER (Diyarbakır) —
Bakan değil, istifa etti...

28 . 3 . 1989

O : 1

BAŞKAN — Lütfen efendim...
D E V L E T BAKAN K Â M R A N
İNAN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri; Türkiye'de 1950-'den bu yana 10 ge
nel seçim ve bir o kadar da mahallî seçim
yapılmıştır. Bugüne kadar Sayın sözcünün
de içinde bulunduğu siyasî partilerin ka
tıldıkları genel seçim ve mahallî seçimler
de, Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir siyasî
parti kalkıp da, seçimlerden kayıpla çık
tığını kabul etmemiştir. Bazıları ise geç
mişte milleti nankörlükle suçlamıştır.
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Suçlamıştır... Bazıları, mevcut ve
ya bulunmayan mazeretler ileri sürmüş
lerdir; ama hiç kimse, cesaretle çıkıp,
"Milletin yaptığı en doğrusudur" deme
miştir; biz diyoruz bunu. (ANAP sırala
rından alkışlar)
Biz, milletin yaptığının en doğrusu
olduğunu, milletin oyuna saygılı bulundu
ğumuzu ve bu mahallî seçimlerden kayıp
la çıktığımızı kabul ediyoruz ve bunu say
gıyla karşılıyoruz.
EROL AĞAGİL (Ankara) — İster
sen etme...
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Yalnız, bir noktayı
bu arada belirtmem lazım: Sayın sözcü
nün mensubu bulunduğu siyasî görüş,
1950 genel seçimlerinden bu yana, Tür
kiye'de seçmenin hiçbir zaman müstakil
oyuyla iktidar olamamıştır. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Olama
mıştır...
1961'den sonraki şartlar içerisinde,
malum koalisyonlar; gene sağın bölünme
si; 1973 seçimlerinden sonra 1974 başın
da malum koalisyon ve 1978'in başında,
bizzat sayın sözcünün de içinde bulundu
ğu hükümet, 11 yamalı hükümet... Ama,
hiçbir zaman, millî iradeyle, gereken ek
seriyeti sağlayarak, bu memlekette dün de
iktidar olamadınız, bugün de... Yarın da
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olamayacaksınız!.. (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yüz
de 42 oyla oldu o yamalı; yüzde 35 oyla
yüzde 22 oyla değil... (SHP sıralanndan
gürültüler)
BAŞKAN
Lütfen...

- Lütfen

efendim...

DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Bakınız, sene 1977;
sayın sözcünün mensup olduğu siyasî
parti...
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — O
iktidarda üçüncü parti yoktu, siz varsınız
sadece. Cumhuriyet tarihinde böyle bir
şey olmamıştı... (ANAP sıralarından gü
rültüler, "Otur yerine" sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bir
birimizi karşılıklı müsamaha ile karşı
layalım...
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man hiçbir şekilde çıkıp, erken seçimi mu
kabilinde bulundukları dörtlü koalisyon
dan istemedikleri gibi, o zamanki dörtlü
koalisyon da hiçbir zaman bunun netice
lerini kabul etmedi ve hiçbir zaman da bu
nu bir kayıp olarak kabul etmedi. Zabıt
lar, bunlarla doludur. Binaenaleyh, bugün
söylenenlerle, çekilen nutuklarla... Yani,
hiçbirimiz 1980'de doğmadık; önceki dö
nemleri de yaşadık, daha öncesini de ya
şadık. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani,
bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni ve kamuoyunu çocuk yerine koymanın
anlamı yok. Ne oldu? Sonunda ne yapıl
dı? Sonunda, 11 kişi alınmak suretiyle detaylarına girmiyorum, bizim demokra
simizin pek açılmaması gereken bir faslı
nı teşkil eder- hükümet olunarak yola de
vam edilmedi mi? Herhangi bir taraftan
erken seçim isteyiniz oldu mu? Hayır, hiç
bir şekilde olmadı.

— Süre 20 dakika

"Değerli milletvekilleri, ayrıca size şu
nu hatırlatayım: Hiçbir dünya demokra
sisinde yerel seçimlerin erken seçim do
ğurduğu görülmemiştir; olmamıştır. En
son, Federal Almanya'da yapılan üst üste
Berlin'den, sonra Essen seçimlerinde -son
seçimde- Hıristiyan Dmokratlar 14 puan
kaybetmiştir; ama, olmamıştır. Dört sene
evvel, Fransa'daki iktidar, mahallî seçim
lerde yüzde 25'e düşmüştür, olmamıştır.
Arkasından, ingiltere'de Bayan Thatcher'in iktidarı, mahallî seçimleri üst üste
kaybetmiştir; ama, olmamıştır. Yani, sizin
keyfiniz istiyor diye, kamuoyu istiyor di
ye seçim mi olacak? (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bakınız, Anaya
sayı açınız, orada, erken seçim Meclisin
kararı ve bir kanun meselesidir. Teklifi ge
tirirsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçtiği zaman, gideriz.

DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Şimdi, madem ken
dileri bu kadar demokrasi düşkünü, o za-

EROL AĞAGİL (Ankara) — Millet
istiyor, Millet...
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Ama, şunu da hatır-

DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Sene 1977; sayın söz
cünün mensup bulunduğu siyasî partinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 211 san
dalyesi var. Bu pazar gidildiği gibi, Ara
lık 1977 başında mahallî seçimlere gittik.
Yine o zaman, onların mensup olduğu si
yasî parti, Türkiye'deki 67 ilden 54 ilin be
lediye başkanlığını kazandı.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Çok iyi hatırlıyorsunuz.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Sayın Postacı, sizin
yardımınıza ihtiyacımız yok. Lütfen kabul
buyurur musunuz? (SHP sıralarından
"Süre doldu Sayın Başkan" sesleri)
BAŞKAN
efendim.
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latmam lazım : Sene 1987, 6 Eylül refe
randumu. Tamam mı? Referandumun bir
gün öncesine kadar, kimisi kayıtsız şart
sız, kiminizde, "her türlüsüne varız" di
ye erken seçim istenmedi mi? İstendi. Biz
.de "Peki" dedik. 6 Eylül halkoylamasından sonra en erkeni ne olur; 1 Kasım.
Sonra neler yapılmadı... Bunu talik etmek
için, ne koalisyonlar, ne toplantılar... "Vay
sıkboğaz ediyorsunuz", "Nasıl böyle er
ken seçim olur?" denmedi mi? Bunu 29
Kasıma bırakmak için, bu memlekette,
her türlü yola başvurulmadı mı; her tür
lü politik maharet kullanılmadı mı? (SHP
sıralarından gürültüler) Peki şimdi niye?..
çünkü, o günkü şartlarda bizim iktidar
olacağımızı yüzde yüz biliyordunuz da,
zaman kazanmak için... Peki, yarın bir er
ken seçim, ki ona gerekirse biz karar ve
ririz, bu ekseriyet karar verir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) erken
seçimi iktidar tayin eder, iktidar. Dünya
nın hiçbir memleketinde, erken seçimleri
muhalefet tayin etmiş değildir sayın söz
cü; hiçbir memleketinde muhalefet tayin
etmiş değildir. Onun için, onu gerekirse
biz tayin ederiz.
ALİ ŞAHIN (Kahramanmaraş) —*
Siz de muhalefete düştünüz.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Türkiye Büyük Mil
let Meçlisi karar verir ve ona göre de, ge
reken yapılır; bundan da hiç kimsenin
şüphesi olmasın.
Değerli milletvekilleri, bakınız, biz
aslında, bu memlekette alışılmış bulunan
bir sistemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz:
Seçim için hizmet yapmamak, seçim ya
tırımıyla gitmemek, sen iyi düşündüğünü
yapmak...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Acele seçim için millet zorluyor.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Takdir milletindir;
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böyle takdir etmiştir, büyük saygı duya
rız; ama, hizmet gene devam edecektir.
Yalnız seçim için yatırım yapanlar sene
ler boyu ne yapmıştırlar?.. Türkiye'nin
hiçbir büyük şehrinde yerin altına girme
mişler; hep, görünen, gösterişli yatırımlara
gitmişlerdir. İlk defa biz, yerin altına gi
rerek hizmeti verdik; gösterişli hizmet ver
medik. (SHP sıralarından gülüşmeler gü
rültüler) Aslında, bizim yaptığımız, talep
lerin yükselmesi karşısında, ekonomik di
namizmin doğurduğu taleplerin hepsinin
bir anda karşılanamamasının ortaya getir
diği bir tablodur, bundan memnunuz.
İkinci memnun olduğumuz ve iftihar
edilmesi gereken husus, bu memlekette
huzur ve güven içerisinde, insanlarımızın,
kamplara ayrılmadan, meydanlarda ku
tuplaşma olmadan, birbirini itham etme
den, yumruğa ve kavgaya gitmeden... Sa
yın sözcüm, bir vakitler siz az mı duydu
nuz -tırnak içinde söylüyorum ve tama
mıyla reddettiğim için söylüyorum- sizle
re meydanlarda, "Komünist, moskof,
hain" denilmedi mi? Bugün bir defa din
lediniz mi?
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) —
Söyleyenler var.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Hayır, reddediyoruz,
bunu reddediyoruz; hiçbir gün söyleme
dik. Katiyen söylemedik.
, CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Ce
zasını verin o zaman.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Kim söylemişse, ken
di şahsı .adına söylemiştir. Bizim düşün
cemizde kamplara yer yoktur. Biz, milleti
iki büyük kutba ayırmak suretiyle açılan,
bu Nil Nehri büyüklüğündeki deliği ka
patmaya, doldurmaya, milleti demokratik
şekilde yaklaştırmaya çalışıyoruz ve bu
yaklaşımla millet, huzur ve güven içerisin
de, gönül rahatlığıyla oyunu kullanmıştır.
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Netice benim beklediğimin gerisinde kal
sa bile, bu bizim için sevinç ve memnuni
yet verici bir hadisedir.
Sayın sözcü bir cümleyi keşke kullanmasaydı: "Dış dünyaya niye böyle bir me
saj verdiniz, açıklama yaptınız? Siz, Par
lamento dışı -kelimeyi kullanmak istemi
yorum, kendileri alışkın- bir hükümet mi
siniz?" diye ifade ettiler.
Bakınız, bu acı bir başlıktır; çünkü,
maalesef, dış dünyada Türk Devletinin
ekonomik bağlantıları hakkında, bazı be
yanlar neticesi tereddütler uyandırıldı bazı
çevrelerde. Çevreleri söylemek istemiyo
rum, herhalde en iyi mesajı siz aldınız.
Bunun karşısında, devlet devam ediyor,
her zaman etmiştir. Türk Devleti, Osman
lı döneminden bugüne kadar dış ekono
mik ilişkilerinde büyük bir sadakatle iş
hizmetini yürüten, bir santim borcunu ge
ride bırakmayan bir memlekettir. Taah
hütlerine en büyük sadakat gösteren bir
memleket için, bu tereddüdü uyandırmak,
bu yola başvurmak, bu memlekete hizmet
midir? Maalesef, üzülerek söyleyeyim, biz
bu alandaki bazı gammazlıkları önlemek
maksadıyla bu ihtiyacı hissettik; bu ihti
yacı bize siz hissettirdiniz, sizler. Sizi kas
tetmiyorum, hissettirenler düşünsün;
ama, politik mücadelede bunun yapılma
ması lazım.
Şimdi, "Efendim, iktidar şu olmuş-.
tur, bu olmuştur; binaenaleyh, bu Mecli
sin hukukî dayanağı, değeri..." falan de
niliyor.
Bunlar söylenmez, bunları söyleme
mek gerekir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve devlet hiçbir şekilde kamuoyu ile
idare edilemez. Bakınız, bunlar daha ön
ce de söylendi ve çok söylendi; 1987'nin
6 Eylülünde halkoylamasmdan önce de
yüzde 60'lar, yüzde 80'ler söylendi. Bu
rada da bir noktayı belirtmek bizim vazi
femiz ve bunu da memnuniyetle belirti
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yoruz. Anayasada geçici 4 üncü madde
vardı ve konulmasının şartlan falan bizim
le ilgili değildi. Demokrasinin başlamasın
dan sonra, bazı kimselerin haklı olarak,
"Yasaklı demokrasi olmaz" demesi üze
rine, bu yasakların kaldırılması yolunun
açılmasına, bu iktidar, bu grup, Türkiye
Büyük Millet Meclisiyle beraber yardım
etmiştir. Bu yoldan geçerek, iğne deliğin
den geçip, yüzde 0,16 ile, her biri başına
27 500 oy farkı ile 24 milyondan gelenler,
eğer geldikleri günden bugüne dek, siyasî
hürriyetleri ve mikrofonları her gün bizim
aleyhimize kullanıyorlarsa, bundan sevinç
duyarız. Bu, demokrasinin ve hürriyetle
rin icabıdır, bundan da memnuniyet du
yarız; fakat size bir şey daha hatırlatayım:
Geçenlerde benim cevaplayamadığım bir
gündem dışı konuşma vesileniz daha ol
muştu; her dönemde, her seferinde, "de
mokrasi, hürriyetler ve insan hakları" de
niliyor. Bu seçim gezilerinde ben de bir şey
keşfettim: Sizin sayın partinize mensup bir
belediye başkanınız, bu memlekette vak
tiyle 33 insanı sualsiz cevapsız kurşuna
dizdirip de mahkûm edilen bir kimsenin
ismini, bir belediye işhanma vermiştir! Ba
na, insan hakları dersi vermeden önce, gi
din oraya bakın!.. (ANAP sıralarından,
"Bravo" sesleri, alkışlar) Gidin bakın ve
bunu ıstırapla tespit ederek geldim.
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Babanızı da yazdı orada; gazeteler
yazdı bunları.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, bakınız, seçimler olacaktır, daha çok
olacaktır. Seçimler, demokrasi mekaniz
masının en iyi şekilde işletilmesidir ve si
zi temin ederim, dünyada bu kadar güzel
işleten başka bir millet de bulamazsınız.
Binaenaleyh, milletin bu hakkının her se
ferinde en güzel şekilde kullanılmasını,
onun parlamentosu içerisinde bir çekişme
ve kavga vesilesi haline getirirseniz, seçim-
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ler hakkında milletin tereddütleri doğar.
Bunu yapmaya hakkınız yoktur. Burada
hiddetlenmenize ve bütün söylenmelerinize rağmen, biz kavga etmemeye kararlı
yız. Seçim meydanlarında etmedik, hiçbir
yerde etmedik ve üstelik de meydanlan si
ze bıraktık. (SHP ve DYP sıralarından gü
lüşmeler) Çünkü, biz bunu mahallî bi
liyoruz.
ARİF SAĞ (Ankara) — Çıkamadınız.
İBRAHİM DEMİR (Antalya) —
Hodri meydan.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Siz karşınızda, iste
diğiniz kimseleri kavga için bulamadığı
nızdan, kendi kendinizle kavga ettiniz,
meydanlarla kavga ettiniz. (ANAP sırala
rından alkışlar) Meydanlarla kavga ettiniz,
-meydanlarla.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Hangi meydanda?
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız...
EROL AĞAGİL (Ankara) — Kaç
dakika oldu Sayın Başkan?
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Bakınız, "Yüzde 36
ile iktidar olunmaz, olunmaz, olunmaz..."
Ee, şimdi yüzde 27'siniz?.. Diyorsunuz ki
"Biz yarının iktidarıyız!" Bu nasıl olu
yor?.. Bu ne biçim mantıktır be birader?..
Ne biçim mantıktır bu yani?.. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Dünyanın hangi seçim kanununu ge
tirirsek getirelim, sizi yüzde 27 ile iktidar
yapabilecek bir formülü bize getirin, biz
de oy verelim de, hiç olmazsa, 1950, de
mokrasiye geçtiğimiz günden bugüne dek
göremediğiniz iktidara, belki böyle bir
hülle ile yaklaşmış olursunuz. (ANAP sı
ralarından gülüşmeler ve alkışlar)
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ARİF SAĞ (Ankara) — Onu siz ya
parsınız.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bu, güzel bir seçim olmuştur. Türki
ye'nin bir başından bir başına, insanlar,
huzur içerisinde, rahatlıkla oylarını ver
mişlerdir; bizi Hükümet olarak uyarmış
lardır; buna saygı duyuyoruz.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Yok, yok, uyarmadı, uyarmadı; "git
meyin de sürünün" dedi.
DEVLET BAKANI KÂMRAN
İNAN (Devamla) — 1992'de bakalım, ne
ticeyi bekleyin, sabırlı olun; Allah ömür
versin, o zaman görüşürüz meydanlarda
yine. Ama her halükârda, bu memleketin
Anayasa dışı yollarla, başka şekilde, baş
ka tertiplere götürülmesi mümkün değil
dir. Anayasa, bu memlekette seçimlerin
nasll yapılacağını, hangi şartlar içerisin
de gerçekleşeceğini göstermiştir. Getirir
siniz gensoru, gücünüz varsa, Hükümeti
düşürürsünüz, 45 günlük süreyi doldurur
sunuz, gideriz.
Getirirsiniz erken seçim teklifini, ko
misyondan, Genel Kuruldan geçirmeye
gücünüz varsa, elimizi kolumuzu sallaya
sallaya geliriz; ama gücünüzün bulunma
dığı yerde başka güçlere göz kırpmayın.
Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar)
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmaları
nın bir yerinde, "Siz gammazlıyorsunuz
dışarıya" ifadesini kullanmıştır.
İkincisi, Sayın Bakan konuşmasının
bir yerinde, "Sizin mensup olduğunuz
geçmişteki siyasî parti hiçbir zaman hal
kın iradesiyle, oyuyla iktidar olmadı" de
diler. O partinin o zaman yüzde 42 oyu
vardı. Bu suretle, mensubu olduğumuz
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Cumhuriyet Halk Partisine -geçmişte- sa
taşmada bulunmuştur.
Ayrıca, konuşmasının bir yerinde,
sözcüye, "Siz iktidar olacağız dediniz; ik
tidar olamazsınız" dedi. Hiçbir şekilde,
orada, "İktidar olacağız" diye bir kelime
kullanılmadı. Tamamen uydurma bir şe
kilde söylenmiştir. Bütün bu nedenlerle,
sataşma vardır, söz istiyorum. Biz men
subu olmaktan iftihar ediyoruz.
BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz
konuların hiçbirisi sataşma konusu de
ğildir.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Daha birçok laf var.
BAŞKAN — Teker teker arz edeyim
efendim.
Birincisi: Siz Cumhuriyet Halk Par
tisi değilsiniz, Sosyaldemokrat Halkçı Par-.
tisiniz.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Öyle dedi, bize bakarak söyledi.
BAŞKAN — Öyle söyledi ise, Mec
lis de ona göre değerlendirir.
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Biz, mensubu olmaktan iftihar ediyoruz.
BAŞKAN — ikincisi: Açıklama yap
tı, hatta açıklama ihtiyacını da duydu, "Si
zin için söylemiyorum" dedi Sayın Baykal'a,
"Gammazlayanlar.var, başkaları" dedi. O
itibarla, bir sataşma yoktur efendim. (SHP
sıralarından gürültüler)
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suz etkileyen toplu iş sözleşmeleri uyuş
mazlıkları konusunda gündem dışı söz is
temişlerdir; kendisine söz veriyorum.
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri, aslında, se
çimin konuşulduğu bu ortamda geçimi ko
nuşmak oldukça zor; ama, geçimin sonu
cu olduğu için, bu seçim sonuçları, ister
istemez yine güncelliğini koruyor. Bugün
Türkiye'de 480 bin işçi, toplusözleşme
bekliyor. 480 bin işçinin toplusözleşmesi,
Kamu İşverenleri Sendikasının katı tutu
mu yüzünden, Hükümetin işçi düşmanı
politikası yüzünden bağıtlanamıyor ve
uyuşmazlık devam ediyor.
Değerli milletvekilleri, bunların 154
bininin grev hakkı da yok. Grev hakkı
olan demir - çelik işçilerinin 24 bin kişiyi
ilgilendiren grev hakkı da, Hükümetin bir
kararnamesi ile gasp edilmiş durumda.
1980 yılında bir işçi bir ekmek için 16
dakika çalışırken şimdi 40 dakika; bir ki
lo peynir için 2 saat 42 dakika çalışması
gerekirken, şimdi 6 saat 20 dakika çalış
mak zorunda.
Özal'ın ekonomiden sorumlu olduğu
1980 yılında bir ailenin mutfak masrafı
7 877 lira iken, şimdi 240.bin liraya çık
mıştır. Dört kişilik bir ailenin mutlak mas
rafı 240 bin lira iken, işçi ortalama ücreti
143 bin liradır. Mutfak masrafı, Özal'ın
uyguladığı ekonomik politika nedeniyle,
tam 31 kat artmıştır.

Sanıyorum, 26 Martta yapılan seçim
lerde işçiler görüşlerini belirttiler. Her gün
yoksullaşan halkımız, görüşünü açıkça be
lirtti; diyor ki: "Özal'ın ekonomik politi
2. — Bursa Milletvekili Fehmi Iştklar'm,
çalışma yaşamım olumsuz etkileyen toplu is söz kası son bulsun, daha adil bölüşümü ön
leşmeleri uyuşmazlıklarım ilişkin gündem dışı ko gören, refahı yaygınlaştıran bir ekonomik
nuşması ve Devlet Bakanı Kâztm Oksay'm cevabı politika uygulansın."
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) —
Efendim, "İktidar olamazsınız" dediler.

Değerli milletvekilleri, işçiler şimdi
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sa
bu yüzden direnişe geçiyor, bu yüzden,
yın Fehmi Işıklar, çalışma yaşamını olum— 171
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pasif direnişler, genel grev boyutuna ulaş
maya başlıyor.

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın inan burada, Anayasa dışı yol
lardan iktidarı uzaklaştırmayı anımsatan
konuşmaların sakıncalarının altını çizdi.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekili
olarak, bizler, Anayasa dışı yola başından
beri karşıyız, iktidar gidecekse, demokra
tik yollardan gidecektir ve de halkımız ka
rar verecektir; ama unutulmamalıdır ki
Sayın İnan, halen Hükümetiniz, Anaya
sa dışı yolla gelmenin avantajlarını kullan
mak istiyor, o yolla geldiniz. (SHP sırala
rından alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler)

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, Hükümet adına biraz evvel ko
nuşan Sayın Kâmran inan'm, geçmiş ma
hallî seçimlerle ilgili görüşlerini açık ve de
taylı bir şekilde dinledik. Daha sonra çı
kan arkadaşımız, yine buradaki konuşma
sı sırasında, bu seçimlere zaman zaman
değindi. Sayın İnan'm söylediklerine be
nim ilave edecek fazla.bir şeyim yok; an
cak, Kamu İşveren Sendikalarının katı tu
tumu sebebiyle, toplusözleşmelerin bağıtlanamaması gibi bir husus varit değildir.
Teklif edilen ücretler, enflasyonun üzerin
de olmasına rağmen, münhasıran sendi
kal çekişmeler sebebiyle işçilerin menfaa
ti bir tarafa bırakılmakta ve bu yüzden bağıtlanamamaktadır; bunu, altını çizerek
ifade etmekte fayda vardır.

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanmaraş) — Buraya nasıl geldin, onu anlat.
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — Ne demek istiyorsun?
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) —
Evet, 12 Eylül, bana göre, o dönemde
Anayasa dışı yoldu. Anayasa dışı yolla, bir
yönetimin Başbakan Yardımcılığını kabul
etti; ekonomiden sorumlu... Hem de yıl
larca "Ağabey" dediği Sayın Demirel'e
ihanet ederek kabul etti... (SHP ve DYP
sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, bir şeyin altı
nı çiziyorum: İşçiler hızla genel greve doğ
ru yöneliyor. Sendikalar, uzlaşmaz ve ka
tı tutum karşısında yoksullaşan işçilerin
haklarını alamadıkları için çaresiz durum
dadırlar. Artık, bu ekonomik politikayı bı
rakınız. Artık bu yolda ısrar etmeyiniz. İş
çiler ve emekçi halkımız, iktidarınızı sal
ladı. Bundan ders çıkarın ve ona göre bir
yol çizin. Emeği için, emeğinin hakkı için
mücadele veren işçileri buradan selamlı
yorum. Burada, her gün biraz daha yok
sullaşan halkımızın, size ' 'dur'' diyen se
çim sonuçları için onları saygıyla selam
lıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP
ve DYP sıralarından alkışlar)

Türk toplumunda önemli bir yer tu
tan ve ortadireğin temellerinden birisini
teşkil eden işçi kardeşlerimize, Anavatan
Hükümetinin düşmanca tutum takınmış
olmasını da kabul etmek, hiçbir şekilde
mümkün değildir. Bu görüşü kabul etmi
yorum ve şiddetle reddediyorum.
İşçilerin grev hakkı, kanunen kendi
lerine verilmiş ve Anayasada da tanınmış
bir husustur. Bu hakkı kullanma konusun
da, gayet tabiî, kimseden izin almak du
rumunda değillerdir. Dolayısıyla, Anaya
sanın öngermediği şekilde, hızla genel gre
ve yönelindiği takdirde, bunun kanunla
ra aykırı davranış olacağı şüphesizdir ve
kanuna aykırı davranan herkes için ne ya
pılırsa, bu olaya tevessül edenler için de,
şüphesiz, aynı uygulama, tereddüt edilme
den yerine getirilecektir.
Geçtiğimiz dönem içerisinde toplusöz
leşmelerin neden bağıtlanamadığı konusu
üzerinde de herhalde kısaca durmakta ve
meseleye insaf ile yaklaşmakta yarar vardır
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1960'h yıllardan beri uygulanmakta
olap toplusözleşme dönemi üzerinden aşa
ğı yukan 12 - 13 dönem geçmiş olmasına
rağmen,, aşağı yukan yüz maddelik top
lusözleşmenin, hâlâ 70 - 80 maddesi her
dönem müzakere masasına getiriliyor ise,
bu işte bir yanlışlık olduğunu herhalde ka
bul etmek gerekecektir. Para pul bir tara
fa, hemen hemen her toplu iş sözleşmesi
döneminde, o toplusözleşmenin yeniden
yazılması konusundaki girişimlerin işi,
uzatmaktan başka bir anlam taşımayaca
ğı da açıktır.
Bu bakımdan, bir taraftan bu konu
yu çözmekte, bir taraftan da baştan beri
uygulamaya koyduğumuz enflasyonun
üzerinde zam verme ve buna paralel ola
rak, .şayet geçmiş dönemlerde verilen zam
enflasyonun altında kalmışsa, bunu da te
lafi etmek konusundaki uygulama sanki
mevcut değilmişcesine takdim edilmeye
çalışılması da, haklı bir davranış ve tutum
değildir.
Bu hususları Yüce Meclisin takdirle
rine saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.

gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut
Yılmaz'm dönüşüne kadar; Dışişleri ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, üzerine uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunanm.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
.BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Baş
bakan Turgut Ozal'm dönüsüne kadar Başbakan
lığa, Devlet Bakam Kâzım Oksay'tn vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı Tezkeresi (3/796)

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere
15 Mart 1989 tarihinde Federal Alman
ya'ya gidecek olan Başbakan Turgut
Ozal'm dönüşüne kadar; Başbakanlığa,
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'tn vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize
sunanm.

Gündeme geçiyoruz.
B)TEZKERELER
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Kenan Evren
Cumhurbaşkanı

VE ÖNERGELER

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
1. —Suudi"Arabistan'a gidecek olan Dışişkri Baham A. Mesut Yumaz'm dönüsüne kadar
3. —isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakam
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Ati Bozer'Adnan Kahoeci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne Şişkin
Itğtna, Devlet Bakam Yusuf Bozkurt Ozal'm ve
Otmhurbaşkanhğt tezkeresi (3/795)
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/797)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
18. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakan
ları Konferansına katılmak üzere,
11 Mart 1989 tarihinde Suudî Arabistan'a

"Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Ha
reketlerinin Kontrolü Sözleşmesi" ile il
gili Konferansa katılmak üzere, 19 Mart
1989 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan
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Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet
Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize
sunarım.
Kenan. Evren
Cumhurbaşkanı
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6. — italya'ya gidecek elan Devlet Bakanı
Kâmran Inan'aı, dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne üişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/800)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere,
30 Mart 1989 tarihinde İtalya'ya gidecek
4. — Yeni teşkil edilen Turizm Bakanlığına olan Devlet Bakanı Kâmran İnan'm dö
Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Tüiz'in nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi let Bakanı Cemil Çİçek'in vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun
(3/798)
görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kenan Evren
Başkanlığına
Cumhurbaşkanı
İlgi : Başbakanlığın 17 Mart 1989
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
gün ve 08:2-l/l-04826 sayılı yazısı.
muştur.
Yeni teşkil edilen Turizm Bakanlığı
7. — italya'ya gidecek olan Adalet Bakam
na Zonguldak Milletvekili M. Tınaz Ti
Mehmet
Topaç 'tn dönüşüne kadar Adalet Bakan
tiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109
lığına,
Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahret
uncu maddesi gereğince atanmıştır.
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

Bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

tin Kurt'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne
üişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/801)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere,

5. — Yeni teşkil edilen Kültür Bakanlığı 30 Mart 1989 tarihinde İtalya'ya gidecek
na, Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Tüiz'in ve
olan Adalet Bakanı Mehmet Topaç'm dö
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum nüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Ener
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/799)
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 17 Mart 1989
gün ve 08-2-1/1-04827 sayılı yazısı.
Yeni teşkil edilen Kültür Bakanlığı
na, Turizm Bakanı M. Tınaz Titiz'in ve
killik etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 113 üncü maddesi gereğince uy
gun görülmüştür.
Bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

Kurt'un vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
İki adet Meclis araştırması önergesi
vardır, okutacağım.
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1. —Gaziantep Müktveküi Abdulkadir Ateş
ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bu-
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muş, bu bankalar Türk bankaları aleyhi
Umdukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirle
ne önemli kârlar sağlamıştır.
ri ve olayın sorumlularını tespit etmek armayla,
Medis araştırması açümasma ilişkin önergesi Kamu ihtisas bankalarımız, öncelik
(10/62)
le görev alanlarına giren sektörleri kredilendirmeleri gerekirken, bu ilkeden gide
BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili
rek uzaklaşmıştır. TC. Ziraat Bankası baş
Abdulkadir Ateş ve 33 arkadaşınca veril
ta olmak üzere kamu ihtisas bankalarımız
miş olan Meclis araştırması önergesini
kontrollü sektör kredileri ve sektörlere da
okutuyorum:
yalı sanayi teşebbüsleri için yeterli kaynak
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ayırmaları gerekirken bundan kaçmakta
Başkanlığına
dırlar.
Bankacılık ve kredi düzeni; bir ülke
Krediler, başta sanayi olmak üzere,
nin gelişmesinin hızlandırılmasında, dev
üretimin örgütlenip, geliştirilmesine ve
letin ekonomiyi toplum yararına yönlen
dışsatıma yöneltilmesi yolunda kullandı
dirip düzenlemesinde, plan disiplininin
rılacağına, iç ticarette ve spekülatif alan
sağlanmasında ve gelir dağılımını düzen
larda kullandırılmaktadır.
lemede en etkin ve demokratik araçlardan
1983 yılından bu yana uygulanan fa
birisidir.
iz politikaları, ekonomide kaynaklan moKonuya bu yönüyle bakıldığında, ül
bilize ederek malî tasarrufları artırıcı, bu
kemiz diğer birçok ülkeye göre, mevcut ka
tasarrufları enflasyona karşı koruyucu ve
mu bankalarımızın hem nicelikleri hem de
kaynakların etkin dağılımı ile kullanımı
nitelikleri açısından avantajlı bir durum
nı sağlayıcı yönde gelişmemektedir.
dadır. Türkiye'de kamu bankaları, özel
Orta ve uzun vadeli mevduatlar bir
bankalarımızla birlikte uzun yıllar ülke
türlü istenilen düzeylere çıkarılamamıştır.
miz ekonomisinin ve kalkınmasının loko
Mevduat ve kredi faizleri arasındaki uçu
motifi olma görevini yürütmüştürler.
rum farkı azaltılamamıştır.
1983 yılı sonlarına kadar, birçok yö
nüyle olumlu bankacılık örnekleri veren
kamu bankaları, bu yıldan başlayarak, ba
şarısız grafikler çizmeye başlamıştı. 1983
yılı sonrası kamu bankalarımız gerek mev
duat artış oranları, gerekse kârlılık açıla
rından zor yıllar yaşamaktadır. Bunda,
ANAP hükümetlerinin bilinçsiz ve tutar
sız politikalarının önemli rolü bulun
maktadır.
TC. Merkez Bankasının mevduat
munzam karşılık faizleri ile ilgili faiz dü
zenlemeleri, bankacılık sektörümüzün kâr
marjını daraltmıştır.
İzlenen sözde dışa açılma politikası,
banka sistemimize dış muamelelerde ih
tisaslaşmış güçlü yabancı bankaları sok

Bankacılık sektörümüzün lehine ol
mayan bu koşullar, bazı özel bankalarla
birlikte, bir kamu bankası olan Anadolu
Bankasının iflasına neden olmutur. Söz
konusu olumsuz koşullar günümüzde de
sürmektedir. Bazı kamu bankaları, gide
rek, özkaynaklarını yitirmektedirler. Tahsil
edilemeyen gecikmiş alacakları giderek
artmaktadır. GSYİH'ya kalkılan düşmek
te ve sonuçta, zarar eden bankalar duru
muna girmekttedirler. Gereken önlemler
alınmadığı takdirde, Anadolu Bankasın
dan sonra iflas sırasında Denizcilik Ban:
kası ve Çaybank bulunmaktadır.
Kamu bankalarımızın içerisinde bu
lundukları vahim durumu, Başbakanlık
Yüksek denetleme Kurulu raporları da di
le getirmektedir. Söz konusu raporlarda,
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kamu bankalarından bazılarının özkaynaklarını tümüyle yitirebilecekleri, hatta
zararın kısmen yabancı kaynaklara (mev
duata) kredi açılamayacağı ve önceden
açılmış kredilerin de.kullandırılmayacağı
.vurgulanmaktadır.
Aynı raporlarda, bu durumlara ne
den olan yönetim bozukluklarından da söz
edilmektedir. Kamu bankalarının işletme
sermayesi açığı bulunan, çok sık protesto
olan firmalara kredi verdiği, kredi talebi
reddedilen bazı firmalara kısa bir süre
sonra kredi kullandırıldığı, sağlıksız eks
pertiz raporlarında gösterilen şişirilmiş de
ğerler üzerinden ipotek alınarak teminat
açıkları oluşturulduğu, mevcut risk ve
deplasmanların yeni açılan* kredilerle ka
patıldığı, tazmin edilen döviz kredilerinin
yeni döviz kredileriyle tasfiye edildiği, ih
racat tecrübesi ve bağlantısı olmayan fir
malara prefinansman kredisi açıldığı, kre
dilerin amaç dışı kullanılmasına göz yu
mulduğu, bazı firmalara hiçbir maddî te
minat alınmadan, yalnızca kefalete daya
nılarak kredi açıldığından söz edil
mektedir
Tüm bu açıklamalar ve elimizde bu
lunan diğer veriler, Türkiye'de kamu ban
kalarının önemli sorunlarla karşı karşıya
olduğunu göstermektedir. Bu sorunların
incelenerek çözümler bulunabilmesi ve so
rumlularının ortaya çıkarılabilmesi için;
Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü
nün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasını arz ve teklif
ederiz.
Abdulkadir Ateş
Gaziantep
Abdullah Sedat Doğan
Adana
Mahmut Keçeli
Adana
Salih Sümer
Diyarbakır
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Cemal Seymen
Nevşehir
Tevfik Koçak
Ankara
Tayfur Ün
Bilecik
Ekin Dikmen
İçel
Abdullah Baştürk
İstanbul
Gürcan Ersin
Kırklareli
Hikmet Çetin
Diyarbakır
Mehmet Tahir Köse
Amasya
Özer Gürbüz
Sinop
Yaşar Yılmaz
Ankara
A. Rıza Sirmen
Kocaeli
Kamil Ateşoğulları
Ankara
Birgen Keleş
İzmir
Durmuş Fikri Sağlar
İçel
Zeki Ünal
Eskişehir
Beşer Baydar
Ankara
Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul
Ali Şahin
Kahramanmaraş
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Cemal Şahin
Çorum
Etem Cankurtaran
İçel
Ömer Çiftçi
Ankara
Rıza Yılmaz
Ankara
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Mahmut Almak
Kars
Mustafa Timisi
İstanbul
İsmail Hakkı Önal
İstanbul
Vedat altun
Kars
Öner Miski
Hatay
Eşref Erdem
Ankara
Rıza Ilıman
Çorum
BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rine alacak ve Meclis araştırması açılıp
açılmaması konusundaki öngörü şme, sı
rasında yapılacaktır.
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tır. Bu helikopterlerin Türkiye temsilcisi
Profılo Holding A.Ş.'dir.
A) Konu hakkındaki yazılı soru
önergemize İçişleri Bakanlığı 13.10.1988
tarihli cevabında;
a) Kiralama İçin SAGEB'e ödene
cek 2,5 milyar TL.'sının Emniyet Genel
Müdürlüğü bütçesine konduğunu,
b) Alman dört adet helikopter için
80 milyon Fransız Frankının, firmanın
Türkiye mümessilince ödendiğini, alımın
iki yıl ödemesiz 5 yıl vade ile kredili ola
rak yapıldığını, Emniyet Genel Müdürlü
ğü bütçesinde gerekli kaynağın ayrıcalığını
belirtmiştir.
B) 1989 bütçesinin görüşülmesi sı
rasında, İçişleri Bakanı;

2. — Balıkesir Milletvekili /. Önder Kvrh
a) Kiralama konusunda yazılı ceva
ve 32 arkadastnm, Güneydoğu Anadolu Bölgesin bı aynen yinelemiş,
deki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve
b) Alman helikopterler için ise, be
sattn alman helikopterler için hangi kurumca ne
miktar ödemeyapıldığım tespit etmek amacıyla Mecdelin SAGEB tarafından ödendiğini, Em
lis araştırması açûmasma ilişkin önergesi (10/63) niyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ay

BAŞKAN — Diğer araştırma öner
gesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İçişleri Bakanlığınca, Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kul
lanılmak üzere, pilodarıyla birlikte ABD'den bir adet UH-60 A, Fransa'dan bir
adet SA-330 L, Almanya'dan 3 adet
BK-117 helikopteri kiralanmış ve yaklaşık
üç ay süreyle kullanılmıştır.
Bu kiralama nedeniyle ABD helikop
teri için (90 saatine) 700 bin dolar, Fran
sız helikopteri için aylık 680 bin Frank, Al
man helikopterlerinin herbiri için aylık 73
bin DÇM Savunma ve Geliştirme İdare
si Başkanlığı (SAGEB) tarafından yapıl
mıştır.
Daha sonra, dört adet Fransız PU
MA SA-330 L helikopteri satın alınmış

rılacak parayla borcun SAGEB'e ödenceğini beyan etmiştir.
G) Aynı konudaki soru önergemizi
yanıtlayan Millî savunma Bakanı,
15.2.1989 tarihli cevabında;
a) Kiralanan helikopterlere SAGEB'çe 3,351 milyar TL. ödendiğini ve
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988 büt
çesine bu amaçla konan ödeneğin, Fon'a
aktanlmak suretiyle, tahsil edildiğini be
lirtmektedir.
b) Alınan helikopterlerde, satıcı fir
manın dış kredi sağladığını, kredinin ana
para ve faizinin taksitler halinde Emniyet
Genel Müdürlüğünce SAGEB'e, SAGEB'çe de krediyi veren bankaya yatırı
lacağını, şu ana kadar 800 milyon TL.
ödendiğini SAGEB'çe kredi verilmediği
ni, SAGEB'ten ödeme yapılmadığını be
lirtmektedir.
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988
bütçesinde, SAGEB'e herhangi bir ödeme
yapılmasını öngören bir ödenek ve fasıl
yoktur. Hatta, 1989 bütçe tasarısında da
bulunmamaktadır. Konunun Plan ve Büt
çe Komisyonundaki görüşmeleri sırasın
da, akıllarına geldiğinden SAGEB'çe ki
ralanan ve satın alman helikopterlerin, ki
ra ve alım bedelleri karşılığı fona ödeme
yapılması için 1 milyon lira, fasıl açılması
amacıyla eklenmiştir.
Bu açıklamalardaki Çelişkiler açıktır.
1. Kiralama için, Millî Savunma
Bakanı 3,351 milyar TL. ödediğini ve ge
ri alındığını belirtmekte, İçişleri Bakanı ise
2,5 milyardan bahsetmektedir.
1988 bütçesinde böyle bir ödenek ve
fasıl bulunmadığı, bu nedenle ödemenin
olanaksızlığı 1989 bütçe görüşmeleriyle or
tadadır.
2. içişleri Bakanı, alman helikopter
lerin bedelinin önce komisyoncu firma ta
rafından ödendiğini, sonra SAGEB'çe
ödendiğini belirtirken, Millî Savunma Ba
kanı SAGEB'çe tek kuruş ödenmediğini,
sadece aracılık yaptıklarını ileri sür
mektedir.
3. Alım, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl tak
sitle olduğuna göre SAGEB'e bunun için
niçin 800 milyon ödemiştir?
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gibi kullanılması söz konusudur.
5. SAGEB'in, Silahlı Kuvvetlerimiz
yanında, çeşitli kamu kurum ve kuruluş
larının gereksinimini de karşılayacak bi
çimde helikopter üretmesi standardizasyon, Maliyet ve lojistik desteğin kolay ve
ucuz karşılanması bakımından doğrudur.
Ancak, burada söz konusu olan üretim de
ğildir. SAGEB'le ilgisi olmayan bir başka
kuruluşun, helikopter kiralama ve satın
alınmasıdır. Bu nedenle, standardizasyonmaliyet-lojistik destek kolaylığından bah
sedilemez. Nitekim, kiralamanın üç ülke
den ve değişik helikopterlerden yapılması
da görüşümüzü doğrulamaktadır.
6. Türkiye'nin operasyonlarda kira
lık asker kullanmasını, kendi güvenlik
güçlerine güven ve hükümranlık hakları
açısından kabullenilmek mümkün müdür?
Aynı konuda, iki bakan tarafından,
birbirinden farklı ve çelişkili açıklamala
rın varlığı ortadadır. Hangisi doğru söy
lemektedir? SAGEB'in her kurum ve ku
ruluş için, kredi kaynağı olarak kullanıl
ması doğru mudur? Ortada açık bir yasa
ihlali yok mudur?
Bütün bunları ortaya çıkarmak ama
cıyla, Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılmasının diliyoruz.

4. SAGEB'in, 3238 sayılı Yasa ile,
bu tür işlemler yapması mümkün değil
dir. Her ne kadar yasanın 10 uncu mad
desinin (j) bendinde "Fondan kredi ver
mek..."ten bahsediliyorsa da, hiç kuşku
suz bu sözcüklerle, SAGEB'in isteyen her
kuruma ya da hükümetin öngördüğü her
talebe kredi vermesi anlaşılamaz. Burada
amaç, SAGEB'in kuruluş ve nihaî gaye
siyle ilgili olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin
gereksinimi olan savunma ve savaş sana
yii ile ilgili projelere kredi verilmesidir.

İ. Önder Kırlı
Balıkesir
Abdullah Sedat Doğan
Adana
Mahmut Keçeli
Adana
Tevfik Koçak
Ankara
Salih Sümer
Diyarbakır
Mehmet Tahir Köse
Amasya
Cemal Seymen
Nevşehir

Bu amaç gözden uzak tutulursa, SA
GEB'in amacı dışında bir kredi kurumu
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Durmuş Fikri Sağlar
İçel
Gürcan Ersin
Kırklareli
Ekin Dikmen
İçel
Tayfur Ün
Bilecik
Hikmet Çetin
Diyarbakır
Birgen Keleş
İzmir
Eşref Erdem
Ankara
Rıza Ilıman
Çorum
A. Rıza Sirmen
Kocaeli
Özer Gürbüz
Sinop
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Kamil Ateşoğulları
Ankara
Zeki Ünal
Eskişehir
Yaşar Yılmaz
Ankara
Beşer Baydar
Ankara
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Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul
Vedat Altun
Kars
Etem Cankurtaran
İçel
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Ömer Çiftçi
Ankara
Mahmut Almak
Kars
Rıza Yılmaz
Ankara
Cemal Şahin
Çorum
Öner Miski
Hatay
Mustafa Timisi
İstanbul
İsmail Hakkı Önal
İstanbul
BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacaktır ve Meclis araştırması açılıp
açılmaması konusundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır.
Gündemin "Genel Görüşme ve
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik ErtüMeclis araştırması açılmasına ilişkin öner
zün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki hayalî ihra
gesinin öngörüşmesine kaldığımız yerden
cat iddialarının boyutlarını, sonuçlarını ve bu ko
devam ediyoruz.
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

nuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
Hükümet konuşmuştu; önerge üze
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
rinde Doğru Yol Partisi Grubu konuşmuş,
si (10/29)

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülke
mizdeki tiayalî ihracat iddialarının boyut
larını, sonuçlarını ve bu konuda alınması
gerekli tedbirleri
tespit
etmek

sıra Sojtyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
sözcüsü Sayın Birgen Keleş'e gelmişti. Bu
itibarla, Birgen Keleş'e söz vereceğim.
Sayın Hükümet?.. Hazır.
Buyurun Sayın Keleş.
179 —
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SHP GRUBU ADINA BİRGEN
KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; SHP Grubu adına, hayalî
ihracat konusunda görüşlerimizi açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum ve
Grubum adına sizlere saygılar su
nuyorum.
Bugün burada inceleyeceğimiz konu,
malî ve hukukî açıdan olduğu kadar, po
litik açıdan da büyük önem taşımaktadır;
çünkü, söz konusu olan, sadece Hazine
nin zarara uğratılması değildi; söz konu
su olan, sadece yasaların çiğnenmesi dü
zenin bozulması da değildir; söz konusu
olan, İktidarın, getirdiği yasal değişiklik
lerle ve düzenlemelerle, hayalî ihracata ye
şil, ışık yakmasıdır ve kanımızca, işin en
dramatik yönü de budur.
Kuşkusuz, her dönemde kimi kişiler,
suç olan eylemleri yapmış ve yasal olan
boşluklardan da yararlanarak, bu eylem
lerinden dolayı ceza görmemişlerdir. An
cak, burada söz konusu olan, iktidarın,
yaptığı yasal düzenlemelerle hayalî ihra
catı teşvik etmesidir; diğer bir deyişle, bu
konuda iktidar, hayalî ihracatçının suç or
tağı konumundadır.
1983 yılından itibaren yapılan düzen
lemeler ve değişiklikler bir arada ve dik
katle incelendiğinde, bu yaptığım değer
lendirmenin çok yerinde olduğu görüle
cektir. Yapılan değişikliklerle, önce, genel
ortam, hayalî ihracata hazır hale getiril
miştir. Yasalarda değişiklik yapılmış ve
hiçbir görevlinin, görevini yapmak için da
hi olsa, ihracatçının faaliyetini engelleye
meyeceği ve ihracatçı ile ilgili tüm bilgi
ler ilgili kuruluştan gelmediği takdirde, ih
racatçının üretimini, ihracatını durdura
mayacağı hükme bağlanmıştır. Türkiye'
ye her yoldan ve cinsten döviz girişi ser
best bırakılmış, bunun sınırlanamayacağı ve menşeinin araştırılamayacağı karar
laştırılmıştır. Başbakanlığın izni olmadan,
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hiçbir denetim biriminin, ihracatçının
üretimini, ihracatını, yurt içi satışını ve ti
carî itibannı zedeleyemeyeceği esasa bağ
lanmıştır. Türk Parasını Koruma Yasası
değiştirilmiş ve 7 aydan 5 yıla kadar olan
cezalar kaldırılarak, yerine 100 bin liradan
10 milyon liraya kadar para cezası getiril
miş ve tabiî böyle bir değişiklik sonucun
da, daha önce bu yasa çerçevesinde hü
küm giymiş olan veya tutuklanmış olan ki
şiler de hürriyetlerine kavuşmuşlardır.
Bunların yanında, Pasaport Yasasın
da değişiklik yapılmıştır; Gümrük Kanu
nu nedeniyle ve kaçakçılık, nedeniyle ta
kibata uğrayan kişilerin pasaport alma ya
sağı kaldırılmış ve bunların 4yurt dışına
serbestçe çıkmalan mümkün kılınmıştır.
Bu genel düzenlemelerden sonra bir
takım kararnameler ve talimatlar görüyo
ruz. Bu kararnameler ve talimatlara bir
iki cümle ile değinmek istiyorum; «çünkü,
İktidarın, yolsuzluk yapanı nasıl korudu
ğu bunlardan çok açıkça görülmektedir.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
na, "Kaya Erdem" imzalı bir talimat gön
derilmiştir; bu talimatın tarihi, 2 Ekim
1985'tir. Bu talimatla, Müsteşarlığa yapı
lan bütün başvurulann ve bundan böyle
de yapılacak olanların Devlet Planlama
Teşkilatına gönderilmesi istenmiştir. Kısa
bir süre sonra, bu sefer "Bülent
Öztürkmen'' imzalı bir talimat da Mer
kez Bankasına gönderilmiştir. Bu talimat
ta da, kuşkulanılan ve vergi iadesi ödeme
leri durdurulan Armaların vergi iadeleri
nin nasıl ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Eğer vergi iadesi sözlü bir emirle durdudurulmuşsa, teminat mektubu aranma
dan bu ödemelerin yapılması öngörülmüş
tür; eğer, yazılı bir emirle ve bir soruştur
ma sonucunda durdurulmuşsa, o zaman
teminat mektubu alınarak ödemenin ya
pılacağı belirtilmiştir; fakat, suçlu durum
da olan firmanın soruşturmaya tabi olma-
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yan ihracatları nedeniyle talep ettiği ver
gi iadelerinin de, yine herhangi bir temi
nat mektubu istenmeden ödeneceği yazıl
mıştır. Kısa bir süre sonra, Devlet Plan
lama Teşkilatı ile bu kez Merkez Bankası
arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu
protokolde, 7 Ekim 1985 tarihinden son
ra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının
verdiği talimatlara uyulmayacağı belirtil
mektedir. "Bu tarihten sonra yapılan, ha
yalî ihracat yaptığı kuşkulu firmaların ver
gi iadesi talepleri, genel talimat çerçeve
sinde ödenecektir" denilmiş, "Bundan
önceki talepleri de, teminat mektubu kar
şılığında ödenecektir" ifadesine yer veril
miştir. Fakat asıl önemlisi, burada bir de
ğişiklik getirilmiştir. "Merkez Bankası şu
beleri, eğer hayalî ihracattan kuşkulanır
larsa, resen hiçbir soruşturma başlatamazlar. Resen başlatamayacakları gibi, soruş
turma dosyalan için başka bir denetim ku
rumundan da araştırma yapmasını
isteyemezler" denmiştir. Ayrıca, Merkez
Bankası şubelerinin kendiliklerinden ek
bilgi talep edemeyecekleri; mesela, kapa
site raporu isteyemeyecekleri de bu tali
matta bildirilmiştir.
1 Aralık 1986 tarihinde, vergi iadeleriyle ilgili talimatta genel bir değişiklik ya
pılmış ve mal alış faturaları ibrazı zorun
lu olmaktan çıkarılmıştır. Tabiî takdir
ederseniz ki, mal alış faturası göstermediği
için hüküm giyen, tutuklu bulunan bütün
insanlar da bu karar sonucunda serbest bı
rakılmıştır.
25 Şubatta tekrar bir emir verildiği
ni görüyoruz; "Bütün belgelerin Devlet
Planlama Teşkilatına gönderilmesi" iste
niyor. Hemen arkasından, gene "Kaya
Erdem" imzalı bir emir daha çıkıyor 17
Nisanda ve "Bütün belgelerin, dosyaların,
tamamlanmamış da olsa, derhal Devlet
Planlama Teşkilatına gönderilmesi" is
teniyor.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
dikkat ederseniz, sık sık, "Belgelerin Dev
let Planlama Teşkilatına gönderilmesi" is
tenmiştir. Çünkü, o tarihte, Hazine kont
rolörleri, hesap uzmanları, bu emirler
kendilerine geldikçe, bu emirleri yerine ge
tirmekte çok hevesli davranmamışlardır;
tam tersine bir tutum içine girmişler, el
lerindeki dosyaları bir an önce tamamla
yarak yargı yolunu açma çabasına giriş
mişlerdir.
12 Kasım tarihinde, bu kez
"Başbakan" imzasıyla ve çok daha yay
gın bir şekilde gönderilen bir talimatla
karşılaşıyoruz. Bu talimatta denilmektedir
ki, "Eğer ihracat yapılmışsa, bu ihraca
tın gerçekten yapılıp yapılmadığı ve güm
rük çıkış beyannamesinin doğru olup ol
madığını araştırmayın." Yani, "ihracat
yapılmışsa, döviz gelmişse, bu yeterli de
lildir, başka hiçbir araştırmaya gerek yok
tur, vergi iadesini ödeyin" emri verilmiş
tir. Ayrıca, bu talimatta "1.1.1987 tarihi
ne kadar başlamış ve tamamlanmış olan
raporlarla, henüz tamamlanmamış olan
lar, eğer Devlet Planlama Teşkilatından
izin almazlarsa, bu raporlar yasal daya
naktan yoksun kılınacaktır" denilmiştir.
Dikkat ederseniz, talimatın çıktığı ay ka
sım ayıdır; geriye doğru işletilmekte ve
"1 Şubat 1987'den itibaren, eğer Devlet
Planlama Teşkilatından emir alınmamış
sa, yasal dayanağı yoktur" diye geçerli sa
yılmamaktadır belgeler.
Ayrıca, yine çok ilginç bir hüküm da
ha yer almakta; "Eğer rapor 1.1.1987 ta
rihinden önce tamamlanmışsa, hüküm de
verilmişse, buna rağmen son soz Devlet
Planlama Teşkilatınmdır" denilmektedir.
Yani, "Müfettişler raporu tamamlamışlar,
gereğini de bildirmişlerdir; fakat, bu ge
çerli değildir, Devlet Planlama Teşkilatı,
gereğinin ne olacağına karar verecektir''
deniliyor. Bir adım daha ileri gidiliyor ve
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deniliyor ki, "Eğer bu talimattaki emir
lere uyulmazsa, aykırı davranılırsa, gerekli
yasal işlem yapılacaktır."
Sayın milletvekilleri, sizi sıkma paha
sına da olsa, bu talimatlara birer ikişer
cümleyle değinmek istedim; çünkü, dik
kat ederseniz, talimatlar, Başbakanlığın ve
İktidarın ne kadar büyük bir sorumluluk
altına girdiğini ve nasıl yeşil ışık yaktığını
çok açık biçimde göstermektedir.
Bu dönemde (yani, 1985 ve 1987 yıl
larında) çıkan başka talimatlar da vardır;
fakat, sanıyorum bu kadarı yeterlidir. Bu
talimatlardan anlaşılacağı üzere, denetim
birimleri devre dışı bırakılmış, yasal olma
yan talimatlar verilmiş ve kamu görevli
leri, görevlerini yaptıkları için tehdit edil
mişlerdir. Bu uygulamaları doğal karşıla
mak, tabiî ki söz konusu değildir; çünkü,
en üst düzey bürokratlar ve Hükümet yet
kilileri, bir taraf gibi davranmışlardır ve
denetim birimleriyle, hesap uzmanlarıy
la, Hazine kontrolörleriyle âdeta mücadele
etmişlerdir.
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun değiştirilmiş son
şeklinin ne olduğu hepinizce bilinmekte
dir. Cumhurbaşkanı, toplu kaçakçılıkla,
ferdî olarak yapılan kaçakçılık arasında
ayırım yapmadığı ve kanun böyle çıktığı
takdirde toplu kaçakçılık yapmanın da serbestleştirüeceği gerekçesiyle, bir kez daha
incelenmek üzere, yasayı Türkiye Büyük
Millet Meclisine geri göndermiştir.
Bütün bu düzenlemelere rağmen, he
sap uzmanlarının ve kontrolörlerin büyük
çabasıyla yüzlerce dosya oluşturulmuş ve
Başbakanlığa teslim edilmiştir; ancak, bu
kez de bu dosyaların gereğinin yapılma
dığını görüyoruz. Örneğin, sadece 1984
yılında 3,5 milyar haksız kazanç sağlayan
bir şirketin dosyası, 1987 Haziran ayında
tam olarak hazırlandığı halde, gerekli iş
lem yapılmadığı için, söz konusu şirket,
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1987 Temmuz ayı ile 1987 Aralık ayı ara
sında 10 milyar daha haksız kazanç sağ
lamıştır ve icraatına da 1988 Temmuz ayı
na kadar devam etmiştir. Bu örneklerin sa
yısı çoktur ve kitaplarda yer almaktadır.
Ben, büyük baskılara karşı görevini
yapan ve bunu büyük bir görev bilinciyle
sürdüren hesap uzmanlarına, Hazine
kontrolörlerine ve denetim elemanlarına
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bi
liyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
yasalar çıkartarak hayalî ihracatçıya yeşil
ışık yakan kimdir veya kimlerdir? Hayalî
ihracat yapan kişilere vergi iadesi ödeme
si yapmak için direnen ve bunları koru
makta ısrar eden üst düzey bürokratlar
kimlerdir? Hayalî ihracattan sağlanılan
haksız kazancın gerçek boyutları nedir?
Hayalî ihracat ile köşe dönenler listesin
de kimlerin adı vardır ve bu kişilerin üst
düzey bürokratlar ve kimi politikacılarla
olan bağlantıları nelerdir?.. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri olarak, bü
tün bu konularda aydınlanmak bizim gö
revimiz değil midir ve bu konularda bilgi
istemek hakkımız değil midir?..
Aslında, hangi şirketlerin ne yöntem
lerle hayalî ihracat yaptıkları çoğu kez ya
yın organlarında bile yer almaktadır; an
cak, bütün bunlara rağmen, İktidar, ön
ce hayalî ihracatın varlığını reddetmiş,
sonra belgeler artınca ve uluslararası ku
ruluşlar da bu konuya dikkat çekince, var
lığını kabul etmek zorunda kalmış; fakat,
bu kez de çeşitli bahaneler ileri sürmüş
tür. Asıl önemlisi, 1983'ten itibaren getir
diği yasal düzenlemelerle, hayalî ihracat
çının işini kolaylaştırmıştır, hayalî ihracat
yapılmasını âdeta teşvik etmiştir. Bunun,
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşması, bu
nun iktidar sorumluluğuyla bağdaşması
mümkün değildir.
Ticarî değeri olmayan mal ihracı, fi
yatı yüksek gösterme, miktarı fazla göster-
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me, malı farklı gösterme ve sahte ihracat
gibi çeşitli yöntemlerle yapılan hayalî ih
racat, Hükümetin bu girişimleri sayesin
de, haksız kazanç sağlamanın en yaygın
ve en kolay yolu haline gelmiştir.
Hayalî ihracatla sağlanan gelirlerin
aklanması için çeşitli yollara yönelinmesi
ve bu alanlarda bazı politikacıların ve bazı
üst düzey bürokratların da ilgili olduğu
nun söylenmesi, durumu daha karışık hale
getirmektedir. "Çok sayıda işadamının
hayalî ihracatla ilgisi var" denilmektedir.
Çok sayıda işadamının, çok sayıda Arma
sı vardır ve bu firmalarda birden fazla
mal, çeşitli yöntemlerle hayalî ihracata ko
nu olabilmektedir ve politikacılarla bürok
ratların bu konuda adlarının geçmesi, du
rumu daha da karmaşık hale getirmekte
dir. Sayın milletvekilleri, sadece bu kar
maşıklık bile, bu konuda bir Meclis araş
tırmasının ne kadar gerekli olduğunu or
taya koymaktadır.
Yakalanan bir hayalî ihracat olayın
da dokuz firma söz konusu olmuştur. Fir
maların beyan ettikleri ürünlerle, gerçek
ten ihraç edilen ürünler, bazen isim ola
rak bile tutmamaktadır; ama tuttuğu za
man bile, değerleri çok farklılık göster
mektedir. Örneğin; sadece 7 dolarlık bir
mal 403 bin dolar olarak gösterilmiştir,
1 733 dolarlık bir mal 1 milyon 690 bin
dolar olarak gösterilmiştir, 804 dolarlık bir
mal 1 milyon 917 bin dolar olarak göste
rilmiştir. Şimdi, buna ihracat demek
mümkün müdür?
Tabiî, bu örnekleri bizler kadar Hü
kümet de izliyor ve öğrenebiliyor; ama ba
kın, son çıkan bir yayında, İktidar diyor
ki: "İhracat suiistimalleri bahane edilip,
ihracat hamlesinin sekteye uğratılması ve
ihracatın zorlaştırılmast yanlış olur." Ya
ni, âdeta, ihracat suiistimalini yapmak de
ğil de, bu suiistimali fark etmek ve bunu
önlemeye çalışmak suç olarak görülmek
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tedir. Ne yazık ki, iktidarın bu tutumu,1983'ten bugüne kadar da ısrarla sür
müştür.
Önce, tümden reddedilen hayalî ih
racat, daha sonra kabul edilmiş; fakat bu
seferde "döviz geliyor ya" veya "miktarı
küçük" gibi argümanlar geliştirilmiştir.
Aslında, dövizin de tam olarak gelmedi
ği, yakalananların verdikleri ifadelerden
anlaşılmaktadır; çünkü, çoğu kez, yasa dı
şı yollarla döviz temin edilmekte ve yurt
dışından Türkiye'ye gönderilmekte, hat
ta ihracatçıların bazen bu zahmete bile
katlanmadığı ve yurt içindeki döviz tev
diat hesaplarından aldıkları dövizleri ih
racat karşılığı gibi kaydettirmek istedikleri
belgelenmiştir.
Vergi iadesine tabi olmayan veya dü*
şük vergi iadesine tabi olan ihracatın yurt
dışında bırakılabilen yüzde 20'lik kısmı,
bazı turizm ve işçi dövizleri, kaçakçılıktan
elde edilen dövizler ve hayalî ithalat dö
vizleri, hayalî ihracatı finanse eden kay
naklar olarak gösterilmektedir.
İhracattaki vergi iadeleri, ihracatta
sağlanan tek imkân değildir; Kaynak Kul
lanım Destekleme Fonu, KDV İadesi,
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve
Gümrüksüz İthalat gibi başka olanaklar
da vardır, ihracatının bir kısmının yurt dı
şında bırakılması, bunun serbestçe kulla
nılması da ek bir imkân sağlamaktadır ve
her halükârda hayalî ihracatın boyutları
küçümsenecek oranda değildir; çünkü, ih
racatın yüzde 15 ila yüzde 30'u arasında
olduğu söylenmekte ve pek çok yerde tril
yonlara ulaştığı iddia edilmektedir.
Vergi iadesi sona ermiş olsa da, di
ğer teşvik sistemleri devam ettiği ve bun
larla ilgili söylentiler de olduğu için, bu ko
nuların da aslında araştırma kapsamına
alınması gerekmektedir. Çünkü, örneğin,
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
rarlananların listeleri Ekonomik Kurul ka-
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ran ile sık sık değişmektedir ve her neden
se, iktidara yakın olan Armaların malla
rının bu listelerde ağırlıklı olarak yer al
dığı iddia edilmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
kuşkusuz, hiç kimse haksız yere zan altın
da kalmamalıdır; ama, hiç kimsenin yap
tığı vurgun da yanına kâr kalmamalıdır.
Açıktır ki, sistemden yararlananlar kadar,
sistemin işlemesine göz yumanlar, bunun
için gerekli yasal değişiklikleri yapanlar,
imalatçı faturası aranmadan ödeme yapıl
ması emrini verenler, dört ay içinde iki kez
yakalanan hayalî ihracatçıya vergi iadesi
ödenmesini emredenler hep suçludur. Ko
nuyu, "Yakalananlar, mahkemeye gider,
gerekli işlem yapılır'' diye geçiştirmek, ne
yazık ki, mümkün değildir.
Türkiye, 1980 yılından sonra Türk
Lirasının değerini 40 kat düşürerek, dış
satıma aşırı teşvikler sağlayarak ihracatı
nı artırmak istemiştir ve kaydedilen ihra
cat artışı ve bunun ödemeler dengesinde
getirdiği rahatlama, uygulanan modelin
başarısı ye vazgeçilmezliğinin bir kanıtı
olarak kullanılmıştır, iktidar, 1 dolar için,
ihracatçıya resmî kurun yüzde 50'si üze
rinde ödeme yapmış, sonra aynı dolan, ay
nı kişiye bu kez ithalat yapmak için resmî
kur üzerinden vermiştir. Diğer bir deyiş
le, tarım üreticisinden, memurdan, işçi
den, emekliden, esnaf ve sanatkârdan sa
kınılan kaynaklar ticaret erbabına aktarıl
mış, kaçakçılık yasallaştırılmış ve kaçak
çılar aklanmıştır. Bütün bunların sonu
cunda, kaydedilen artış 1980 yılı sonrasın
da, 3,5 kattır. Bu artış, 1980 yılı öncesin
deki 8 yılda kaydedilen artıştan çok fazla
değildir. Kaldı ki, bütün bu düzenleme
ler sonucunda, üretime ve yatırıma gitme
yen, kolayca kontrol edilemeyen ve ekono
minin kontrolünü de güçleştiren bir yeraltı
ekonomisi ortaya çıkmıştır. Her halükâr
da, ne yapılırsa yapılsın, ihracatın bundan
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sonra bu yöntemlerle artması mümkün
değildir; çünkü, kapasitenin sonuna gelin
miştir ve ihracatın sürekli ve istikrarlı ola
rak artması, ancak son 8 yılda, yılda or
talama olarak yüzde 5 oranında azalan
imalat sanayii sabit sermaye yatırımları
nın artırılmasıyla mümkündür. O neden
le, "Hayalî ihracatın; ihracat teşvikinin bir
sonucu olduğu ve ihracat artışının da ül
ke açısından vazgeçilmez olduğu, bunun
için de hayalî ihracata göz yumulması"
şeklindeki Hükümetin önerileri ve sözle
ri, çok gerçekçi ve geçerli değildir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bir eve girip para ve mal çalmakla, Hazi
neden çeşitli yöntemlerle haksız kazanç
sağlamak arasında, özde hiçbir fark yok
tur. Biri ne kadar ekonomikse, öbürüde o
kadar ekonomiktir. Biri, ne kadar ahlak
dışı ise, öbürü de o kadar ahlak dışıdır. O
nedenle, hayalî ihracata, yasa çıkararak,
çeşitli düzenlemeler yaparak göz yuman
lar, emirler vererek hayalî ihracat yapılma
sını kolaylaştıranlar bilmelidirler ki, söz
konusu olan, adî hırsızlıktır. (SHP sırala
rından alkışlar) Bu suçu, iyi giyimli kişi
lerin işlemesi ve bazı şirketlerin bu suçu
işlemesi, suçun niteliğini değiştirmemek
tedir. iktidar Partisinin milletvekilleri ken
dilerini suç ortağı durumundan kurtar
mak zorundadırlar ve bu araştırma öner
gesi kendilerine böyle bir olanak sunmak
tadır. Kanımca, son seçimlerde alınan so
nuçta, iktidar Partisinin yolsuzluk iddia
larına karşı gösterdiği duyarsızlık ve yol
suzlukları koruma yönünde aldığı önlem
lerin büyük payı vardır. (SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Keleş, toparlayı
nız efendim.
BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim.
Hayali ihracat konusunda gerçekle
rin ortaya çıkarılması için değerli hizmet-
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ler veren basın mensuplanna ve bütün
baskılara rağmen inanılmayacak şekilde
direnen ve hayalî ihracat dosyalarını mey
dana çıkararak yargıya sevk eden hesap
uzmanlarına, kontrolörlere ve her türlü
denetim birimine tekrar teşekkür ediyor,
Grubum adına saygılar sunuyorum. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Keleş.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Talat İçöz; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA TALAT
İÇÖZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Saym Tevfık Ertüzün ve ar
kadaşlarının verdiği ülkemizdeki hayalî ih
racat iddialarının boyutları, sonuçlan ve
bu konuda ahnmaslJgerekli tedbirler ko
nusundaki Meclis araştırması önergesi
hakkında Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşünü belirtmek için huzurlarınızda bu
lunuyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlan m.
Sayın milletvekilleri, Osmanlı İmpa
ratorluğunun son devirlerinden itibaren
ve bütün Cumhuriyet tarihimizde, dış
ödemeler dengesi problemleri ve döviz sı
kıntısı; ülkemizin kalkınması, refahı, hu
zuru bakımından daima çok önemli bir rol
oynamıştır. Hele, dünyanın endüstri dev
rimi sonucu bugün ulaştığı nokta, bu saf
hada petrolün oynadığı önemli rol ve
Türkiye'nin, başta petrol olmak üzere,
hammadde ve yatmm mallanna milyar
larca dolar ödemek mecburiyetinde olu
şu, döviz kazanmanın önemini o derece
de artırmaktadır.
Döviz kazancımızı artırmanın önemli
çarelerinden birisi, ihracatı artırmaktır.
Tarım ürünlerinde bazı fizikî sınırlar ol
duğu için, bunu ancak sınaî ürün ihracıyla
sağlayabiliriz. Sınaî ürün ihracında ise,
maliyetlerimizin yüksekliği, kalite, pazar
lama gibi sorunlar, ürünlerimizin dış pa
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zarlara satışını zorlaştırmaktadır. Bu zor
luğu yenebilmek için, ihracatın teşvik edil
mesi, bir zaruret olarak, bugüne kadar bü
tün hükümetlerin gündemini teşkil etmiş
tir.
İhracatın, kalkınma planlan doğrul
tusunda artması ve yapısal değişimin sağ
lanması için, ihracatı teşvik etmek üzere
gerekli araçlann tespiti ile uygulamaya ko
nulması, gelişmekte olan diğer ülkelerde
olduğu gibi, Türkiye ekonomisi için de
üzerinde önemle durulan bir konudur. İh
racatı teşvik politikası, sadece ülkemizde
uygulanan tedbirler manzumesi değildir;
üstelik, uygulama yeni de başlamamıştır.
Değerli milletvekilleri, 1980 yılından
sonra uygulanan ekonomik politikalar
içinde, dış ticaret açığının kapatılabilme
si için ihracata özel önem verilmiş, ihra
cat 2,9 milyar dolardan, 1987 yılı sonuna
kadar 10,2 milyar dolara erişmişti; 1988 yı
lı ihracatı ise 11,5 milyar doları aşmıştır.
1980 yılı öncesine kadar ihracatımı
zın ana kalemleri tanm ürünlerinden mü
teşekkildi. Ekonomik istikrar politikaları
nın uygulanmasına geçildiği 1980 yılı ba
şından itibaren ihracatımız kabuk değiş
tirmiş ve bir yapısal değişim gerçekleşmiş
tir. Nitekim, bu tarihten sonra, ülkemiz,
genelde tarım ürünleri yerine, daha yük
sek oranda işlenmiş ürün ihraç etmeye
başlamıştır. Böylece, toplam ihracatımız
içerisinde tanm ürünlerinin payı, 1980 yı
lında yüzde 70'ler düzeyinde iken, bu
oran 1987 yılı itibariyle yüzde 21'e düş
müş, aksine, yüzde 30 olan sanayi ürün
lerinin payı ise yüzde 79 düzeyine yüksel
miştir. İhracatın, gerek miktar ve gerekse
yukanda sözünü ettiğimiz yapısal değişi- minde, şüphesiz 1980 yılından bu yana uy
gulanan ihracat teşvik politikalannm
önemli rolü olmuştur. 1980 yılında ihra
catımızın 2,9 milyar dolar seviyesinden,
1988 yılında 11,5 milyar dolar seviyesine
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çıkmış olması, ister istemez, 1980 ve da
ha önceki yıllarda da varit olduğu sanılan
hayalî ihracat payının, büyüyen ihracatla
daha da artmış olabileceği düşüncesini do
ğurmaktadır.
Sayın milletvekilleri, biraz da, ihra
catın ödemeler dengesine olan etkisini an
latmaya çalışayım. 1980'den itibaren, eko
nomide istikrarsızlığın ortadan kaldırılma
sına, ihracata, kaynak kullanımında etkin
liğe ve iç tasarruf oranının artırılmasına
ağırlık veren, ithal ikamesi yerine, ihraca
tın öncülük ettiği büyüme modelini ter
cih eden, önceki dönemlerle karşılaştırıl
dığında, daha çok serbest piyasa şartları
na dayanan iktisat politikaları uygulama
sı başlatılmıştır. Bu kararların etkisi, nor
mal olarak belirli bir uygulama dönemin
den sonra görülmeye başlamıştır. Söz ko
nusu nedenle, dış ticaret açığı, 1980 yılın
da oldukça yüksek bir miktara ulaşmıştı. •
1981 yılından itibaren, 1980 ekonomik is
tikrar tedbirlerinin olumlu sonuçları, özel
likle dış ticarette ortaya çıkmıştır. 1979'da
2,3 milyar dolar olan toplam ihracat, gü
nümüze kadar sürekli olarak artmış, aynı
dönemde tarımsal malların ihracat için
deki payı azalmış, sanayi ürünleri ihraca
tının payı büyük artış göstermiş, ithalatın
ihracat ile karşılanma oranı da önemli öl
çüde yükselmiştir. Bu sayede, ilk defa bu
yıl Türkiye'nin dış ödemeler dengesi 1,5
milyar dolar fazlalık vermektedir. Bu, ik
tidarı ve muhalefeti ile hepimizin iftihar
edeceği bir husustur.
1980 yılında uygulaması başlatılan is
tikrar programının uygulama sonuçları kı
saca özetlenecek olursa; ithal darlıklarının
giderildiği; ihracatın, sınaî malların ağır
lık kazandığı bir yapı içinde çok büyük
oranda arttığı, diğer döviz gelirlerinin ge
liştirildiği, carî işlemler dengesinin ilk defa
fazlalık verdiği ve ülkenin dış itibarının
yükseltildiği görülmektedir.
— 186
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İhracattaki ve ülkenin döviz kazan
dırıcı faaliyetlerindeki gelişme ile bugün
11,5 milyar doları aşmış bulunan ihraca
tın yüzde 80'ini sanayi ürünleri teşkil et
miştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 85 düzeyine ulaşmıştır. Her türlü
ölçüye göre başarılı olan bu dış ticaret per
formansının elde edilmesine, izlenen ras
yonel politikalar ve serbest piyasa ekono
misi yanında, ihracata verilen teşvikler de
önemli katkı sağlamıştır.
İhracatın teşvik edilmesinde döviz
kuru mühim bir araç olarak kullanılmış*
tır. Bunun yanında, ihracat; ithalat kolay
lığı, vergi iadesi, belirli fonlardan sağla
nan primler ve ihracat kredileri gibi teş
vik araçlarıyla da desteklenmiştir. Bu uy
gulama, statik bir şekilde sürdürülmemiş,
ihracatın yapısı ve ekonominin gelişme yö
nü dikkate alınarak, dinamik bir şekilde
gözden geçirilerek sürekli revize edilmiş
tir. Ancak, uygulamada, ekonomik geliş
me ve kalkınma açısından zorunlu olan ih
racat artışını desteklemek üzere konulan
teşviklerden haksız yere yararlanmak is
teyenler çıkmıştır. Aslında, bu olayın iki
şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Birinci
si, bir malın yurt dışı edilmediği halde,
sahte evrak düzenleyerek yurt dışı edilmiş
gösterilmesidir. Diğeri ise, malın, değer,
miktar veya kalite olarak farklı beyanın
dan doğmaktadır.
İhracata sağlanan teşviklerden hak
sız şekilde yararlananlar ile gerçekte o teş
vikleri hak eden ihracatçılarla ilgili değer
lendirmeyi yapmadan önce, ihracata sağ
lanan parasal teşviklerin tutarı ve bunun
toplam ihracata oranı konusunda birkaç
rakam vermek yararlı olacaktır.
1984 yılında parasal teşvikler 329 mil
yar lira olmuştur. Aynı yıl ihracatın 7,1
milyar dolar olduğu dikkate alınırsa, na
kit olarak vergi iadesi şeklindeki ödeme
nin, ihracatın yaklaşık yüzde 12,6'sını teş-
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kil ettiği görülecektir. Zaten bu oran, be
lirli bir program dahilinde, o yıldan itiba
ren düşürülmüştür. 1987 yılında ise vergi
iadesi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
primi, navlun desteği ve Kaynak Kullanı
mını Destekleme Fonundan verilen prim
lerden oluşan desteklerin toplamı ise 650
milyar lira dolayındadır.
1987 yılında ihracatın 10,1 milyar do
lar olduğu düşünülürse, bu destek, ihra
catın yüzde 7,5'i mertebesindedir. Önce
den programlandığı şekilde, ihracatta ver
gi iadelerine 1989 yılı başından itibaren
ise son verilmiş bulunmaktadır. Bu ara
da, teşvik sistemi yeniden gözden getiril
miş, ihracatta, ihracata yönelik sanayile
rin yatırım ve üretim aşamasında destek
lenmesi yoluna gidilmiştir.'
Fuel-oil, kömür ve elektrik sübvansi
yonu yanında, teşvikli yatırım malları it
halatında, ithalat teminatlarının kaldırıl
ması, öte yandan, Eximbank kredilerinin
şartlarının uygun hale getirilmesi ve defif
primleri gibi yeni bir teşvik düzeni uygu
lamaya alınmıştır.
Gösterilen büyük ihtimama rağmen,
ihracatın gelişmesinde önemli katkıları
olan teşviklerden, başka ülkelerde de ol
duğu gibi, sayıları az da olsa, haksız ka
zanç sağlamak isteyenler çıkmıştır. Dina
mik bir anlayışla ihracat teşvik sisteminin
devamlı takip altında tutulması, karşıla
şılan aksaklıkların giderilmesi, yeni mü
eyyideler getirilmesi, uygulamalarda mah
zurları görülen hususların düzeltilmesi,
zaman içinde -ihracatçılarımızın rekabet
gücü arttığı için- verilen teşviklerin de
vamlı olarak azaltılması ve imalatçıların
da ihracatta mütehassıs hale gelmeleri so
nunda teşviklerin imalat safhasına kaydı
rılması yine de kanunsuz yollara başvu
rulmaması için Devlet Planlama Teşkilatı
ile gümrükler ve diğer ilgili kuruluşlar ara
sında denetim için bilgisayar ağı kurulma
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sı ve diğer önlemler, devletimizin, Hükü
metimizin iktidarı ve muhalefetiyle Yüce
Meclisimizin bu konuya gerekli hassasi
yeti gösterdiğinin en açık delilleridir.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye
bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ol
mak, demokratik bir ülke olmak, Batı Av
rupa'da olduğu gibi, en önemli özelliğini
kuvvetler ayrılığı prensibinden almakta
dır. Bu nedenle, siyasî partilerimizin mil
letimize sunduğu programlardan hangisi
iktidara layık görülmüşse, memleketimi
zi ona göre idare edecek kanun, kaide ve
kuralları bu Yüce Mecliste tespit etmek;
bunların icrasını hükümetlerimizden iste
mek, konan kuralları ihlal edenleri ise, ön
ceden tespit edilen şekilde ve ancak bağım
sız yargı eliyle cezalandırmak durumun
dayız. Yolsuzluk yapanlara, sayın muha
lefete mensup arkadaşlarım nasıl karşı ise
ler, Anavatan Partisine mensup olan biz
ler de aynen ve şiddetle karşıyız. (ANAP
sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Çok
güzel de, inanıyor musun sen bu söyledik
lerine?
TALAT İÇÖZ (Devamla) — İna
nıyorum...
KAMER GENÇ (Tunceli) — İnan
mıyorsun, güldüğünden belli.
TALAT İÇÖZ (Devamla) — Ben sa
na gülüyorum Sayın Kamer Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu ka
dar hırsızlık ortada iken...
TALAT İÇÖZ (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, bilindiği üzere, ülkemiz, ih
racata dayalı büyüme modelini benimse
miştir. Bu çerçevede dışa açılma ve ihra
catı artırma özel bir önejn taşımaktadır.
Teşvikler, Türk ihracatçılarının dış pazar
da sürekli bir rekabet gücü kazanmasını
hedefleyen geçiş dönemi tedbirleridir.
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Münferit birtakım olaylar nedeniyle, ger
çek ihracatçıların töhmet ve zan altında bı
rakılması, hiç kimseye fayda sağlamaya
cağı gibi, yukarıda belirtilen genel ekono
mik hedeflere ulaşılmasını da güçleştirebilecektir. Bu sebeple, bu olayların üzeri
ne gidilmesi ve hayalî ihracatın ortaya çı
karılması, gerçek ihracatçıları rahatlat
maktadır.

Meclise arz eder, saygılar sunarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)

Belli bir makro hedefe ulaşılması için
gerekli görülen bu tedbirlerden, münferit
suiistimaller nedeniyle vazgeçmek doğru
değildir.

BAŞKAN — Buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar)

Devlet Planlama Teşkilatının koordi
nasyonuyla bu suiistimallerin ortadan
kalkması için her türlü çaba gösterilmek
tedir. Bu çerçevede, vergi iadesi araştırma
dosyaları süratle incelenmekte ve ihraca
tın yapılmadığının kanıtlanması halinde,
işlem yapılmak üzere hazırlanan rapor il
gili kurum ve kuruluşlara gönderilmekte
dir. Suiistimallerin ortadan kaldırılması
nın, teşvik sisteminin etkinliğini artıraca
ğı ve hedeflere daha kısa sürede ulaşılma
sını sağlayacağı inancındayız.
Sayın milletvekilleri, yukarıda anlat
maya çalıştığım üzere, kamuoyunda "ha
yalî ihracat" olarak tanımlanan olayın üs
tüne gidilmiş;- Hükümet ve devlet tümüyle
konuya eğilmHştir. Bu nedenle, bir temel
politika olarak, Hükümetimizin ihracatı
teşvik ederek aldığı başanlı sonuçlar ya
nında, dinamik olarak uygulamalardan çı
kan sorunların çözülmekte oluşu ve siste
min iyileştirilmesi yönünde mevzuatta de
vamlı değişiklikler yapılması, ihracatla il
gili sahteciliğe ve hileye tevessül edilmesi
ni gittikçe zorlaştırırken, bu yola başvu
ranlara karşı açılmış bulunan mücadele
nin de şiddetlendirilmesi nedeniyle! Hü
kümetin bu derecede yakın ilgi ve takibin
de olan bu mevzuun ayrıca bir Meclis
araştırmasına konu edilmesine gerek ol
madığını, Meclis Grubum adına Yüce

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
İçöz.
Sayın Ertüzün, önerge sahibi olarak
konuşacak mısınız efendim?
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak)
— Evet efendim.

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak)
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ola
rak vermiş olduğumuz hayalî ihracat hak
kındaki bu araştırma önergesinde bir id
dia ortaya atıyoruz ve diyoruz ki, "Haya
lî ihracatı Anavatan Partisi hükümetleri
desteklemiştir." Bu iddiayı, gelin, Meclis
olarak araştıralım, ele alalım, inceleyelim
ve sonuçlarını görelim. Hadise bundan
ibarettir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bakınız,
size, hayalî ihracat hadiselerinin ilk orta
ya çıktığı 1984 yılı başında, Hazineye in
tikal eden dosyalar hakkında denetim or^
ganinin, yani, müfettişlerin hazırladığı bir
rapordan bazı pasajlar okumak istiyorum.
Bu raporda deniliyor ki: "Konu, ihracat
olmaktan çıkıp, dolar veya döviz ticareti
ne dönüşmüştür. Bu durumda bütün me
sele, döviz temin edip bunu yetkili ban
kalara satmak ve bilahara, bu dövizlerle
ilgili vergi iadesini almaktır. Ancak, sis
temin geçerliliğini sağlamak için, döviz
lerin ihracat karşılığı getirilmesi gerek
mektedir. O halde, fazla vergi iadesi ala
bilmek, diğer bir ifade ile kârı artırmak
için çok döviz getirmek, dolayısıyla çok ih
racat yapmak lazımdır. Gerçek dışı ihra
cat şeklinde sürdürülen faaliyet, aslında
bir nevi döviz ticaretidir. "Yani ortada,
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Sayın Hükümetin ve Sayın ANAP sözcü
sünün ifade ettiği gibi, bir ihracat hadi
sesi yok; Türkiye ihracat olayını değil, bir
döviz ticareti olayını tartışıyor.
Bu raporda gene deniyor ki : "Dö
viz ticaretinden beklenen kârın sağlana
bilmesi için, bu ticaretin, yani yetkili ban
kalara devredilecek olan dövizlerin menşeinin mutlaka ihracat karşılığı olması ge
reklidir. Bu zorunluluk dolayısıyla yapı
lan ihracat ise, sadece sağlanan dövizlere
menşe bulma çabasından kaynaklandığı
için, ihraç edildiği ifade, ve iddia edilen
mallar, gerek nitelik ve gerekse miktar iti
bariyle, yasal belgelerde belirtilenlerden
farklıdır. İncelenmesi istenen ihracat iş
lemlerinin mahiyeti bu şekilde tespit edi
lip, ilgili firmaların amaçlarının ihracat ol
mayıp, döviz ticareti olduğu belirlendiğin
de; ihracat için sağlanmış olan teşviklerin,
döviz ticaretine de uygulanıp uygulanma
yacağının açıklığa kavuşturulması gere
kir."
Yani, daha 1984 yılı ortalarında, dev
letin konuyla ilgili teftiş organları; Hazi
ne kontrolörleri, müfettişleri demişler ki,
"Evet, Türkiye Cumhuriyetinde 1960'lı
yılların ortalarından beri ihracata teşvik
uygulanıyor, ama bu hadise ihracat değil
dir, bu bir döviz ticaretidir, dolayısıyla teş
vik mekanizmasının, teşvik tedbirlerinin,
acaba döviz ticaretine de uygulanması
doğru mudur, değil midir?.." Yani, mese
le bu noktadadır.
Yine bu rapordan sizlere bir pasaj
daha arz etmek istiyorum : "İhracat iş
lemleri incelenen ihracatçı şirketlerin fa
aliyetleri ise, ne mamullerimize ihraç gü
cü kazandırmaya, ne de ihracatın artırıl
masına yöneliktir. Gerçi, anılan şirketle
rin faaliyetlerinin incelenmesinde bunla
rın ihracat yapar gibi göründükleri, buna
bağlı olarak da döviz girdisi sağladıkları
tespit edilmiştir; ancak, yukarıda da açık
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landığı üzere, yapılan ihracat, sadece ge
tirilen dövize menşe temin etme ve getiri
len dövizin vergi iadeli ve ek primli ola
rak satılması amacına yöneliktir. Kanun
ve kararnamelerin, vergi iadesi ve ek prim
ödenmesi için aradığı şartlar, ihracatın ar
tırılması ve mamullerimize ihraç gücü ka
zandırmadır. Olaya, güdülen amaçla, sağ
lanan teşvik açısından bakıldığında, fiktif
ihracatta amacın sadece yurt dışından ge
tirilen dövizleri resmîleştirmek olması do
layısıyla, buna dayanak teşkil eden ihra
catın artık ne miktarının gerçek, ne mik
tarının gerçek dışı olduğunu araştırmaya
gerek kalmaz. Çünkü, tabiri caizse, artık
bu ihracat teşvike layık olmamaktadır."
Değerli milletvekilleri, işte, devletin
konuyla ilgili teftiş organlarının teşvike la
yık görmedikleri ihracat, Hükümet tara
fından ciddî biçimde desteklenmiş, haya
lî ihracatçının önüne çıkan bütün engel
ler, yapılan yasa değişiklikleriyle ve çıka
rılan kararnamelerle, talimatnamelerle de
vamlı olarak ortadan kaldırılmıştır. Sadece
konuyla ilgili olarak çıkarılan talimat ve
kararname sayısı 10 civarındadır. Zaman
olmadığı için bunları size burada arz et
meme imkân yok; ancak, sonuncusunu
söyleyeyim ve oradan sizlere bir pasaj arz
edeyim. 12 Kasım 1987 tarihli, Sayın Baş
bakan Özal'ın imzasıyla, Maliye Bakan
lığına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğına, Merkez Bankasına, Emniyet Genel
Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Dai
re Başkanlığına gönderilen talimatta, ba
kınız şu ifade yer alıyor : "İhracatçının
vergi mevzuatına aykırı işlemi tespit edil
diğinde, bu işlemin vergi iadesinin tahak
kukuna engel olması söz konusu olamaz."
Yani, devlet, Hükümet, bile bile hayalî ih
racatçıya destek vermiş, onu koruma altı
na almıştır; hatta bu talimatın sonunda şu
ifade de yer alıyor : "Bu talimata aykırı
davrananlar hakkında yasal işlem yapıla
caktır."
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İşte bu şekilde, hayalî ihracatçıyı ko
rumak için, yasalara aykırı kararnameler
çıkarılmış, denetim organları devre dışı bı
rakılmış ve hukuk devletinden kanun dev
letine, hatta aşiret devletine geçilmiştir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; eğer bu
araştırma önergesi tasvibinize mazhar
olup da kabul görürse, bakınız, araştırıl
ması icap eden birkaç husus neler olacak
tır :
Haksız kazançların ne kadar olduğu
tespit edilecektir. İfade edildiği gibi 1 tril
yon lira mıdır, acaba 5 trilyon lira mıdır,
yoksa bunun üzerinde midir? Bu haksız
kazançlar kimlere dağıtılmıştır? Burada
dış ticaret sermaye şirketlerinin rolü ne
dir? M İ T raporlarında yer alan "Mafiaemniyet-bürokrasi" ilişkileri, bu olayda,
yani hayalî ihracatta nasıl işlemiştir? Bun
lar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?
Yurda getirilmeyen döviz taahhütleri ne
kadardır? Maliye Bakanlığının açıkladığı
197 firmanın, 1984'ten itibaren yaptığı ih
racat ve getirdiği dövizler ne kadardır?
Hayalî gümrük çıkış beyannameleri ne ka
dardır; değeri nedir? Hayali gümrük çı
kış beyannameleri düzenleyenler hakkın
da ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu güm
rük çıkış beyannameleri niçin iptal edil
memiştir ve gümrük kapıları niçin kompütürize edilmemiştir? Sahte ihracat teşvik
belgeleri ne kadardır? Bunlara dayalı ola
rak yapılan ithalat ne kadardır? Bu itha
lattan doğan gümrük vergisi kaybı ne ka
dardır? Mesela, değerli milletvekilleri, sa
dece 1987 yılında, teşvike dayalı olarak 2
milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Hayalî
ihracat payının yüzde 25 olduğunu düşün
sek, demek ki 500 milyon dolarlık ithalat
tan, bunun karşılığı olan Türk Lirası ka
dar, devletin gümrük vergisi ve fon kaybı
vardır. Bunun da yaklaşık olarak gümrük
vergisinin fonları itibariyle yüzde 100 ol
duğunu düşünsek, sadece ithalattaki güm
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rük vergisi kaybından doğan kayıp 500
milyon dolar karşılığı Türk Lirasıdır, işte
bunlar araştırılacaktır; ama, tabiî ki, Yü
ce Meclis bu araştırma önergesini kabul
ederse.
Sayın Başkan, değerli üyeler; hayalî
ihracat denen hadise, Cumhuriyet tarihi
nin en büyük hazine soygunudur. Hayalî
ihracatın hiç bir şekilde, bir ekonomik suç
olmadığı iddia edilemez. Bu suç, topluma
ye devlete karşı işlenen bir suçtur ve ibret
verici bir hazine yağmasıdır. Bu suçu iş
leyenler, mamafih gerekli cezaya Türk
Milletinin vicdanında çarptırılmışlardır;
ama, bunun hesabının kanun önünde de
mutlaka ve mutlaka sorulacağına inanıyo
ruz.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın
Özal, seçimler öncesi yaptığı son televiz
yon konuşmasında birtakım güç odakla
rından bahsetti ve bazı ithamlarda bulun
du. Bu güç odakları arasında hayalî ihra
catçılar da yer alıyordu. İşte diyoruz ki,
"Bu fırsattır, Bu fırsat ele geçmiştir; Yü
ce Meclis, geliniz, bu fırsatı değerlendiri
niz; hayalî ihracatçıların bir güç odağı
olup olmadıklarını inceleyelim. Gerçekten,
hayalî ihracatçılar bir güç odağı mıdır ve
bu güç odağı kimler tarafından desteklen
miştir, kimlerle, hangi ilişkilerle bir işbir
liği içerisine girmişlerdir?..
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) —
Şekerbanktan alınan kredilerden belli olu
yor; gazetelerde Yahya diye yazıyordu...
BAŞKAN — Sayın Çağlayan, lütfen
efendim...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Evet, geliniz hepsini inceleyelim, gelin, bu
yurunuz; şu veya bu diye bir ayırım yap
madan inceleyelim değerli milletvekilleri.
Eğer yüreğiniz yetiyorsa, gücünüz yetiyor
sa, gelin "evet" deyin, hayalî ihracattan
kimlerin hangi çıkarları sağladıklarını Yü
ce Millete anlatalım.
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BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz
dolmuştur, lütfen efendim...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Bitiriyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; biliyo
ruz ki, bu önergemizi reddedeceksiniz;
çünkü, hayalî ihracat gibi bir büyük olay
dan, zaten, bir küçük partinin, bir üçün
cü partinin hesap sorması beklenemez, an
cak milletin desteğini arkasında bulan,
milletin gücüne dayanan partiler böyle bü
yük meselelerin üstünden gelebilir ve bu
nun, hem hayalîcilerden ve hem de onun
destekçilerinden hesabını sorabilir. O gün
lerin de yakın olduğuna inanıyoruz; çün
kü, millet, hesap sormakta kararlı oldu
ğunu iki gün önce göstermiştir.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
(DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Ertüzün.
Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Meclis araştırması önergesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

28.3.1989

0:1

Hükümet?.. Buradalar.
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Birçok ülkede kısa sürede yüksek ve
rim elde etmek amacıyla belli bir süredir
hayvanlara (sığır, koyun) çeşitli yollarla
hormon ve hormon etkisi yapan sentetik
kimyasal birleşikler verilegelmiştir. Ancak,
hormon ve benzeH maddeler verilmiş hay
vanların etleri gelişme çağındaki çocuklar
da hormon dengesini bozduğu ergin in
sanlarda kanser, kalp, damar hastalıkları
ve metabolizma bozukluklarına sebep* ol
duğu ilmen tespit edilmiştir.
Bu nedenle, bazı ülkeler hayvanlara
uygulanan bu tür maddelerin kullanımı
nı ve bu yolla üretilen etlerin tüketimini
denetim altına almıştır.
Birçok ülkeler hem bu maddelerin
kullanımını hem de hormon ve benzeri
maddeler verilmiş hayvanların etlerinin
tüketimini yasaklamışlardır. Son günler
de ülkemiz tarafından ithal edilen etlerin
hormonlu olduğu büyük ihtimal dahilin
dedir.
Ayrıca, Türkiye'de hormon ve hor

2. — Ankara Milletvekili Yasar Yılmaz ve mon benzeri kimyasal bileşiklerin hayvan
20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal edilen hormonlulara verildiği tartışmaları kamuoyunda bü*
et, hayvan ve Haçların insan sağlığı üzerindeki etyük tedirginliklere neden olmuştur.
kilerini ve bu konuda bugüne kadar alman önlem
Son yıllarda ne kadar et ithal edildi
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
ği,
ithal
edilen etlerin hormon açısından
masına ilişkin önergesi (10/30)

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Ankara
Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 20 arkadaşı
nın, Türkiye'ye ithal edilen hormonlu et,
hayvan ve ilaçların insan sağlığı üzerin
deki etkilerini ve bu konuda bugüne ka
dar alman önlemleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin mü
zakeresine geçiyoruz.

gerekli ölçüde denetlenip, denetlenmedi
ği, Bakanlığın bu konuda bugüne kadar
hangi önlemleri aldığı, bir denetim, ince
leme mekanizmasının kurulmuş Ölüp, ol
madığı; hormonlu ilaçların ithal edilip,
edilmediği; edilmişse cins ve miktarları,
bu ilaçların Batı ülkelerinde kullanılıp kul
lanılmadığı, Türkiye'ye ithal edilen hor
monlu et, hayvan ve ilaçların insan sağlı
ğına etkisinin boyutları konularının aydın
latılması amacıyla Anayasanın 98 nci,
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Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını saygıyla dileriz.
Yaşar Yılmaz
Ankara
ve arkadaşları
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Saym Başkan, muhterem milletvekil
leri; Türkiye'ye ithal edilen hormonlu et,
hayvan ve ilaçların insan sağlığı üzerin
deki etkilerini ve bu konuda bugüne ka
dar alman tedbirleri tespit etmek amacıyla
verilen Meclis araştırması önergesi hak
kında Hükümetimizin görüş ve flüşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi en de
rin saygılarımla selamlarım.
Beslenme ve gıda, önemli meseleler
dir. Hepimizin, toplumumuzun hassas ol
duğu konulardır, hassas olması gerektiği
konulardır. Bu itibarla, kamuoyunu uzun
bir süre meşgul eden hormon konusunun
buraya getirilmesinden mumnunum.
Sözlerimin başında, şu hususu bil'
hassa vurgulamak isterim ki, gıda ve bes
lenme meseleleri, hassas olduğu kadar,
üzerinde çok dikkatli konuşulması, çok
dikkatli inceleme yapılması gereken konu
lardır. Meselenin asıl yanı, hiç şüphesiz ki,
her şeyden evvel, geniş tüketici kitlemizi,
bütün insanlarımızı ilgilendirir. Diğer yö
nü ise, üreticilerimizle çok yakından ala
kalıdır. Tabiatıyla, bunların dışında, me
selenin iç ticaret, dış ticaret yönü vardır.
Gıda ve beslenme, ilmî ve teknik ya
nı ağırlıklı olan konulardır. İlmî ve teknik
yanı ağırlıklı olan bu konuların üzerinde,
aynı ölçüde, aynı ihtimamla,, titizlikle du
rulması gerekmektedir. Bu yapılmadığı
takdirde, tüketicimizi tedirginliğe iteriz,
yanlış yönlendiririz. Bunun neticesinde,
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piyasada bazı istenmeyen hususlar mey
dana gelir; tüketici ve üretici yönünden ar
zu edilmeyen sonuçlar doğabilir.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; hormon konusunda Meclis araştırma
sı talebiyle Başkanlığa verilen önergenin
müzakeresine geçilebilmesi için oldukça
uzun bir süre beklendiğini kabul ediyo
rum. Meclisin gündemi elbette ki yoğun
dur; fakat bu gecikmenin belli bir faydası
da olmuştur. Bu fayda şudur :
Hormon konusunun tartışıldığı gün
leri lütfen hatırlayınız. O günlerde hor
mon meselesi ne şekilde ortaya kondu, bi
liyorsunuz. Bugün meseleye baktığımızda,
hormon konusunun, dünyanın iki gelişmiş
toplumu (Ortak Pazar ile Birleşik Ameri
ka) arasında bir ticarî kavgaya sebep ol
duğunu da görüyoruz. Demek ki, mese
lenin aslı sadece beslenme ve gıda değil,
başka şeyler de var.
Bugün, Birleşik Amerika iddia edi
yor ve diyor ki, "Söz konusu hormonlar
belirli esaslar çerçevesinde kullanıldığı tak
dirde, zararı yoktur" ve Avrupa'yı bu ba
kımdan suçluyor. Buna mukabil, Avrupa'
da ortam o şekilde oluşmuştur ki, mese
lenin psikolojik yönleri itibariyle, Avrupalı
bugün hormonlu eti yiyemez hale gelmiş
tir. Hatta, Avrupa Topluluğu içerisindeki
bazı ülkelerin, bunu istemesine rağmen,
genel temayül bunları da ters yönde ka
rarlar almaya itmiştir.
Tabiatıyla, biz, önemine uygun olarak,
hormon konusunu dikkatle inceledik. Bu
konuda dünyanın otorite sayılabilecek bü
tün raporları tetkik edilmiştir. Bunlardan,
Dünya Sağlık Teşkilatının ve Dünya Gıda
ve Tarım Teşkilatının raporları elimizdedir.
Bunlara mesnet teşkil eden Profesör Lamming Başkanlığındaki heyetin raporu da,
tetkik ettiğimiz belgeler arasındadır.
Ayrıca, Birleşik Amerikanın bu konu
daki kuruluşu olan Gıda ve İlaç İdaresi-
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nin şimdiye kadar izlediği politika ve uy
gulamaları da bütün ayrıntılarıyla biliyo
ruz ve yine Avrupa Hayvan Sağlığı Fede
rasyonunun konuyla ilgili raporlarına da
sahibiz.
Bütün bunlar, biraz sonra sizlere tak
dim edeceğim sonuçları ortaya koymuştur.
Bu konuşmamda, müsaadenizle, ön
ce meselenin teknik yönlerini ve mesele
nedir, ne değildir konusunu izah edece
ğim; daha sonra da Türkiye'deki durumu
ve uygulamaları dile getirip, konuşmamı
kısa bir değerlendirme ile tamamlayaca
ğım.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; teknik açıklamaların ağırlıklı olarak
yer alacağı konuşmamın bu bölümüne,
"Hormon nedir?" sorusuyla başlamak is
tiyorum.
Hormon, uyaran, harekete geçiren,
vücudun bir organında veya bir kısmın
da üretilen, kan yoluyla diğer organ veya
kısımlara aktarılabilen maddelere verilen
isimdir. Hormonlar, özelliklerine göre,
canlılarda büyüme ve gelişme üzerinde et
kili oldukları gibi, bazı organların fonksi
yonel faaliyetlerini de düzenler.
Bitkilerde de doğal olarak oluşan, bü
yüme ve buna bağlı fizyolojik hareketleri
kontrol eden, oluştukları yerden bitkinin
başka yerlerine taşınabilen ve etkisini gös
teren organik maddelere bitkisel hormon
lar, bitki gelişmesini düzenleyiciler den
mektedir.
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Kimyasal yapıları bakımından hor
monlar üç temel gruba ayrılır. Burada
bunların detaylarına girmiyorum.
Bu üç temel hormon grubundan biri
olan steroidler, ' 'anabolizan" adı da ve
rilen kimyasal maddeleri içerisine alan bir
gruptur. Anabolizanlar, daha ekonomik et
üretimine imkân vermektedir. İyi bir şe
kilde beslenen sığırlarda anabolizanlar
doğru ve tekniğine uygun olarak kullanıl
dığında et kalitesinden hiçbir şey kaybe
dilmeksizin, önemli bir canlı ağırlık artışı
meydana getirmektedir.
Anabolizanların doğal olanlarının ya
nı sıra sentetik olanları ile birlikte, küfler
den elde edilen ve hormon benzeri etkiye
sahip olan kimyasal maddeler de gelişti
rilmiştir.
Bugün, dünyada ve kamuoyunda tar
tışılan hormonlar, bilhassa oestradiol-17
beta, progesteron, pestosteron dediğimiz
doğal steroidal hormonlardır.
Bunlardan, anabolizan olarak en yay
gın bir şekilde kullanılanı oestradtol - 17
beta olup, bu hormon normal olarak, gün
de, erkeklerde 48 mikrogram, hamile ka
dınlarda 37,8 mikrogram ve buluğ çağı
öncesi erkek çocuklarda 6,5 mikrogram
olarak salgılanmaktadır.
Buna karşı, anabolizan olarak tekni
ğine uygun şekilde oestradiol verilmiş olan
sığırlardan elde edilen etin 500 gramının
ihtiva ettiği hormon miktarı, normal ola
rak erkeklerin vücudunda günde salgıla
nan hormonun 15 binde biri, kadınların
vücudunda normal olarak salgılanan hor
monun birkaç milyonda biri, erkek çocuk
larda salgılanan miktarın da binde biri ka
dardır.

Hormonlar ve hormon benzeri etki
ye sahip kimyasal maddeler, 1960'h yılla
rın başından beri, hayvan yetiştiriciliğin
de, bilhassa entansif besicilik yapılan bü
tün ülkelerde kullanılmıştır. Halen Ame
rika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustral
Et ile hariçten hormonal etki göste
ya, Arjantin gibi 30'dan fazla ülkede, stilrebilecek
miktarın alınması, açıkladığım
ben grubu hariç olmak üzere, hormon ve
bu
sebeplerden
dolayı (bu hormon itiba
hormon benzeri.maddeler besicilikte kul
riyle)
mümkün
görülmemektedir.
lanılmaktadır.
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Aynı şekilde, "testosteron" ve
"progesteron" dediğimiz hormonlar ko
nusunda da biraz evvel arz ettiğim man
tığı yürütmek mümkündür. Bunların, de
min dediğim dünyanın otorite kaynakları
tarafından gerekli incelemeleri yapılmış
tır. Konunun teknik detayına, zamanın
yetersizliği bakımından burada tekrar gir
mek istemiyorum.
Şimdi, bütün dünyada en yaygın ola
rak kullanılan ve stilben olmayan xenobiotikler grubuna geçiyorum. Bu grubun en
önemlileri; trenbolon asetat ve zeranoldür.
Yani, en fazla bu iki hormon tartışılır ol
maktadır.
Trenbolon asetat, erkeklik hormon
larından testosterona benzer sentetik bir
madde olup, dişi hayvanlarda etkilidir.
Trenbolon asetat, oestradibl - 17 beta ve
ya zeranol ile kombinasyon halinde canlı
ağırlık artışını .ve yemden daha fazla isti
fadeyi temin için kullanılmaktadır. Hay
vanlar, ilacın verilmesinden 63 gün sonra
kesime sevk edilebilir. Süt hayvanları ile
yeni doğum yapmış hayvanlarda trenbo
lon asetat kullanılmaz.
Dünya Gıda Teşkilatı ve Dünya Sağ
lık Teşkilatı Birleşik Uzmanlar Komitesi,
insanlar tarafından alınacak kabul edile
bilir miktarı en çok 1 kilogram ette 0,01
mikrogram olarak belirlemiştir.
Değerli milletvekilleri; ülkemizde çok
sınırlı olarak kullanılan zeranol hakkında
da sizlere bilgi sunmak istiyorum.
Anabolik bir madde olan zeranol,
mısırda üreyen bir küfün kültürlerinden
doğal olarak elde edilir.Zeronolün, Birle
şik Amerika Gıda ve İlaç İdaresine göre,
besi sığırlarına deri altına verilme şeklin
de ve bir defada 36 miligram dozla uygu
lamadan 65 gün sonra kesim yapılması
uygun görülmektedir. Bu doz ve süre, dü
veler için 12 miligram ve 40 gündür. Ze
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ranol, hayvanlara, usulüne uygun olarak
verildiği takdirde, verilişten sonraki her
hangi bir günde, hayvanın etinde en faz
la kilogramda 2 mikrogram, karaciğerin
de kilogramda 10 mikrogram kabul edi
lebilir bir bakiye kalmaktadır. İnsanlar ta
rafından alınabilecek kabul edilebilir gün
lük miktarlar, yine dünya otoriteleri tara
fından kilogramda en fazla 0.5 mikrogram
olarak bildirilmektedir.
Şİmdi müsaadenizle, bu meseleyi bi
raz daha aydınlatmak bakımından bir mi
sal arz etmek istiyorum. Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Dünya Sağ
lık Teşkilatının kabul ettiği limitlere göre,
70 kilogram ağırlığındaki bir insanın gün
de alabileceği kabul edilebilir zeranol mik
tarı 35 mikrogramdır. 35 mikrogram zeranolün alınabilmesi, insana zararlı ola
bilmesi için kilogramanda 2 mikrogram
zeranol kalıntısı olan etten günde 17,5 ki
logram veya karaciğerden günde 3,5 kilog
ram yemek gerekmektedir. Bir günde bu
miktarlarda et ve karaciğerin bir şahıs ta
rafından yenilmesi mümkün olamayaca
ğına göre, insan sağlığı bakımından, her
hangi bir sakıncanın söz konusu olmadı
ğı belirtilmektedir.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; anabolizanların hayvancılıkta besi
amacıyla kullanılmalarına ait dünyadaki
hukukî düzenlemeler, Dünya Sağlık Teş
kilatı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Teşkilatı, Codex Alimentanus Komitesi,
Birleşik Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ve
Avrupa Topluluğunun anabolik ajanlar
konusunda kurduğu bilimsel çalışma gru
bunun konuyla ilgili görüş ve uygulama
ları çerçevesinde ele alınabilir.
Sizlere bu neticeleri vermek istiyo
rum. Hormon veya hormon etkisini haiz
maddelerin kullanılmasında, henüz mil
letlerarası bir mutabakat yoktur. Sadece,
stilben grubu anabolik maddelerin kulla-
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nımı tüm ülkeler tarafından yasaklanmış
tır.
Bu komitelerin yaptığı çalışmalar ne
ticesinde diğerleriyle ilgili hususlar da şöy
le tespit edilmiştir : Doğal hormonlardan
oestrodial-17 B, testosteron ve progesteronun kullanılmasında bir sakınca olmadı
ğı tespit edilmiştir. Trenbolon ve zeranolun günlük kabul edilebilir dozlarıyla hormonal etki yapacak miktarları tespit edil
miş, hayvanlarda usulüne göre kullanıl
masında insan sağlığı yönünden herhan
gi bir sakınca bulunmadığı belirlenmiştir.
Bu görüşler, 15-23 Haziran 1987 ta
rihinde Roma'da toplanan Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve
Dünya Sağlık Teşkilatının (VVHO) ortak
uzmanlar komitesi toplantısında aynen be
nimsenmiş ve 1988 yılında teknik rapor
olarak Dünya Sağlık Teşkilatınca yayınlan
mıştır. Bir nüshası da burada, şu mavi ki
tapta bulunmaktadır.
Doğal hormonlann, Avrupa Toplulu
ğu ülkelerinden ingiltere ve Danimarka
tarafından karşı çıkılmasına rağmen, top
luluk ülkelerinde kullanılması 1 Ocak 1988
tarihinden itibaren yasaklanmıştır; ancak,
bu karara rağmen Avrupa Topluluğunda
hormon konusuyla ilgili problemler devam
etmektedir Nitekim, yasak kararına, İn
giltere ve Danimarka'nın yanı sıra Fran
sa'nın da çeşitli zeminlerde karşı çıktığı bi
linmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde
kullanılan ve insan sağlığına zararsız ol
duğu tespit edilen hormon ve hormon
benzeri etkiye sahip maddelerin Avrupa
Topluluğunda yasaklanması, topluluğa
üye ülkeler çiftçileri üzerinde de olumsuz
etkiler yapmıştır. Nitekim, Avrupa Hay
van Sağlığı Federasyonunun 1987-1988 yıl
lık raporu bu durumu açıkça ortaya koy
maktadır. Söz konusu rapordan size bir
alıntı yapmak istiyorum.
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Raporda şöyle deniliyor : "Hayvan
sal üretimde hormon kullanma yasağı, po
litik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Av
rupa, halihazırda, tüketimden daha fazla
sığır eti üretmekte ve bu tüketilmeyen sı
ğır eti, stokların artmasına sebep olmak
tadır. Avrupa Komisyonunun kararma gö
re, hormon kullanımının yasaklanmasıyla, sığır eti üretimi daha masraflı ve daha
az etkin olacak, daha az çiftçi tarafından
üretilecek ve böylece sığır eti stokları aza
lacaktır.
Bununla beraber, bu hususun pratik
tesiri, marjinal üretim kayıplarına taham
mül edecek güçteki büyük çiftçilerin ha
yatiyetlerini devam ettirmesi, fakat küçük
çiftçilerin sığır beslenme işlerini terk et
meye zorlanması şeklinde tezahür edecek
tir." Bir cümle daha var : "Bununla be
raber, gerçek şudur ki, söz konusu beş hor
mon, et üretiminde büyük etkiyi haizdir,
insan ve hayvan sağlığı yönünden de sa
kıncası yoktur." Bu rapordan aldığım
cümleleri okudum.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Avrupa Hayvan Sağlığı Fedarasyonunun yıllık raporunda bu değerlendirme
lere ilaveten de ilginç bir tafblo yer alıyor;
bu tablonun da sadece bir iki yerini mü
saadenizle Yüksek Heyetinize arz etmek
istiyorum.
500 gram süt içtiğiniz takdirde, 5,5
kilogram hormonlu etteki kadar hormon
almış oluyorsunuz veya 6 kilogram hor
monsuz ete tekabül eden hormonu almış
oluyorsunuz. Burada misal çok, başka bir
misal vereyim : Mesela, baklagillerden (fa
sulye, nohut gibi) 100 gram yediğinizde,
28 kilogram hormonlu ete tekabül eden
hormon almış oluyorsunuz. Bunlar, Avru
pa Hayvan Sağlığı Federasyonu raporun
dan aldığım rakamlar. Daha bunun gibi
çok rakamlar var.
Şimdi de, önergede değinilmemekle
beraber, konumuzla ilgili olduğu için bit-
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kisel hormonlardan, daha doğru ifadeyle
bitki gelişmesini düzenleyicilerden kısaca
bahsetmek istiyorum.
Dünyada bitki gelişmesini düzenleyi
cilerle ilgili yapılan çalışmalar ve pratikte
kullanılmaları, giderek artmaktadır. Ge
lişmiş ülkelerde ticarî olarak değişik tarım
sal faaliyetlerde kullanılırken, Türkiye'de
kullanımları çok sınırlı kalmıştır. Bu ge
cikme, tarımımızda önemli ürün ve kali
te kayıplarına neden olmaktadır. Bitki ge
lişmesini düzenleyicilerin kullanılması, ve
rimi artırmakla, kaliteyi yükseltmekte ve
daha iyi depolama imkânları sağladığın
dan, ihracat şansını da artırmaktadır; bazı
alanlarda da maliyet düşürücü etkisi bu
lunmaktadır.
Bitkisel düzenleyicilerin faydaları ya
nında, yanlış kullanılmaları halinde olum
suz etkileri de olmaktadır. Örneğin, bu
gün serada domates yetiştiriciliğinde ya
pılan bazı yanlış uygulamalar, sebzenin
şeklini bozmakta ve pazar değerini düşü
rerek ihraç imkânını da ortadan kaldır
maktadır. Dikkat edilmesi gereken bir ko
nu da, kullanma talimatmdaki esaslara gö
re kullanılması ve belirtilen sürelerden ön
ce sebze ve meyvelerin hasat edilmemesi
dir. Bu konuda Bakanlığımızca ruhsatlan
dırma işlemleri tamamlanmış ve gerekli
ruhsat kontrolleri de yapılmaktadır.
Ayrıca şu hususu da belirtmek iste
rim : Ülkemizde özellikle örtü altı sebze
yetiştiriciliği, bağ ve narenciye tarımında
kullanılan bitki gelişmesini düzenleyicile
rin, ihraç edilen tarım ürünlerimizi ithal
eden ülkelerce yapılan bakiye analizlerin
de, herhangi olumsuz bir durum da söz
konusu olmamıştır.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; konuyu ülkemiz bakımından özetler
sek, durum şudur :
Ülkemiz, canlı hayvan ve et dış tica
reti yönünden net ihracatçı durumundadır.
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Yapılan ithalat canlı hayvan ve et ola
rak çok cüzî miktarlarda olup, toplam kır
mızı et üretimimiz dikkate alındığında et it
halatı üretimin yaklaşık yüzde l'i seviyesin
dedir.
Hayvancılığın geliştirilmesi ve üretici
nin korunması amacıyla canlı hayvan ve et
ithalatında uygulanan fon sonucu, canlı
hayvan ve et ithalatı önemli ölçüde azalmış
bulunmaktadır.
Hormon meselesinin gündeme gelişiy
le Bakanlığımız bu konuda çok titiz davran
mış olup; ithalatta mutlak surette hormon
kullanımı yönünden sertifika aranmaktadır.
Ayrıca, hormon ve hormon benzeri etkiye
sahip kimyasal maddelerin analizini yapa
cak üç laboratuvar kurulmuştur. Bu konu
da çalışacak teknik elemanların yurt içi ve
yurt dışı eğitimleri de tamamlanmıştır.
Bütün dünyada, otuzdan fazla ülkede
tescil edilmiş ve ruhsatlandınlmış bulunan
hormon ve hormon benzeri maddeler üre
timde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Teş
kilatı, FAO, Avrupa Hayvan Sağlığı Fede
rasyonu, Avrupa Topluluğu Bilimsel Komi
tesi ve Amerika Birleşik DevleUeri Gıda ve
İlaç idaresince hayvanlarda büyümeyi ve
üretimi artırmak amacıyla kullanımına sı
ğırlarda ve koyunlarda müsaade edilen ve
belirtildiği gibi, otuzdan fazla ülkede ruh
satlı olan zeranol, ülkemize 138 bin doz gel
miş ve tespit ettiğimiz rakama göre de, 112
bin doz kullanılmıştır.
Yıllık kasaplık gücümüzün 3 milyon sı
ğır ve 20 milyon koyun olduğu dikkate alı
nırsa, besicilikte, zeranol, çok sınırlı olarak
ve veteriner hekimler kontrolünde kullanıl
mıştır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha sü
recek mi acaba efendim?
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Efendim, az kaldı, bitiyor.
BAŞKAN — Rica edeyim...
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bitki ve hayvanlarda kullanılan hor
mon ve hormon etkisine sahip maddele
rin imal ve ithali, 1988 yılı başından iti
baren, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının müsaadesine bağlanmıştır. Bakan
lık müsaadesine tabi tutulmasından son
ra, hiçbir şahsa, hayvancılıkta kullanılmak
üzere hormon ithal müsaadesi verilmemiş
tir.
Bütün dünya ülkeleri hayvansal ve
bitkisel üretimi artırmak için bu ve ben
zeri yeni metot ve teknolojileri kullanır
ken, insan sağlığını tabiatıyla dikkate alı
yorlar.
Hiç şüpheniz olmasın ki, ülkemiz
için, halkımızın sağlığı her şeyden önce
gelmektedir. Hayvan besisinde hormon ve
hormon benzeri etkiye sahip maddelerin
kullanılması ve bitkisel üretimde ise bitki
gelişmesini düzenleyicilerin kullanılmasın
da, ileri ülkelerdeki uygulamalar yakinen
takip edilmektedir.
Söz konusu maddelerin kontrolü ola
rak kulanımı konusunda, Bakanlığımızca
gerekli tedbirler alınmıştır. Gerek yenilen
et ve gerekse meyve ve sebzeler vasıtasıy
la, sağlığa zararlı etki yapacak seviyede
hormon alınması mümkün görülmemek
tedir. Bir gün, Türkiye olarak biz de böy
le bir yasaklama yoluna gidersek, bilinme
lidir ki, bu uygulamada psikolojik ve ti
carî faktörlerin rolü de büyük olacaktır.
Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; meseleyi bu kısa zaman süresine sı
ğacak şekilde izah etmeye gayret ettim.
Sözlerimi bağlarken, şu hususları Yüce
Heyetinizin dikkatine tekrar sunmayı fay
dalı görüyorum.
Bu konuların konuşulması, tartışılmasr şüphesiz ki faydalıdır, zaruridir. Yal
nız, benim hem Yüce Meclisteki bütün
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üyelerden, hem de basınımızdan ricam,
bu konulann, yazılmadan, konuşulma
dan, bir haber haline getirilmeden önce,
etraflıca incelenmesidir. Üzerimize düşe
ni yapmak zaten görevimizdir. Ancak, tak
dir edersiniz ki, bu konular geniş incele
me ve araştırmaya dayalı olduğu için, ace
leye getirilmemelidir.
Bakınız, bir aflatoksin konusu gün
deme getirildi. Bakanlığım gerekli açıkla
malarla kamuoyunu aydınlattı; ama bu
na rağmen konunun ilk takdim şekli menfî
tesir yapmakta, üretici ve tüketici, iyi in
celenmeden verilmiş haberlerle mağdur
edilmektedir.
Bir hususu daha belirtmeden geçmek
istemiyorum. Bugün dünyada ilim ve tek
nolojide büyük bir yarış vardır. Biyoteknoloji, genetik dahil, çeşitli konularda çok
süratli ve büyük gelişmeler olmaktadır;
Türkiye'nin bu gelişmeler dışında kalması
düşünülemez.
Bizim çalışmalarımız dünyadaki bu
gelişmeleri kendimize uygun bir şekilde
bir an önce tatbikata koymak ve bunun
neticesinde hem üreticimize, hem tüketi
cimize ve hem de ihracatımıza müspet fay
dalar sağlamaktır.
Herkesin emin olmasını isterim ki,
teknolojideki gelişmeleri takip ederken,
toplumumuzun sağlığı, iyi bir şekilde bes
lenmesi de tabiatıyla son derece önemli
dir. Bu konudaki tedbirler üzerinde de
hassasiyetle duruyoruz.
Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına, Sayın Yaşar Yılmaz; buyurun.
(SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA YAŞAR YIL
MAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce
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Meclisin saygıdeğer üyeleri; ithal edilen
hormonlu etin ve kullanılan hormon et
kili sentetik kimyasal bileşiklerin insan
sağlığı üzerindeki menfî etkilerini tespit
için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına verilen Meclis araştırması için söz
almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla
selamlarım.
Bugünkü Meclis araştırmamızın ko
nusu, insan sağlığını çok yakından ilgilen
diren, ikibuçuk yıldır ithaline izin verilen
etlerde hormon olup olmadığının araştı
rılması ve yine ithaline izin verilen hor
mon etkisi yapan sentetik kimyasal bile
şiklerin Türkiye'deki kullanımı ve bileşik
lerin insan sağlığı üzerinde menfî etkile
rini tespit ve araştırmaktır.

cılığımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Biz
bunu, Hükümetin ekonomik politikasının
neticesi olarak görüyoruz. Ancak, ithal
edilen etlerde insan sağlığını çok yakından
ilgilendiren hormon ve artık maddelerin
bulunup bulunmadığı son derece önem
lidir. İnsan ve hayvan bünyesinde tabiî
hormonlar dediğimiz oestradiol (dişilik
hormonu), testosteron (erkeklik hormo
nu), progesteron (gebelik hormonu) mev
cuttur.

Dünyada bütün çalışmalar, harcama
lar, medeniyeti biraz daha ileriye götür
me, insanı daha özgür, daha sıhhatli, da
ha bağımsız, kılma; geleceğe güvenle ba
kan, medeniyetten, doğadan ve özgürlük
ten en üst seviyede yararlanır hale getir
me çaba ve uğraşılandır. Kalkınmanın te
mel molekülü insandır; gösterge insandır.
Sıhhati bozuk bir insandan başarı bekle
mek, verimli çalışma beklemek, dolayısıy
la o toplumdan, ülke kalkınmasını üstlen
mesini beklemek, hayal olur, gerçekleri
görmemek olur. Hele hele, yarının güven
cesi çocuklarımızın, gençlerimizin sıhha
tini tehlikeye sokacak bilinen bir gerçeği
görmemezlikten gelmek veya birtakım çı
kar çevrelerinin para kazanması uğruna
sıhhatimiz satılıyorsa, bu, yarının Türkiyesinin temellerine şimdiden dinamit dö
şemektir.

Bu hormonların en büyük özelliği,
genel anlamda azot tutulması üzerine et
ki ederler. Nükleosis içerisine transfer olur,
kromatine bağlanarak M-RNA ve prote
in sentezini artırırlar, metobolizmayı hız
landırırlar ve anabolik görev yaparlar.

Sayın Bakan, saygıdeğer milletvekil
leri; Türkiye, 1986 yılında et ithalini ser
best bıraktıktan sonra, az bir kısmı Et ve
Balık Kurumu olmak üzere özel ithalatçı
firmalardan, Avrupa'dan ve diğer ülkeler
den yurdumuza et ithaline başlanmıştır.
Et ve canlı kasaplık hayvan ithali hayvan

Ostrojenler büyüme hızının artışı ve
yemden daha iyi yararlanmayı sağlayan
büyüme hormonunun ve insülinin seviye
sini artırarak etkili olurlar. Androjenler,
direkt olarak kaslar üzerinde etkilidirler ve
büyüme hızını, yemden yararlanmayı ar
tırırlar.

İşte, hormonların bu özelliğinden
faydalanılarak 1950'li yıllarda Amerika
Birleşik Devletlerinde tabiî hormonların
sentetik anabolizan etki yapan türevleri
üretilmiş, bunlar sığırlar, küçükbaş hay
vanlar üzerine tatbik edilerek kısa zaman
da hayvanlarda kilo artışını sağlamak, az
yemle çok verim elde etmek maksadıyla
kullanılmaya başlanmıştır.
Bu hormon etkisi yapan sentetik kim
yasal bileşiklerin üretiminin sekizde yedisi
Amerika tarafından yapılmaktadır. Anebolik ajanlar; stilbenler, ostradiol, testos
teronlar, progesteron, tirembolan, dietilstilbestrol ve ülkemize resmen ithaline izin
verilen ve serbestçe hayvancılıkta kullanı
lan zeranoldur. Ayrıca, son zamanlarda bu
anabolik ajanları laboratuvar incelemeler
den kaçırmak ve neticeleri saptırmak ama
cıyla "Çılgın kokteyl" dediğimiz karışım
lar da piyasaya sürülmüştür.
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Otuzbeş yıl kadar önce, Amerika'da,
hayvanlara daha az yem vermek, hormon
katkısıyla irileştirmek, bir an önce büyü
mesini sağlamak ve kesime hazır hale ge
tirmek için hormon kullanımı başlatılmış
tır.
Gerçekten de, hormon tatbik edilen,
yemlerine hormon katılarak yedirilen hay
vanlar kısa sürede gelişiyor, üretici hem
zamandan, hem de yemden tasarruf ede
rek büyük kârlar elde ediyordu. Ancak,
madalyonun öbür yüzü yıllardan sonra
anlaşılıyordu; hayvan vücuduna giren hor
monlar, hayvanın eti yendiğinde, direkt
olarak insan vücuduna geçiyor, aynı etki
leri insanda da gösteriyordu; zira bunlar
tabiî değil, sentetik hormon etkisi yapan
kimyasal bileşiklerdi, 100 derecelik ısılar
da parçalanmayan ve kendini muhafaza
eden maddelerdi.
Hormonlu etleri yiyerek beslenen ne
sil, dıştan bakıldığında uzun, iri yapılı ve
sağlıklı görünüyordu; ancak kalp, karaci
ğer, akciğer ve böbrek gibi hayatî önemi
haiz organlarda bu gelişme olmuyor, bu
organlar iri vücut için son derece yetersiz
kalıyordu. Bunun neticesi olarak da, er
ken yaşta ölümler, erken yaşlanma, dola
şım ve solunum yetersizlikleri bu tahriba
tın acı kanıtlarıydı.
Et üretimini artırmak için Avrupa'
da da bu maddeler kullanılmaya başlanıl
mış; aynı neticeler yirmi senelik deneyim
ler sonunda oralarda da görülmüş ve cid
dî araştırmalara başvurulmaya başlanıl
mıştır.
Yapılan bilimsel araştırmaların so
nunda görülmüştür ki, insan vücuduna gi
ren hormonlar, kanser hücreleri meyda
na getiriyor, homoseksüel eğilimler artı
yor, kadınlarda düşük ve kısırlığa yol açı
yor, çocukların cinsel gelişimlerini ters
yönde etkiliyordu.
Bu gerçeklerin ilmen ispatından son
ra Avusturya, Belçika, Danimarka, kom

28 . 3 . 1989

O : 1

şumuz Yunanistan, İtalya, Hollanda ve İs
viçre'de hormonal yapıya sahip kimyasal
bileşiklerin kullanımı, 1981 yılından baş
layarak 1986 yılında tamamen yasaklan
mış, Fransa, Almanya, İngiltere ve Ame
rika'da, tüketimi, yasal denetimlere bağ
lanmıştır.
Daha sonra, 1988 yılında, et tröstle
ri ve fabrikatörleri fazla kâra alıştıkları
için, bütün denetimlere rağmen, yine,
gayri meşru ve kaçak olarak, hormon mafıasının yardımı ile, hormon etkisi yapan
ve insan sağlığı için tahrip edici özellikle
re sahip kimyasal maddelerin, Almanya'
da kullanıldığı görülmüştür. Bunun üze
rine AT ülkeleri, 1 Ocak 1988'den itiba
ren, hayvanlarda verim artırmak amacıyla
hormon kullanımını tamamen yasaklamış
lardır.
20.11.1987 tarihinde AT ülkeleri Ta
rım Bakanları Konseyi tarafından bu kul
lanım yasağı alındığında, Topluluk üyesi
ülkelerde iki yıldır bekleyen 750 bin ton
hormonlu et bulunuyordu. Bu etlerin top
luluk içerisinde kullanımı ve satışının ya
saklanması ve Üçüncü Dünya Ülkelerine
satılması konusunda karar da alındı.
Bu karar üzerine, Brüksel Daimî
Temsilcimiz Büyükelçi Özden Sanberk,
alman bu kararla, hormonlu etin Türki
ye'ye de sokulabileceği konusunda, Tarım
Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığını ve Dev
let Planlama Teşkilatını 23.11.1987 ve
25.11.1987 tarihli raporlarıyla uyarıyordu.
Sayın milletvekilleri, Avrupa Ekono
mik Topluluğu nezdindeki Türkiye Dai
mi Temsilcimiz Sayın Sanberk'in,
23.11.1987 ve 25.11.1987 tarihlerinde Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığına gönder
miş olduğu raporlardan bazı kısımları
okuyorum :
"1 Ocak 1988'den itibaren topluluk
içerisinde hormonlu etlerin üretim ve pa
zarlamasının durdurulması kararlaştınl-
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mış bulunmaktadır; ancak, Üçüncü Dün
ya Ülkeleriyle olan ticaretin ise, önümüz
deki 12 ay süreyle devam etmesi uygun gö
rülmüştür. Bunun üzerinde Amerika Bir
leşik Devletleri, topluluğa hormonlu et ih
racını etkileyecek olan bu kararın iptalini
istemektedir."
Bazı kısımlarını geçiriyorum ve çok
önemli olan şu kısmı okuyorum :" Diğer
taraftan etlerin ihtiva ettiği hormon mik
tarlarının tespiti 15 gün sonra mümkün ol
mamaktadır. Hormon miktarı konusun
da Avrupa ile diğer ülkeler arasında fark
lı uygulamalar bulunmaktadır.
Topluluğun, halen elinde bulundur
duğu et stoklan ise, 750 bin tona ulaşmak
ta olup, 2 yıldan beri stoklarda' bekleyen
bu etlerin hormon ihtiva edip etmediğini
tespit etmek imkânsızdır." Sayın Sanberk,
Sayın Bakanı bu şekilde uyarıyor.
Ancak, bu etlerin ihraç edilebileceği
en avantajlı ülkelerden birisi de Türkiye
idi. Zira bütün dünyada ithal etlerde hor
mon kontrolü yapılırkan, bunun üzerin
de hassasiyetle durulurken; AT'ye girme
ye namzet Türkiye'de et ithalinde en ufak
bir denetim mekanizması yoktu.
Sayın Bakan, saygıdeğer milletvekil
leri; bundan faydalanan et tröstleri, iç pi
yasada enflasyona bağlı olarak yükselen et
fiyatlarını kırabilmek ve daha ucuz et te
min etmek maksadıyla Avrupa'dan, hiç
bir kontrole tabi olmadan hormonlu et it
hal etmişler ve aynı zamanda Hindistan'
dan bufalo cinsi (dana ile manda karışı
mı) kalitesiz et ithaline başlamışlardır.
Hindistan'dan ithal edilen bu etler hem
kalitesiz hem de dondurulmadan acele ile
gemilere yüklenmesi nedeniyle, bozulmuş
etlerdi. Bu etler aynı zamanda hayalî it
halat konusudur. Sayın Bakan isterse elim
deki dosyaları kendisine takdim ederim.
Burada 800 milyon liraya yakın bir haya
lî ithalat konusu mevcuttur.
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Türkiye'de yılda salam ve sosis için
30 bin ton et kullanılmaktadır. Bu etin 20
bin tonu imalatçı firmalar tarafından dı
şarıdan ithal edilmiştir. Bu da her 3 hal
ka sucuktan, salamdan 2'sinin ithal edi
len hormonlu etten yapıldığını açıkça ka
nıtlar. Geriye kalan 1/3'lük kısmı ise,
Türkiye'de sorumsuzca kullanılan zeranol
ve kaçak olarak yurda sokulup kullanılan
diğer hormonlu hayvanların ederinden ya
pılmaktadır.
Sayın Bakan, Büyükelçi Sanberk'in
bu uyarı raporlarına karşı hangi önlem
leri aldınız? İthalatçı firmalara gümrükte
hangi kontrolleri uyguladınız? Ne kadar
hormonlu et tespit ettiniz? Tespit ettiğiniz
bu etleri iade ettiniz mi, yoksa imha mı
ettiniz? Yakaladığınız bu etler hangi itha
latçı firmalara aittir? Bu etlerde hangi hormonal kimyasal maddeler tespit edildi;
bunların içerisinde diethylstilbestrol gibi
günlük et verimini 1 - 1,5 kilogram artı
ran, kanserojen etkisi tescilli, genler yoluy
la da bunu taşıyan hormonlar var mıdır?
Sayın milletvekilleri, Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanlığı, ithal edilen ve in
san sıhhati için menfî yönde fevkalade et
kili olan bu hormonlu etlerin kontrolü için
maalesef hiçbir önlem almamış, kılını dahi
kıpırdatmamıştır.
Sayın Bakan; bu uyarılara karşı ted
bir almayışınızın, suskunluğunuzun sebe
bi, et tröstlerinin size yaptığı baskının ne
ticesi midir? Bu işin ciddiyetini bilmeyişinizden midir? Yoksa, Türk insanının sıh
hatini, birtakım çıkar çevrelerine peşkeş
çekmenizden midir? Bilmek istiyoruz.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Hepsinin cevabını verdim bunların,
YASAR YILMAZ (Devamla) — Ce
vabınız tam olmadı; tatmin etmedi bizi.
Ancak Almanya'da hormonlu dana
skandali çıktıktan sonra, Sayın Bakan, Bü-
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yükelçi Sanberk'in raporlarından dokuz
ay sonra (16.8.1988 tarihinde) demeç ve
riyor. Günaydın Sayın Bakan, dokuz ay
da ancak uyanabildiniz! Sayın Sanberk'
in raporundan ancak dokuz ay sonra ve
Almanya'da hormonlu et ve dana skandali
başladıktan sonra Sayın Bakan demeç ve
riyor : "Hükümet ete el koydu." Tarım
Bakanı Hüsnü Doğan, "Türkiye'ye sızan
hormonlu et konusunda sıkıyönetim uy
guladığına ifade ederek, başka milletlerin
yemediği eti benim milletime yediremezler; gereken emirleri verdim" dedi.
Hangi önlemleri aldınız Sayın Ba
kan? Hangi hormonlu eti yakaladınız?
Meclis bu konuyu bilmek istiyor. Somut
olarak elinizde hangi belgeleriniz var?
Sayın milletvekilleri, AT ülkelerinin
hormonlu et üretimini durduran ve dana
skandalından önce kemiksiz etin tonunu
1 600 - 1 700 dolardan satan Alman fir
maları, aynı eti, 600 - 700 dolardan Türk
et ithalatçılarına satma teklifinde bulun
muşlardır.
12.8.1988 tarihinde Almanya'da bir
ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Ku
zey Ren-Westfalya eyaletinde 100 bin hor
monlu danayı yakalamıştır. Kaçırılmaması
için 540 polis memuruna bu danaları gö
zetleme emri verilmiştir. Bu danalardan
bir kısmı imha edilmiştir. İmha edilen da
naların, ne yem katkı maddesi olarak, ne
de hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem
olarak verilmesine müsaade edilmedi. Bu
çiftlik sahiplerinin Bernard VVenger, mah
kemede, bu danaları Alman vatandaşına
yedirmek için beslemediğini, 60 bin dana
yı, arasında Türkiye ve Mısır'ın da bulun
duğu ülkelere ihraç edeceğini, elindeki ih
raç bağlantılarıyla ispat ederek, imhadan
kurtarmıştır. İşte, Alman gazete haberle
ri de bunu doğruluyor : "Hormonlu et
ler İstanbul'da. Danalar..." Sayın Bakan,
bu danalardan ne kadarı Türkiye'ye et ve
ya canlı dana olarak girmiştir?
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RİZA ILIMAN (Çorum) —
"Danalar" deyince neden o tarafa bakı
yorsun? Hangi danalar?..
BAŞKAN — Efendim, yanlış tedai
lere imkân verecek konuşmalar yapmaya
lım. Oradan size diyorlar, siz onlara di
yorsunuz. Onun için, bu gibi hafiflikleri
yapmayalım.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Dana
lar dedi de...
BAŞKAN — Yapmayalım efendim.
Karşılıklı tedaî oluyor. Onun için, şimdi
münakaşa çıkacak.
Devam edin efendim.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) —
Bağlantı yapan ithalatçı firmalar hangile
ridir? Sayın Bakan, ithalatçı firmaları açık
larlarsa memnun olacağız; ama Sayın Ba
kanın bunlara cevap vereceğini zannetmi
yorum. Zira, bulundukları Hükümet ko
numunu, tekelci sermayenin bir bölümü
nü teşkil eden et tröstleri ve yem tröstleri
ne boçlu olan Hükümetin, bir bakanının,
bunların üzerine gitmesi veya açıklama
yapması mümkün değildir.
Sayın Bakan, Türk halkı kobay de
ğildir. Avrupalının, köpeklerine dahi ye
dirmekten kaçtığı bu etlerin, siz hangi vic
danla ve hangi sorumluluk anlayışıyla
Türk halkına yedirilmesine müsaade edi
yorsunuz?. Birkaç et tüccarının cepleri pa
ra dolacak diye, Türk insanının yarınının
teminatı gençlerimizin sıhhatini tehlikeye
atmak, vatana ve millete ihanettir.
Sayın milletvekilleri, bir Alman der
gisi (Spiegel) yakalanan danalar ile sahi
bi hakkındaki yorumunda, kanun! olma
yan yollarla yetiştirilen bu hayvanların so
rumluluğunu taşıyanlara, Alman Anaya
sasının öngördüğü 1 ila 5 yıllık hapis ce
zasını gülünç buluyor. Ünlü dergi, söz ko
nusu şahısların, halkın sağlığıyla oynadı
ğını belirterek, "Bu tür suçlar için Ana-
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yasamızın 319 uncu maddesinde öngörü
len, on yıldan müebbet hapse kadar va
ran cezaların uygulanması için, ille de bi
risinin ölmesi mi gerekir?" diyor.
Sayın Bakan, sizin, bu vurdumduy
mazlığınızdan, çıkaf çevrelerini koruma
nızdan, insan sağlığını hiçe sayan bu so
rumsuz uygulamalarınızdan dolayı ceza
landırmak için, Anayasanın hangi mad
desini uygulamak lazımdır?
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Türkiye'de et ithalatının yüzde 85'ini
elinde tutan RAM Ticaret Gıda Grup
Müdürü, 14.8.1988 günü şu beyanatı ver
miştir...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, konuş
manızı toparlayınız.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) —
Olur Sayın Başkanım.
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yüme bozuklukları yapmaktadır. Mutlak
surette, gümrüklerde hormon kontrolü
yapılmalıdır" diyor.
İstanbul gümrük yetkililerinden birisi
ise, "Hollanda Sağlık Bakanlığının imha
kararı aldığı 30 bin ton radyasyonlu etin
1 500 tonu Türkiye'ye girdi" diyor ve
"Gümrüğümüzden hormonlu et girer. Zi
ra hormon kontrolü yapılmıyor" diyor.
Bunu diyen, bir gümrük yetkilisi, Sayın
Bakan.
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) —
Gümrük yetkilisinin adı var mı?
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Adı
nın açıklanmasını istemedi. Eğer isterse
niz ismini de veririm. Olmaz mı?
ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ)
— İftira ediyorsun... İsmini versene.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ni
ye sinirleniyorsunuz? Hormon etki mi
yaptı yoksa?

RAM Ticaret Müdürü, "Bugünkü
uygulamalara göre,hormonlu et, elini ko
lunu sallaya sallaya Türkiye'ye girebilir.
Gümrüklerimizde hormon kontrolü için
hiçbir önlem alınmamıştır'' diyor. Bunu,
ithalatçı firma söylüyor. Sayın Bakan, bi
raz önce "Gümrüklerde laboratuvarlar
kurulduğunu ve hormonlu etlerin kesin
likle kontrol edildiğini" söylediler. Türki
ye'de et ithalatının yüzde 85'ini gerçek
leştiren firma yetkilisi de "kontrol
yapılmadığını" söylüyor. Acaba Bakana
mı inanacağız, ithalatçı firmaya mı ina
nacağız?

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, gayet gü
zel konuşuyorsunuz, esprilere de imkân
veriyorsunuz; ama, ölçüyü de kaçırıyorsu
nuz. Sabahtan beri bize biyolojik ders ve
riyorsunuz, ondan sonra da "Hormon ek
ti mi yaptı" diyorsunuz.

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ba
kana inanacağız.

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) —
Kendisi hormondan biraz almış galiba.

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ta
biî Bakana...

YAŞAR YILMAZ (Devamla) —
Türkiye'deki çok ciddi bir konuyu tartışı
yoruz.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı
Muammer Uğur ise "Hormonlu etler, er
keklerde kısırlık ve homoseksüellik, kadın
larda meme ve rahim kanseri, yaşlılarda
kalp ve damar hastalıkları, çocuklarda bü

Almanya'da 3 yıl hormon biyokim
yası üzerinde ihtisas yapan Doktor Nezih
Hekim şunu söylüyor. İyi dinleyin. Hor
mon üzerinde ihtisas yapmış. Sinirlenme
de.,.

BAŞKAN — Milletvekiline söylüyor
sunuz -bunu.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) —
Kendisi laf atıyor oradan Başkanım.
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BAŞKAN — Siz cevap vermek mec
buriyetinde misiniz?
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sus
turun o zaman, Başkan.
BAŞKAN — Siz de edepli konuşa
caksınız ama.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bu
nu da, Almanya'da 3 yıl hormon biyokim
yası üzerinde ihtisas yapan doktor Nezih
Hekim söylüyor.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu biyo
lojik destanların yarım saatte bitmesi
mümkün değil. Süreniz dolmuştur, topar
layınız.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bu
destan değil; ilmî konuları dile getiriyoruz
ve hormonun insan üzerindeki ciddî etki
lerini açıklamaya çalışıyoruz Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, burada ilmî
konferans dinleyecek değiliz ama...
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bu
konuyu "Destan" diye nitelemenizi ben
normal karşılamıyorum. Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, sürenizi doldurdunuz.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bu,
destan değil; Türk insanının sıhhatini il
gilendiren-bir konu.
BAŞKAN — Toparlayınız efendim.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Hor
monlu destan gördünüz mü hiç? Bunu bi
lim kabul ediyor, destan değil ki, Sayın
Başkan.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — "Al
manya'da seyyar laboratuvarlar haline ge
tirilmiş TIR'larla bütün çiftlikler denet
leniyor ve büyük para ve hapis cezaları ve
riliyor. Buna rağmen 100 bin dana için im
ha karart alınıyorsa, ortada çok büyük bir
tehlike vardır. Zira, Almanlar insan sağ
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lığına son derece önem veren, bu konuda
yapılacak suiistimalleri affetmeyen bir
millettir" diyor.
Diğer taraftan, Uluslararası Kanser
Ajansının yaptığı bir açıklamaya göre, be
sinlerdeki doğal ve kimyasal maddelerin,
sebep olduğu kanserlerin tüm kanser tür
lerinin yüzde 35-50'sine eşit olduğu, siga
rada ise yüzde 25-30 olduğu açıklanıyor
ve "Hormonlu ete dikkat" diyor.
Almanya'da sentetik 8 hormonun dı
şında, bu hormonların etki maddelerinin
karışımıyla "Hormon kokteyl" (çılgın
hormon) isimli sentetik hormon geliştiril
miş olup, bu hormonlarla da teşhiste ve
kontrolde hedef saptırma sağlanmaya ça
lışılmıştır. içerisinde arseniğin dahi bulun
duğu bu hormonlar, 120-150 günlük da
nalara 120-150 kilogram et yaptırmakta
dır.
Hormonlu etlerin en büyük özelliği,
renginin kırmızı ve güzel oluşu, yağsız
oluşu ve hayvan kesildikten 15 gün sonra,
tahlil yapılması dahi ette hormon teşhisi
nin yapılamamasıdır.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; AT ülkeleri kendi insanlarının sıhha
tini, çocuklarının geleceğini düşünerek,
hayvanlarda sentetik hormon kullanımı
nı bir taraftan yasaklarken, bir taraftan da
kaçak kullananlara ağır hapis ve para ce
zaları getirirken, Türkiye 1986 yılında
"Zeranol" isimli ostrojen etkili, anabolizan, sentetik hormon görevi yapan bu
maddeyi ithal izni vermiştir. Şu anda
Türkiye'de bu hormonu Big-Paş isimli bir
firma ithal etmektedir. Ankara Üniversi
tesi Veteriner Fakültesinin olumsuz rapo
runa rağmen, ithal izni verilen zeranol di
ğer hormonal etki yapan sentetik bileşik
ler gibi, gelişigüzel, kontrolsüz kullanıldı
ğından, bu hayvansal proteinleri alan in
sanlarda, diğer hormonlar gibi aynı olum
suz etkiyi yaptığı bilinen bir gerçektir. Ve-
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teriner fakültesinin raporu elimizde. Bu
raporu sizlere takdim edebilirim. Vaktimiz
kısıtlı olduğu için sadece söyleyerek geçi
yorum.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz
aşağı yukarı 8 dakika geçti. Rica edeyim
efendim...
Bitirmeniz mümkün değil. Onların
okunması yarım saati bulur.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ta
mam Başkanım.
Şu anda, Türkiye'de zeranol gelişigü
zel, isteyenin istediği zaman -biraz önce
de Bakanın söylediği gibi- hiçbir kontrole
tabi olmadan kullanılıyor. Türkiye'de, ze
ranol, gelişigüzel, isteyenin istediği kadar,
ilaç bayilerinden, eczanelerden ve satıcı
firmalardan temin edebileceği gibi, satıcı
Big-Paş Firmasından da direkt olarak alı
nabilir. Big-Paş Firmasının satıcısı, itha
latçısı Refik Birol aynen şunu söylüyor :
"İsteyen herkese bu maddeyi satabilirim,
faturasını kesebilirim. Çünkü, Bakanlığın
herhangi bir yasaklaması yok; Bakanlık bu
konuda dur demiyor."
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Birşeyler söylüyorsun, ama ispatlayamıyorsun.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ben
gözüme mi inanayım, uygulamalara mı
inanayım, size mi inanayım Sayın Bakan?
İstediğiniz kadar hormon çantamda var,
getireyim onu da göstereyim. Ben bir fir
madan aldım bunu. İstediğim çiftlikte de
bunu kullanabilirim. Hiçbir denetim de
yok. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de bi
liyorum, Türk halkı da biliyor, milletvekillerimiz de biliyor.
MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) —
Bakan yalan söylemez.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ba
kan yalan söylemez, tabiî...
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Şimdi o zaman Sayın Bakan...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, zatî âli
nizi ikaz edişimin sebebi...
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Biz
bu konuda Meclis araştırması istedik. Bu
Meclis araştırmasını kabul edin, bunun
kontrollü olarak kullanılıp kullanılmadı
ğı ortaya çıksın. Değil özel kesici firma
larda, Et ve Balık Kurumunda dahi bu ko
nuda en ufak bir kontrol olmadığına dair
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünüzün
beyanı var. Türkiye'de bu konuda en ufak
bir denetim yok. Hormonlu et konusun
da kesimhanelerde, resmî kuruluş plan Et
ve Balık Kurumunun en ufak bir denetim
mekanizması yok. Siz "Denetliyoruz" di
yorsunuz. Ne ile denetliyorsunuz, rapor
larınız nerede, denetim raporlarınız nere
de, denetim laboratuvarlarınız nerede?
Bunları görmek, bilmek istiyoruz. Yok...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu konu
da, Meclisi, zannediyorum aydınlattınız.
Son söz olarak toparlayınız.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sa
yın Başkan, daha çok önemli konuları
açıklayacağız. Biraz sonra inşallah bize söz
verirsiniz. Biraz sonra önerge sahibi ola
rak 10 dakikalık bir zamanımız daha ola
cak.
BAŞKAN — Tabiî efendim.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Doğan Baran; buyurun
efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA DOĞAN
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın
204 —
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milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların in
san sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu ko
nuda bugüne kadar alman önlemleri tes
pit etmek üzere bir Meclis araştırması
açılmasıyla ilgili önerge üzerinde Doğru
Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Bu vesileyle Yüce Meclisi, grubum adına,
saygıyla selamlan m.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
insanımızın daha iyi beslenilmesi, hayvansan besin üretiminin, özellikle kırmızı et
üretiminin hızla artmasına bağlıdır. Zira,
hayvansal ürünler, dengeli bir beslenme
de, sağlıklı bir neslin yetişmesinde önem
li bir rol oynar. Günde ortalama 70-80
gram olan protein ihtiyacının yüzde
50'sinin hayvansal kökenli gıda maddele
rinden karşılanması gerekmektedir.
Sahip olduğumuz hayvan varlığı iti
bariyle dünya ülkeleri arasında ön sıralar
da olmamıza rağmen, Türkiye'de, hay
vancılığın istenilen düzeye ulaşması bir ya
na, 1984 yılından itibaren, hayvan sayısın
da ve kırmızı et üretiminde azalma görül
mektedir.
Bilindiği gibi, et üretiminin artırıl
ması başlıca üç şekilde olmaktadır :
Birinci yıl, çoğunluğunun düşük ve
rimlilerin oluşturduğu yerli ırklann, kültür
ırklanyla ıslahıdır. Ülkemizde de, yerli ora
nı, sığırda yüzde 71, koyunda ise yüzde
93'tür. Kasaplık hayvanlarda karkas ağır
lık, bizde, büyükbaş hayvanlarda 110 kilog
ram iken, bu rakam Hollanda'da 206, Batı
Almanya'da 264, dünya ortalaması ise 1%
kilogramdır. Yerli ırklann ıslahı uzun süre
alır. Nitekim, 60 yıl önce başlatılan genetik
ıslahı; yani suni ve tabiî tohumlama çalış
malarıyla, mevcut sığırlann ancak yüzde
15'i kültür ırkına dönüştürülebilmiştir.
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İkinci yol, mevcut hayvanların rasyo
nel beslenmesi ve bakımının iyileştirilmesidir ki, bu da besicilerin eğitilmesine, teş
kilatlanmalara ve bilhassa, ekonomik imkânlannın iyi olmasına bağlıdır. Oysaki,
Türkiye'de hayvancılık geniş ölçüde me
raya dayalı olarak yapılmaktadır. Her ge
çen gün, mera alanlarının giderek azalma
sı, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemiz
de de, ekstansif sistemden, entansif siste
me geçme mecburiyetini getirmiştir. Sa
nayi karma yemi ile yem bitkileri üretimi
nin yetersiz oluşu, yem fiyatlarındaki
anormal artışlar, kredilerin yetersiz ve fa
izlerinin yüksek oluşu, hayvan hastalıklanyla yapılan mücadelenin de yetersizliği,
hayvansal ürünlerde devlet desteğinin az
oluşu ve hayvansal ürün ithalatı, yerli et
üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.
Türkiye'de, kırsal alanda kontrolsüz
olarak kesilen ve mahallinde tüketilen kır
mızı et, toplam et üretiminin büyük bö
lümünü teşkil etmektedir, ikinci et üretim
kaynağı, belediyelere ait mezbahalardır ki,
sayısı 769'dur. Üçüncü et üretim kaynağı
Et ve Balık Kurumu; dördüncüsü ise, özel
sektöre ait tesislerdir. Et ve Balık Kuru
munun, halen 27 adet kombinası mevcut
olup, bu tesislerin yıllık kesim kapasitesi
300 bin tondur. Özel sektöre ait ise, 33
adet modern kombina bulunmaktadır.
Kırmızı et ihracatımız, 1984 yılında
64 bin ton iken, 1987 yılında 24 bin tona
düşmüş; ithalatımız ise, 1984 yılında 720
bin ton iken, 1985 yılında 37 bin ton, 1986
yılında 23 bin ton, 1987 yılında 22 bin ton
olmuştur. 1988 yıl kırmızı et üretimi 1 mil
yon 165 bin ton olup, ülkemizde, yılda, ki
şi başına tüketilen kırmızı et miktarı, 1980
yılında 19 kilogram iken, 1988 yılında bu
miktar 15,4 kilograma düşmüştür; yani,
1980 yılında kişi başına günlük tüketilen
et miktarı 55 gram iken, 1988 yılında bu
miktar 42 grama düşmüştür. Bu rakam,
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Avrupa Topluluğu ülkelerinde ise, 252
gramdır; yani 6 kat fazladır.
Hayvansal ürün denince, canlı hay
van ve bu hayvanlardan elde edilen süt,
yumurta ile, kesilmiş hayvanlardan sağla
nan et ve bundan yapılan sosis, sucuk, sa
lam gibi mamuller akla gelir.
Hayvansal ürünlerden insana geçen
150'nin üzerinde hastalık vardır; dilleri,
dizanteri, tifo, brusellos, tüberküloz, şar
bon, kuduz gibi hastalıklar bunlar arasın
dadır. Keza, çeşitli mikroplarla bulaşmış
etlerde üreyen toksinler, ölümle sonuçla
nan zehirlenmelere sebep olmaktadır.
Son yıllarda insan sağlığını ilgilendi
ren bir konu da, hormonlu et üretimine
bağlı olarak çıtaya çıkan ve uzun zaman
dır kamuoyunu işgal eden ve et tüketme
imkânı olan mutlu azınlığı da oldukça hu
zursuz bırakan konudur.
Hayvanlarda besi performansın^ ya
ni hayvanın canlı ağırlığını artırmak için
kullanılan kimyasal maddelere anabolizan
maddeler denilmektedir. Bu maddelerin
başlıcaları şunlardır;
Birinci grup yapay hormonlardır. Bu
gruptaki başlıca hormon, çok kullanılan,
DES ismiyle maruf olan diethylstilbestrol'dur. Bu gruptaki ilaçlar kansere sebep
olduğundan 1970'li yıllarda Amerika Bir
leşik Devletlerinde, 1980'li yıllarda da Av
rupa Topluluğunda yasaklanmıştır.
ikinci grup, doğal hormonlardır. Be
sicilikte gelişmeyi hızlandırıcı ve semirtici olarak doğal hormon kullanılmasının
başlıca sakıncası, bu hormonların tıpkı ya
pay hormonlar gibi, hayvanın et, böbrek,
karaciğer gibi organlarının hücre arası do
kularında birikmeleri, yani kalıntı bırak
malarıdır Bu kalıntılar, 90 gün zarfında,
hayvanın idrar ve dışkısıyla vücuttan atıl
maktadır.
Sağlıklı insan vücudu, ihtiyacı olan
hormonu, ihtiyacı nispetinde salgılanmak-
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tadır. Dışarıdan ekstra hormon alınınca
vücuttaki hormon dengesi bozulmakta ve
alman hormonun cinsine göre olumsuz et
kilere sebep olunmaktadır.
Doğal hormonlar, Amerika Birleşik
Devletlerinde ve 1 Ocak 1988 yılından iti
baren de Avrupa ülkelerinde yasaklanmış
tır. Türkiye'de de, bir süre önce çıkarılan
"Yem Yönetmeliği ile, yapay ve doğal hor
monların kullanımı yasaklanmıştır.
Anabolizanlarm üçüncü grubunu,
büyüme, hormonlan teşkil etmektedir; an
cak, çok pahalı olduklarından ekonomik
değildir.
Dördüncü grup ise zenobiyotiklerdir.
Bugün dünyada en çok kullanılan anabolizanlar bu gruptan olup, en yaygın olanı
da zeranoldur; Avrupa Topluluğu ülkele
rinde kullanımı yasaklanmıştır, Amerika
Birleşik Devletlerinde ve Türkiye'de ise
serbesttir; steroil olmayan, bu yüzden de
hormon sayılmayan bir anabolizandır.
Besi işletmelerinde maliyetin yüzde
75'ini yem masrafı oluşturduğundan, zeranol uygulandığında, işçilikten, zaman
dan ve yüzde 8 yemden tasarruf ile ada
leyi geliştirerek, yağlanmayı önleyerek,
büyüme hormonunu tembih ederek, hay
vanın canlı ağırlığında da yüzda 15 ila
20'lik bir artış sağlamaktadır. Mısır kü
fünden elde edilen zeranol, diğer hormon
larda olduğu gib, hayvan etine geçmekte
ve etteki kalıntısı ise 65 gün sonunda vü
cuttan atılmaktadır. Eğer 65 günden ön
ce hayvan kesilip de, bu etin insanlar ta' rafından yenilmesi halinde, etteki kalıntı
östrojenik aktivite kazanarak, bu eti yiyen
lerde prekanseröz etki yapmaktadır.
Bu ilaç, Amerika Birleşik Devletlerin
de veteriner hekim kontrolünde uygulanı
yor. Zeranolla semirtilen hayvanlara 65
günden önce kesinlikle kesim yapılma
makta, 65 günden sonra da dışkı muaye
nesinde müessir madde yoksa kesime mü-
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saade edilmekte, hatta 65 gün olan yasal
bekleme süresinden sonra kesilen hayvan
ların etlerinde tekrar hormon testi yapıl
maktadır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de de
bu ilacın uygulanması, bilhassa, Marma
ra, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da yay
gındır, satışı da serbesttir. İlaç firmaları
nın propagandistleri çiftliklere kadar gi
derek bizzat bu ilacı satmaktadır. Zeranol,
ülkemizde üç yıldır uygulanmakta olup,
kesimden önce 65 gün olan yasal sürenin
beklendiği meçhuldür. Ayrıca, zeranolun
Türkiye'de yüksek dozlarda uygulandığı
kanaati yaygındır. Bu takdirde, yasal sü
re içinde dahi, kalıntı vücuttan atılama
maktadır. Ayrıca, kesimden önce dışkı
muayenesi, kesimden sonra da hormon
testi yapılmamaktadır. Yani, kimin ne yap
tığı belli değildir.
1 Ocak 1988 tarihinde AT Müşterek
Tarım Komisyonunun yasakladığı, ancak
elde mevcut 750 bin ton yaşlı süt hayvanı
stok etin üçüncü ülkelerle olan ticaretinin
12 ay süreyle devam etmesi uygun görül
müş, bu süre bitmiş, tekrar 4 ay uzatılmış
tır. 1988 yılında da yüzde 80'ini RAM Dış
Ticaret Pazarlama şirketinin gerçekleştir
diği ithal etin bir kısmı; sucuk, sosis, sa
lam ve kavurma imalatında kullanılmış,
bir kısmı da yerli etle karıştırılarak, kilo
su ortalama 1 dolardan (100 sentten) it
hal edilen bu etler, yerli et fiyatından iş
lem görmüş ve böylece sadece eti ithal
eden firma kazanmış, tüketiciye ucuz et
yansımamış, üstelik aldığı hormon da işin
tuzu biberi olmuştur.
Sayın milletvekilleri, gümrük kapıla
rında hormonlu et kontrolü yapılmıyor. İt
hal etlerde, herhangi bir ülkenin sağlık ra
poru geçerli sayılıyor. Anabolizanlar reçe
tesiz satılmakta, köy bakkalında bile bu
lunmaktadır. İlâcın uygulanmasından
hayvanın kesimine kadar bütün safhala-
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rın veteriner hekim kontrolünde yapılması
zorunlu iken, veteriner hekim ve hayvan
cılık hizmetlerini yürütecek bir kuruluş
kaçınılmazken, gelişmiş ülkelerde veteri
ner ve hayvancılık bakanlığı mevcutken,
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca,
reorganizasyon adı altında, Veteriner Ge
nel Müdürlüğü kaldırılmış, il ve ilçelerde
ki veteriner müdürlükleri pasifize edilmiş,
ayrıca hayvan hastalıklarının teşhisi ve
hayvansal ürünlerin kontrolünü yapan 34
ildeki veteriner kontrol ve araştırma laboratuvarlarının da bir anlamı kalmamış ve
böylece, vatandaş, derdini kime anlataca
ğını bilemez hale gelmiştir.
3243 sayılı Kanunla onaylanan Ce
nevre Veteriner Sözleşmesi askıya alınmış,
Avrupa Topluluğu Brüksel Daimi Temsil
ciliğimiz tarafından 1987 yılında yapılan
uyarılara rağmen, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı hiçbir önlem almamış, sa
dece zeranol konusunda inceleme yapmak
üzere ilmî bir heyet oluşturmakla yetinilmiştir.
Türkiye, başta İran olmak üzere,
Arap ülkelerine, Et ve Balık Kurumunun
yanı sıra, Pınar Et, RAM, İmeks, Biltaş,
Etsan gibi yirmiye yakın özel kuruluşa et
ihraç ediyor. Bu etlerin hormondan ari
olup olmadığı hakkında kim rapor veri
yor? Şayet rapor veriyorsa, bu raporla mik
tar ve metot belirtiliyor mu? Metot önem
li; çünkü, hormon testi menfi çıksa bile po
zitif oluyor ve o zaman da insan sağlığını
tehdit ediyor.
Hormonlu et kontrolü yüksek tekno
loji gerektirdiğinden Türkiye'de Hıfzıssıhha Enstitüsü ve üniversite laboratuvarla
rında analiz edilebiliyor. Amerika Birle
şik Devletlerinde ve Avrupa Topluluğun
da ise, etteki hormon kalıntıları Radioimmunloessey (RİA) yöntemi ile çok hassas
olarak tespit edilmektedir. Türkiye'de ise
bu cihazın sayısı beşi geçmemektedir.
207 —
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
sağlıklı beslenmenin yolu hayvansal pro
teinden geçer. Bu Hükümetin uyguladığı
ekonomik model neticesinde, fakirlik, se
falete dönüşmüş; çarşı-pazar, file-mutfak,
ateşten gömlek olmuş, ev kadını, tencere
sinde yok kaynatır, dert kaynatır hale gel
miştir. Türkiye, bu Hükümet zamanında
çağ atlamış, ekonomimiz dış dünya ile bü
tünleşmiş, Almanya'da, ingiltere'de, Fran
sa'da et kaç lira ise, meyve ve sebze kaç
lira ise, Türkiye'deki fiyatı da o olmuştur.
Böylece fiyatlarda tam bir Avrupa ülkesi
olan Türkiye'de, Türk halkı da Avrupalı
gibi tane ve gramla alışveriş yapmaya baş
lamıştır. Gelirlerin her gün aşınıp, para
nın pul olması, son beş yılda, eti Dİr tara
fa bırakın, meyve tüketiminde yüzde 64,
sebze tüketiminde ise yüzde 48'lik bir
azalma olmuş, ekmek tüketimi ise yüzde
400 artmıştır.
Şimdi, bu Hükümet, "Hormonlu et,
her gün et yiyenin meselesidir. Nüfusun
yüzde 90'ı, uyguladığım ekonomik poli
tika neticesi, otu da bulamaz olmuş, ek
meğe talim etmeye başlamıştır. Bu sebeple
Hükümetimiz için hormonlu et sorunu di
ye bir meselemiz yoktur" diyorsa, doğru
dur ve yerden göğe kadar da haklıdır.
Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Sabri Araş; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SABRİ
ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; muhalefete mensup milletve
kili arkadaşlarımızın Türkiye'ye ithal edi
len hormonlu et, hayvan ve ilaçlarının in
san sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu ko
nuda alman önlemleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergeleri ve bu önergelerinde belirtilen
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iddiaları hakkında Grubumuzun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
Hepinize saygılarımı arz ediyorum.
Muhalefet partilerine mensup millet
vekili arkadaşlarımızın Yüce Başkanlığa
verdikleri önergenin metni, her ne kadar
karmaşık cümlelerle dolu ise de, gazete ha
berlerinden esinlenerek kaleme alınmışsa
da, biz, et üretiminin ve diğer hayvansal
ürünlerin üretiminin memleketimiz için
ne kadar elzem olduğunu ve bu konuda
oynanan oyunların neler olduğunu kısıtlı
zaman içerisinde anlatmaya çalışacağız.
Ayrıca, muhalefete mensup milletvekili ar
kadaşlarıma, böyle hassas bir konuyu gün
deme getirdiklerinden dolayı teşekkür et
meyi borç biliyorum.
Muhterem arkadaşlarım, benden ön
ceki konuşmacı arkadaşlarım, genelde
hormonu ve farmakolojik olarak hormon
benzeri İlaçları terkipleriyle birlikte anlat
maya çalıştılar. Bu konuda sizleri sıkma
mak için fazlaca bir söz söylemeyi arzu et
mediğimi belirtmek isterim. Çünkü, he
pimizin bildiği gibi, bütün canlılarda, in
sanlarda olduğu gibi, hayvanlarda ve bit
kilerde birçok ilaçlar kullanılmaktadır ve
bu kullanımın muhtelif amaçları vardır.
Bunlar, iyileştirici, koruyucu ve verim ar
tırıcı olarak kullanılırlar.
Yine ben arzu ederdim ki, muhale
fete mensup milletvekili arkadaşlarım,
Türkiye'nin faydasına olan ve çok az mik
tarda kullanılan ve hatta hiç kullanılma
yan bu hormon konusunu değil de, hay
vancılıkta ve insanımızın bedensel ve be
yinsel gelişmesinde büyük faydası olan et,
süt, yumurta gibi, proteince zengin mad
delerin üretiminde ne gibi önlemler ala
biliriz, nasıl davranabiliriz konularını bir
araştırma önergesi halinde getirmiş olsun
lar. Bugün büyük şehirlerimizde yaşayan
kadınlarımızın büyük bir kısmı, brusellos
yüzünden hastanelere giderken ve hor-
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monlu et yiyen bir tek insanın hastanele
rimize başvurduğu görülmezken, bu ko
nuyu gündeme getirmelerinin sebebini
anlayamıyorum.
Sayın milletvekilleri, demin Sayın
Bakanımız da anlattılar; bu bir ekonomik
savaştır. Şunu düşünmemiz lazım: Biz, in
sanlarımıza daha fazla et yedirmeyi mi dü
şünüyoruz, daha fazla süt içirmeyi mi dü
şünüyoruz, daha fazla yumurta yedirme
yi mi düşünüyoruz; yoksa bunların üreti
minin durdurulmasından mı yanayız; bu
na cevap vermeliyiz.
Muhterem arkadaşlarım, hayvanla
ra verilen ilaçların, sonuçta, kalıntılar ha
linde, insan besini olarak kullanılan ve
ekonomik, değeri olan et, süt ve yumurta
gibi besinler vasıtasıyla insanlara yansıma
sı söz konusudur. Kontrolden geçirilmemişse, analizleri yapılmamışsa, çevre ve
insan için zararlı olur. Bu, sadece hormon
da belli, bütün maddelerde böyledir. Te
davi edici bir ilaç, yeri gelir çok zararlı ola
bilir. Buna dikkat etmeliyiz. Hayvanlar
da, verimi artırmak için kullanılan birçok
bileşik ve kimyasal maddeler vardır. Bun
lar antibiyotikler ve antibakteriyaî ilaçlar
dır. Kematrapotiklerdir, iyonoforlardır ve
anabolizanlardır. Bildiğimiz gibi, anabolizanlar hormon ve hormon benzeri anabolik maddelerdir. Bunlar, her yerde kul
lanılmaktadır; ama kullanırken onun do
zunu ayarlamak önemlidir. Mikrobiyel
hastalıkların sağaltılmasında kullanılan
antibiyotikler; civciv, buzağı ve kuzu gibi
genç hayvanların diyetlerine uygun olarak
karıştırılırsa, hiçbir zararı yoktur. Uygun
olarak dediğim, uygun doz miktarıdır;
ama hiçbir zaman, antibiyotikler, et veri
mi için, hiçbir ülkede ve Türkiyemizde
kullanılmamaktadır; çünkü, antibiyotikle
ri fazla miktarda kullanırsak, insanlarda
kullanıldığı zaman tedavi edici özelliği or
tadan kalmış olur. Et verimini artırmak
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amacıyla, yani besicilikte antibiyotik kul
lanılması kesinlikle söz konusu değildir;
ancak, tedavi edici olarak kullanılmakta
dır. Ayrıca, antibiyotiklerden kloramfenikol insanlarda aplastik anemiye neden ol
duğundan, hayvanlarda kullanılma
maktadır.
Sadece gazete haberlerinden ve muh
telif kuruluşların bildirilerinden esinlene
rek konuyu gündeme getirmek çok gü
lünçtür.
Bakınız, elimde demin söz konusu et
tiğiniz fakültelerin ve tabipler odasının ra
porları var, bu raporlarda da, muhakkak
ki, hormonun fazla miktarda kullanılma
sının zararlı olduğu belirtilmektedir; ama
bütün kuruluşların ve fakültelerin (İstan
bul Tabip Odasının, Hacettepe Üniversi
tesi Tıp Fakültesinin, Ankara Üniversite
si Eczacılık Fakültesinin, demin söz konu
su ettiğiniz Veteriner Fakültesinin) yayım
ladığı bildirilerde ve raporlarda, dozu uy
gun olarak verildiğinde, prospektüsüne
uygun bir şekilde kullanılarak yapılan hor
mon tatbikatında, ette, rezidü miktarının
yüksek olmadığı belirtilmektedir.
Biraz önce burada konuşan arkada
şımız, Veteriner Fakültesinin raporundan
bahsederek, "Hormonlu et, insanlarda
şunlara bunlara sebep oluyor" dedi. Eğer
dozunu kaçırırsanız, her şey olur. Gelin,
o fakültenin hazırladığı rapordan birkaç
cümle okuyalım : "Zeranol, hayvanlara
usulüne uygun olarak implante edildiğin
de, implantasyondan sonra ette rezidü 200
nanogram/kilogramdan az bulunduğun
dan, bu miktar, kabul edilebilir kalıntının
1/10'u kadardır. Bu nedenle, zeranol imp
lante edilen hayvanın etini yemekte hiç
bir sakıncası yoktur. Bir insanın da gün
de 500 gramdan fazla et yemesi mümkün
olmadığına göre, bu doz uygundur." Bu
cümle, demin burada muhalefet partisi
ne mensup milletvekili arkadaşlarımızın
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söz konusu ettiği veteriner fakültesinin ra
porundan alınan cümledir.
Yine, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa
kültesi, Gülhane Tıp Akademisi, İstanbul
Tabipler Odası Birliği gibi fakülte ve ku
ruluşların raporlarında da az önce arz et
tiğim dozaja önem verilmektedir, kontro
le önem verilmektedir; yoksa, "Türkiye'
de şunlar oldu, şunlar oldu," diye yayga
ra koparılmamaktâdır. Bugüne kadar da
hiçbir hastanemize bu şikâyetlerle gelen
hiçbir vatandaşımız yoktur ve "Hormonlu
et yediği için hasta olmuştur, şu olmuştur,
bu o l m u ş t u r " diye de hiçbir belgeyi hiç
bir kişi kürsüye getiremez.
M u h t e r e m arkadaşlarım, burada,
hormonların ne olduğunu, kimyasal yapı
larının ne olduğunu, kaç gruba ayrıldığı
nı, hangi miktarlarda nasıl kullanıldığını
anlatmaya kalksam, ne sizler tatmin olur
sunuz, ne de ben buna zaman bulabilirim;
ama, müsaade ederseniz sadece anabolizanlar üzerinde birkaç kelime söylemek is
tiyorum. Hepinizin bildiği gibi, kimyasal
yapıları bakımından üç temel gruba ayrı
lan hormonlardan anabolizanlar, büyü
meyi çabuklaştıran, özellikle hayvanlarda
yemden istifadeyi artıran, yüzde 10, yüz
de 20 -demin arkadaşımız da söyledileroranında et artışına sebep olan maddeler
dir. Bugüne kadar memleketimizde et üre
timini artırmak için hangi çalışmalar ya
pılmıştır ve Anavatan Partisi İktidarı ve
onun Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanı
göreve geldikten sonra bunları engellemiş
tir; et üretimini, süt üretimini düşürmüş
tür? Bunu, sizin insafınıza bırakıyorum.
Eskiden besicilikle uğraşan insanla
rımız ne yaparlardı? Erkek hayvanları
kastre ederlerdi, yani iğdiş ederlerdi. Bu
gün de bu, hem Avrupa ülkelerinde, hem
de Türkiye'de tatbik edilmektedir. Niye
yaparlardı bu işi, hayvanlara bu kadar ezi
yeti niye verirlerdi; et üretimini biraz ar
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tırabilmek için. Daha sonra Avrupa ülke
lerinde bu konu yavaş yavaş azalmaya baş
ladı, kastrasyondan vazgeçilmeye başlan
dı ve hormon tatbiki, yani anabolizasyonlar kullanılmaya başlandı. Anabolizanlar
-demin de ifade etmiştiniz- et verimini ar
tırmak için Amerika Birleşik Devletlerin
de yıllar önce (1950'lerde) kullanılmaya
başlanmıştı. Daha sonra et verimini artır
mak için Avrupa Topluluğuna mensup ül
keler bunu kullanmaya başladılar. Bu sefer.ne oldu; ekonomik bir savaş gündeme
geldi. Ürettikleri eti satacak pazar bula
madılar. Üretimi biraz daha düşürmeyi
öngördüler. Peki, onlardaki kişi başına dü
şen etle Türkiyemizde kişi başına düşen
et miktarı aynı mıdır? Hani, çıkıyorsunuz
bu kürsüye, "İnsanlarımız kuru ekmeğe
talim ediyor" diyorsunuz -demin de
dediniz- onlar fazlasını satamazlarken, ni
ye et miktarını fazlalaştırıp da insanları
mıza et yedirmeydim? Bakın, biz iktida
ra geldiğimizde memleketimizde kişi ba
şına 18 kilogram et düşüyordu, bugün bu
miktar 22 kilograma çıkmıştır. Bu, hor
mon sayesinde çıkmamıştır, yem üretimi
nedeniyle çıkmıştır. Mısırda, yulafta ve di
ğer yem bitkilerinde üretim artmıştır da
ondan bu seviyeye gelmişiz.
Yine 1983 yıllarında kişi başına dü
şen yumurta miktarı, -kilogram olarak
söylüyorum- 3,6 idi, bugün 6 kilograma
çıkmıştır. Mısır üretiminde artış olmuştur,
b u n a paralel olarak süt üretiminde artış
olmuştur. Bizim yerli hayvanlarımızdan
aldığımız süt oranı yıllık 600 kilogramdı,
bugün bu miktar 1 000 kilograma çıkmış
tır; kültür ırklarında 4 000 kilograma çık
mıştır. Bu hükümeti ve Tarım Bakanımı
zı tebrik etmeniz lazım. Hesaplar ortada,
üretim arttı diye tebrik etmeniz lazım.
Yoksa...
YAŞAR Y I L M A Z (Ankara) — Sayın
Araş, Karslılar duymasın bunu.
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kara
lılar bunu duymasın.
SABRI ARAŞ (Devamla) — Evet,
Karslılar bunu duyuyor ve Türkiyemizde... Ben bir veteriner hekimim ve benim
seçim bölgem de Türkiye'de hayvancılığın
en ileri olduğu bir yerdir...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Onun
için diyorum.
SABRI ARAŞ (Devamla) — En ile
ri olduğu bir yerdir...
ERDAL KALKAN (Edirne) -» Al
dığınız oylardan belli oluyor.
SABRI ARAŞ (Devamla) — Evet,
aldığımız oylardan da belli oluyor, sizin al
dığınız oylardan da belli oluyor; bu konu
lara girmeyeceğim. Sizler, Önce sisli hava
da, bulanık havada ava çıkmayı düşünü
yorsunuz, ama boş iştir, boş iştir, iştahı
nız kursağınızda kalır. Sabırla dinleyin...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biz 12
Eylülde gelmedik.
SABRI ARAŞ (Devamla) — Sabır
la dinleyin. Ben bu meslekte çalışırken,
ben hayvancılık yaparken, ben yem üre
tirken, sizler daha kaloriferli dairelerden
çıkmamıştınız... Ne oldu böyle, hemen laf
atıyorsunuz? Sabırla dinleyin. Bizler sa
raylarda büyümedik... Saraylarda büyü
medik... Dolmabahçe'de hiç büyümedik,
sabırla dinleyin.
Muhterem arkadaşlarım, bu memle
ket hepimizin. Bu memleket hepimizin...
Bakınız, Ortak Pazar ülkelerinde hormo
nun, özellikle zeranolun... Çünkü, hor
mon dediğimiz zaman, çeşitli şeyler... De
min burada saydınız, çeşitli şeyler, progesteronmuş, testosteronmuş... İnanıyorum
ki, inanmadan konuşuyorsunuz; çünkü

bunlar, tüm memelilerde salgılanıyor, siz
de de aynıdır, sizde de salgılanıyor... Ni
ye bu kadar kötümsersiniz?.. Niye bu ka
dar kötümsersiniz?
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O za
man, Sayın Araş, test yapın, 15 gün son
ra gör erkekliğin kalıyor mu, kalmıyor
mu?
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Evet...
Bilmiyorum, ben denemedin, sizde dene
yen varsa onlara sorun, onlara sorun.
Miktar önemlidir...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bun
ları söylüyorsun; ama ben de biliyorum,
ben de eczacıyım.
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Miktar
önemlidir...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — 15
gün sonra kalıyor mu?..
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Miktar
önemlidir kardeşim. Bizde böyle belirtiler
yok, heyecanımız da yok, bizde o belirti
ler yok.
BAŞKAN — Sayın Araş, toparlayı
nız efendim, rica ediyorum,
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Topar
layacağım Sayın Başkanım, diğerlerine
gösterdiğiniz müsamahayı bana da göster
menizi beklerdim; çünkü ben hem uzak
tan geldim, hem bu konuyu biraz biliyo
rum. Böyle ezbere formüller ortaya atmak
önemli değil.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Baş
kanım ikaz ediyor, ben de kısa kesmeye ça
lışacağım.
Şunu söylüyorum : Nasıl ki, penisi
lin bilinçli olarak kullanılmadığında zarar
verirse, nasıl ki, hayatî önemi olan bir kalp
ilacı iyi kullanılmadığında zarar verirse,
anabolizan olan zeranol da iyi kullanıl
mazsa, dozajında verilmezse ve istenilen
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sürede bekletilip kesime hazırlanmazsa ve
bunun sağlık kontrolü yapılmazsa, işi bi
lene vermezseniz, elbette ki zararlı olur,
fakat, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığımız ve Sağlık Bakanlığımız bu konu
da çalışmalar yapmıştır, bunların da ra
porları var elimde. Zaman kısa olduğu
için, şöyle köylü usulü bir şeyler söyleye
rek geçmeye çalışıyorum.
Şuna inanıyorum ki, memleketimiz
de daha iyi ve daha güzel bir çalışma ya
pabilmemiz için, insanlarımızın bedensel
ve beyinsel fonksiyonlarının daha iyi ge
lişmesi için hayvansal ürünlere intiyacımız
vardır. Bir an önce bunları temin etmek
zorundayız. Hamdolsun Türkiyemiz bu
kaynağa sahiptir. Bizim memleketimiz
hayvancılık ve tanmda kendi kendine ye
ten bir ülkedir ve hatta ihraç etmektedir
bunu...
ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Nereden
alıp nereye veriyorsun?
SABRI ARAŞ (Devamla) — Bir yer
den alıp vermiyorum kardeşim, Türkiyemizde tüketilen et miktarı 1,4 milyon ton
dur ve ithal ettiğimiz et miktarı da 15-20
bin tonu geçmemektedir...
ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Yetmi
yor demek kü
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Hayır,
biz dışarıya satıyoruz, geçen seneki geli
rimiz 300 milyon dolar, açın bakın lütfen...
ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Dışarı
dan neden aldın?
SABRİ ARAŞ (Devamla) — 300
milyon dolar, açın bakın lütfen.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım Sayın Araş.
SABRİ ARAŞ (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, size şöyle kısa bir iki
örnek daha vermek istiyorum müsaade
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ederseniz. Bakın deminden beri bütün
dünyada yasak olduğunu iddia ettiğiniz
zeranol, birçok ülkede kullanılmaktadır.
Bunların başında, Amerika Birleşik Dev
letleri geliyor, Ortak Pazar ülkeleri geliyor;
Kanada, Arjantin, Avustralya, Meksika,
Yeni Zelanda geliyor ve bunlann hepsi bu
hormonu kullanıyor. Bugün, zeranol -ki,
bu Türkiyemizde Rogro adıyla piyasaya
sürülmüştür, bugün sizin iddia ettiğiniz
ilaç da budur- Türkiyemizde çok az mik
tarda kullanılmaktadır. Keşke biraz daha
fazla olarak kontrollü şekilde kullanılabilseydi, yani veteriner hekimlerin kontro
lünde, denetiminde daha fazla kullanılsaydı. Ben birçok meslektaşıma sordum, da
ha biz Trakya'dan öteye gidememişiz ve
çok az miktarda da güneydoğuda kullanı
yoruz bunu. Bu ilacı biraz daha fazla kul
lanabilsek, biraz daha fazla et üretebilsek,
yemden istifadeyi çabuklaştırabilsek mem
leketimize daha çok hizmet etmiş dluruz.
Burada hazırladığım birkaç rakam
vardı, yani ne kadar hormon alırsak ne ka
dar zarar görürüz konusunu açıklamak
bakımından, şunu tespit ettim; eğer iştahlı
bir kişiyseniz ve bir oturuşta da bir dana
yı yiyebilecek bir güce sahipseniz, o za
man, zeranoldan korkunuz, yoksa, Türki
ye gibi, yılda kişi başına 22 kilogram et
düşen bir ülkede bundan hiç kimse kork
masın, afiyetle otursun yesin, uğraşanlar
da milletin huzurunu bozmadan, psikolo
jik bir bunalıma sürüklemeden işine
baksın.
Eğer biz, memlekete hizmet edecek
sek, Türkiye hayvancılığına hizmet ede
ceksek, hormondan önce gelen salgın has
talıklar vardır, bunlarla uğraşalım. İnsan
lar için çok tehlikeli olan kuduz vardır,
antraks vardır- halk dilinde şarbon deni
len -ve gene yavru atma hastalığı denilen
brusellos vardır. Bu paraziter hastalıkla
rın memleketimize ne kadar zarar verdi212 —
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ğini, bugüne kadar hangi önlemlerin alın
dığını -bakm kopye veriyorum, bunları da
gündeme getirin- gündeme getirmemiz la
zımdır.
Bu partinin bir mensubu olarak şu
nu da iftiharla söylüyorum; bugüne kadar
televizyonumuzu açtığımızda "Falan yer
de kuduz çıktı, falancayı falancayı gören
ler, falanca yere sağlık kontrolüne
göndersinler" diye haberler duyardık ve
sağımıza, solumuza komşumuza, çocuğu
muza bakardık, "Acaba bizde de bu has
talıklar var mı, bize de bulaşabilir mi?"
diye. Bugün bunları görüyor musunuz?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Demek
ki, televizyon seyretmiyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sonradan
geldiniz, konuya sahip değilsiniz; onun
için sabırla dinleyin.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sahi
bim Sayın Başkan. Nereden biliyorsunuz
sahip olmadığımı?
SABRI ARAŞ (Devamla) — Hasta
lıkların mihrakları azalmıştır, hastalıkla
rın sayıları azalmıştır. İnsanımız daha iyi
beslenmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, hormonla
beraber, demin saydığım hastalıklarla ve
paraziter muzageroyla beraber yem üre
timini artırmak, et, süt, yumurta üretimi
ni artırmak, yine bu bakanlığın görevleri
içerisindedir ve bu Bakanlık, umut ediyo
rum ki, bu beşbuçuk sene içerisinde bu
güne kadar yaptıklarına birçok şeyler da
ha ekleyecektir.'
Genetik mühendisliği, bugün dünya
da en önemli konulardan biridir ve bu, bi
zim yerli ırkların kültür ırklarına dönüş
türülmesi demektir, et ve süt veriminin ar
tırılması demektir. Bu konuda büyük ça
lışmalar vardır.
Yine geriye dönelim, 1983 yılında 1,5
milyon tdn olan mısır üretimi, 1987 yılın
da 2,6 milyon tona, 46 bin ton olan soya
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üretimi 250 bin tona, 715 bin ton olan ay
çiçeği üretimi 1,3 milyon tona çıkmıştır.
Et ve süt üretimindeki artış hormon tat
bikiyle değil, bu yem bitkilerindeki üreti
min artmasıyla olmuştur. Benim bu ko
nuda fazla bir çalışmam olmadı; çünkü,
hormon kullanımı konusunda kime sorduysam, ortada fazla bir şey yoktu...
BAŞKAN — Sayın Araş, rica edeyim
efendim; tekrarlara imkân vermeyelim, bi
tirelim lütfen.
SABRI ARAŞ (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım.
Hormon kullanımıyla fazla bir artış
olduğuna inanmıyorum. Demin burada
iddia edildiği gbi, elbette ki hormonun
kanserojen tesiri vardır, şu tesiri vardır, bu
tesiri vardır, onlara katılıyorum; ama bu
konuların suiistimal edilmemesini diliyo
rum. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğımız nasıl ki, bu konunun ortaya çıkma
sıyla 3 laboratuvan 3 ayrı büyük şehrimiz
de faaliyete geçirdiyse, bundan sonra da,
yine bu laboratuvarlan çoğaltarak, bu laboratuvarlarda çalışacak olan teknik ele
manları daha üstün bir bilgi düzeyine ge
tirtip, halkımızın beslenmesi ve sağlığıyla
ilgili daha iyi önlemler alacağına inanıyo
rum ve bir Meclis araştırmasına gerek
görmediğimizi Grubum adına burada arz
ediyor, hepinize saygılarımı, hürmetleri
mi sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, önerge
sahibi olarak söz istiyor musunuz?
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — İs
tiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, yalnız,
süremizin dolmasına çok az bir zaman
kalmıştır.
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bitir
meye çalışacağım Başkanım.
BAŞKAN — Rica edeyim...
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hazır
ladığımız raporların hepsini burada bilgi
lerinize sunmamız mümkün olmayacak
herhalde; zamanımız kısıtlı. Yalnız, Sayın
Bakanın ve sayın sözcünün birkaç soru
suna cevap vereceğim.
Sayın Bakan, "fasulye ve bakladaki
hormonun ettekinden fazla olduğunu"
söylediler. Bunlar tabiî hormonlardır. Ya
ni, insanın canlı vücudunda, normal ola
rak kabul ettiği ve dışarıya attığı hormon
lardır. Bizim iddia ettiğimiz konu, tabiî
hormonlar değil, tabiî hormon etkisi ya
pan sentetik bileşiklerdir. Sentetik bileşik
ler nedir? Kimyasal bileşiklerdir. Kimya
sal bileşikler insan vücuduna girdiği za
man ne olur? İnsan vücudunun belirli yer
lerinde bunlar toplanıyor, birikiyor. Biri
ken bu sentetik bileşikler insan vücudun
da kanserojen etki yapıyor. Sigaradan, ya
ni tütünden, boya maddelerinden ve di
ğer sebzelerden aldığımız ve kanserojen et
ki yapan bu sentetik bileşiklerle, hormonal etki yapan etteki sentetik maddelerin
birikmesiyle, insan vücudunda, kansere
temel olan, kanseri meydana getiren et
kenler, sinerjik bir etki yapıyor. Bizim id
dia ettiğimiz konu bu.
Sonra, Sayın Araş, "Bu konuda hiç
hastanelere başvuran acil bir vaka olmuş
mudur?" dediler. Kendileri de veteriner
hekimler... Kanser etkisi yapan nedenler,
hiçbir zaman acil bir durum yaratmaz.
Kanser, biliyorsunuz, yılların birikimi ne
ticesinde meydana çıkan bir olaydır. Bu bir
zehirlenme vakası değil ki, alır almaz in
san vücudunda hemen etkisini göstersin de
acil servise gidesiniz... Bu, üç yıllık, beş yıl
lık, on yıllık birikimlerin neticesidir. Söz
lerimin başında da, Amerika'da ve Avru
pa'da olan olayları, onbeş yirmi yıl sonra
ki neticelerini, tablonun öbür yüzü şeklin
de sunmuştum sizlere. O yüzden, bu, ge
çerli bir cevap, tatminkâr bir cevap olmadı.
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SABRİ ARAŞ (Kars) — Tabipler
Odasının raporunu okumanızı tavsiye
ederim.
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Araş...
Vaktimiz daraldı...
YAŞAR YILMAZ (Devamla) —
Sonra, Sayın Bakanın, Türkiye'de kulla
nılan zeranolun kontrol edildiği cevabı tat
minkâr değil, bunu tatminkâr bulmuyo
ruz; çünkü, firma, "İsteyene istediği şe
kilde bu hormonları verebiliriz" diyor.
Hayvanların, bunlar yapıldıktan en az
65-70 gün sonra kesime gitmesi gerekiyor.
Bu 65-70 gün sonra kesime gidecek hay
van, hangi kontrol sistemiyle kontrol edi
liyor; bunu anlamak mümkün değil, yani
bunu hangi mekanizma kontrol ediyor?
Eğer bu 65-70 günden önce kesiliyor ise,
insan vücudunda da bunun zararı artık
kesin ise, bunu hangi mekanizma kontrol
ediyor veya hangilerini kontrol ettiniz de
şimdiye kadar elinizde belgeniz var? Bir
kilo eti kontrol ettik, hormon çıktı deyin,
bize belge sunun, bir tek hayvanda biz bu
nu kontrol ettik ve şu hormonal madde
ler çıktı deyin, biz bu önergemizi geri ala
cağız. Elinizde böyle bir belge yok; çün
kü kontrol etmiyorsunuz ki belge olsun.
O yönden, bunu, bu şekilde hafife alma
nın, Türk insanının sıhhati için çok kötü
olduğuna inanıyoruz.
Diğer bir konu da şu : Sayın Bakan,
dışarıdan ithal edilen etleri, "Hormon
kontrolü yapılmıştır" kabul ettiklerini söy
lediler.
Sınırlarından binlerce ton kaçak ma
lın getirildiği, altınların, dövizlerin kaçı
rıldığı bir ülkede, bir çanta hormonu sok
mak, (milletvekillerinin kullandığı normal
çanta) çocuk oyuncağı gibi basit bir olay
dır; ancak bir çanta, DES (Diethylstilbestrol) veya benzeri binlerce ünite hormonu
yurt içine sokmaya yeter.
Et tröstlerinin gayesi, kısa zamanda
kârdır. DES ve benzeri hormonlar insan-
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da kanser yapıyormuş, cinsel sapıklık ya
pıyormuş, hiç önemli değil; onların cep
leri dolsun, halk sağlığı pahasına köşeyi
dönsünler, yeter.
Bunlar ancak iyi bir denetimle önle
nebilir, cezaî müeyyideler getirilerek ön
lenebilir, halk bu konuda uyarılarak ön
lenebilir. Bunları yapmıyorsanız, zeranolun ithalini durdurun.
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nin süttozunda normal radyasyon ölçüsü
kilo başına 450 bekerel olduğu halde, gön
derilen süttozundaki radyasyon oranı 5
800 olarak saptanıyor. Malezya, Kuveyt,
Iran ve Singapur'a çikolata, İsrail'e tarım
sal ürün gönderiliyor. AT ülkelerinden
gönderilenlerin tümü, radyasyonlu bulu
narak bu ülkelerce geri gönderiliyor. İr
landa ve Danimarka'dan, Venezüela'ya sa
tılan 6 bin ton et, radyasyonlu olduğu için
geri gönderiliyor..." diye, sayın Alman
milletvekilinin açıklamaları devam ediyor
ve kendilerini suçluyor.

Biraz evvel, Sayın Bakanın açıklama
sında bahsettiği bir konuyu daha sayın
milletvekillerimizin bilgilerine sunmak is
tiyorum. " Hormon kontrolü yapılmıştır"
belgesiyle kabul ettiklerini söylemişlerdi.
Alman makamlarının dahi "Hormonlu
danaların, Alman halkına değil, bağlantı
yaptığım üçüncü dünya ülkelerine
satacağım" diyerek, danalarını kurtardı
ğı Almanya... Almanya'dan çıkan bu da
na etlerinin, Yugoslavya üzerinden ithal
ediliyormuş gibi, evrak değiştirilerek yur
da sokulduğu, Almanların gizlice Libya'
da nükleer fabrika kurduğu bilinen ger
çeklerdir. Bunların "Hormonsuzdur" bel
gesine ne derece güvenilir, itimat edilir,
anlamak mümkün değildir.

Buradaki iki nokta şudur : Daha baş
ta radyasyonlu olduğu bilindiği halde, çe
şitli gıda maddelerinin AT ülkelerinden di
ğer ülkelere gönderilmekte olması, daha
da utanç verici bir durumdur. Gönderi
len gıda maddelerinin bazılarının, gıda
yardımı çerçevesinde ilgili ülkelere yollan
makta oluşu bir kat daha utanç vericidir.
Son nokta ise : Radyasyonlu maddeleri
normal gıda maddeleriyle karıştırıp yeni
den üçüncü ülkelere göndermektir. İşte,
Türkiye'ye de gönderilen hormonlu etler
bu çerçevededir.

Bir Alman milletvekilinin açıklama
sını bilgilerinize sunmak istiyorum : Av
rupa Parlamentosu milletvekillerinden Ba
tı Alman üye Blatnez'in "Biz" diye ta
nımladığı kişi ya da kurum ise, ilk anda
çok şaşırtıcı gelecektir; ama Avrupa Top
luluğu, hani bizim üye olmak için çaba
harcadığımız, insan hakları denildiğinde
burunlarından kıl aldırmayan AT, Türki
ye'nin haklarını korumak üzere faaliyet
gösteren bir kuruluş var, bu Uluslararası
Tüketici Birlikleri örgütüdür. Bakınız sa
yın Alman milletvekili ne diyor : Geçen
yıl Mısır, Angola, Filipinlere AT tarafın
dan gıda yardımı gönderildi. Gönderilen
malzemeler, ilgili ülkelerce radyasyonlu ol
duğu için geri çevriliyor. Frankfurt'ta fa
aliyet gösteren bir firma, Mısır'a hayvan
yemi, Angola'ya süttozu ihraç ediyor. AT'-

Şimdi, Sayın Bakan, biz Almanya'
dan et ithal ediyoruz ve şu işleri yapan ül
kelerde "Bu et hormonsuzdur" belgesi ta
kılıyor, gönderiliyor ve biz hiçbir kontro
le tabi tutmadan, onlara güveniyoruz ve
Türk insanının yemesine bunları sunuyo
ruz. Sayın Bakana sormak istiyorum; şim
di, bir Alman milletvekilinin bu açıklama
larından sonra bu Almanların taktığı
"Hormonsuzdur" belgesine ne derece gü
venebiliriz? Bunlar resmî belgelerdir. Her
şeyden önce...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen to
parlayınız, uzatma konusunda bir karar
almayalım efendim.
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sa
yın Başkan, toparlıyorum.
1953 Cenevre Antlaşmasına göre,
Türk veteriner hekimlerimizin, her za-
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man, buralardan ithal eden etleri gözet
leme ve denetleme yetkisi vardır. Bunlar
niçin devreye sokulmaz, niçin vazife ve
rilmez, niçin yetki verilmez anlayamıyo
ruz. Bizim ihraç ettiğimiz köpek mama
larında dahi, onların incelemeleri netice
sinde, "Bu mamalar bizim köpeklerimi
zin sıhhatini bozar, istediğimiz evsafta
değil'' diyerek geri çevirirken; biz insan
larımızın yemesi için ithal ettiğimiz etler
de, onlara niçin müsamaha gösteriyoruz,
niçin bu işlerin denetimini kendimiz yap
mıyoruz?
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; hormon tehlikesi ve kanserojen etki
sadece ithal ette değildir; bugün, içeride
sorumsuzca kullanılan zeranol iç tüketim
de çok önemli bir tehlike arz ediyor.
Ayrıca, kümes hayvancılığında yem
de kullanılan hormon ve antibiyotikler, ta
vuk eti ve yumurtasında; biber, domates,
salatalık, çilek ve seralarda bilinçsiz ve öl
çüsüzce kullanılan hormonlar...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, hamdolsun, bugün bir doktora talebesi kadar bilgi
sahibi olabildik.
Lütfen
ediyprum.

bitirin

efendim,

rica
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YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bi
tiriyorum.
Sigara ve diğer kanserojen etki yapan
katkı maddelerinin, insan vücuduna gir
diğinde ne derece korkunç bir birikim ya
pabileceğini tahmin etmek güç değildir.
Saygıdeğer milletvekilleri, sentetik
hormon ve türevlerinin insan sağlığını ne
kadar ciddî boyutlarda etkilediğini anlat
maya çalıştım. Bu Meclis araştırmamıza,
iktidar- muhalefet ayrımı yapmaksızın, ço
cuklarımızın ve Türk insanının geleceği
için olumlu oy vereceğinizi umuyor, Yü
ce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz.
Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Gündemdeki kanun tasan ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için, 29 Mart
1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.55

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI
VAPLARI

SORULAR

VE CE

Saygılarımla.
24.1.1989

Ömer Çiftçi
1, — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin
Ankara
kamulaştırma bedellerinin zamanında ödenmediği
ve vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ilişkin
1. Ülkemizde gerek Karayolları ge
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba rek Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu
kam ismail Safa Giray'm yazdı cevabı (7/505)
Ortaklığınca ve gerekse çeşitli bakanlıklar
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına •
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını dilerim.

ca kamulaştırılan arazilerin tüm yasal iş
lemleri bitip ödeme emri bekleyen miktar
ne kadardır?
2. Kamulaştırmadan dolayı devlet
ten alacağı olan insanların mağduriyetini
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önlemek için şu anda devlet bankaların
da uygulanan faizi ödemede uygulayacak
mısınız?
3. Devletten alacağı olan yurttaşla
rın alacaklarını niçin ödemiyorsunuz?
4.

Ne zaman ödeyeceksiniz?

T.C.
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
15.3.1989
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Sayı: A-13/-230/62-63-01/778
Konu : Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi' nin Yazılı Soru Önergesi.

O : 1

Soru 2. Kamulaştırmadan dolayı
devletten alacağı olan insanların mağdu
riyetini önlemek için şu anda devlet ban
kalarında uygulanan faizi ödemede uygu
layacak mısınız?
Cevap 2. 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununda; değer takdirinin yapıldığı za
man ile kamulaştırma bedelinin hak sa
hibi adına bankaya bloke edildiği tarih
arasında geçen süre için faiz ödenmesine
dair herhangi bir hüküm bulunmamakta
dır. Tezyit-i bedel davası plan taşınmaz
lardan da dava konusu kesinleşen malik
lere, Mahkemelerce öngörülen ölçüde fa
izleri ödenmektedir.
Soru 3. Devletten alacağı olan yurt
taşların alacaklarını niçin ödemiyor
sunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının
27.1.1989 gün ve 7/505-2212/10535 sayılı
yazısı.
b) Başbakanlığın 1.2.1989 gün ve K.
K. Gn. Md. : 07/106-742/01411 sayılı
yazısı.
İlgi (a) yazı gereğince, ilgi (b) yazı ili
şiğinde alınan Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'ye ait yazılı soru önergesi incelen
miştir.
Soru : Ülkemizde gerek Karayolları
gerek Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığınca ve gerekse çeşitli bakanlıklar
ca kamulaştırılan arazilerin tüm yasal iş
lemleri bitip ödeme emri bekleyen miktar
ve kadardır?
Cevap 1. Kamulaştırma bedeli ola
rak genel ve katma bütçeli daireler için
126.478.567.889,— TL.'sı ödenek hak sa
hipleri adına ilgili banka şubelerine yatı
rılmıştır.
Tezyit-i bedel davaları dolayısıyla
ödenmesi gereken borç miktarı ise;
26,818.633.148,— TL.'sıdır.

Cevap 3. Kıymet takdirleri yapılan
taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedel
leri malikler adına hemen bankaya yatı
rılmakta, ancak bazı teknik ve hukuki so
runlar dolayısıyla gecikmeler olabil
mektedir.
Soru 4. Ne zaman ödeyeceksiniz?
Cevap 4. Söz konusu borçlar ilgili
Kanunun öngördüğü süre ve yasal çerçe
ve içinde vatandaşlarımıza ödenecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı
2. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İz
mir Tikel Yaprak Tütün işletmeleri Emniyet Ami
rine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı
(7/522)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, sayın Maliye
ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı ola-
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rak yanıtlanmasında aracılığınızı arz
ederim.
17.1.1989
Ahmet Ersin
İzmir
İzmir Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri
Merkez Müdürlüğünde çalışan işçiler,
uzun süreden beri huzursuzdur. Burada
Emniyet Amiri olarak görev yapan Halil
Ergün Arcan isimli görevli, işçiler üzerin
de terör havası estirerek, bazı kadın işçi
lere de sarkıntılık yapmaktadır. ANAP'lı
olmayan işçileri yıldırmak istemektedir.
Üstelik bu kişi, İzmir 5 inci Asliye
Ceza Mahkemesinin 1988/30 Esas ve
1988/139 Karar sayılı dosyasında görülen
bir davada, iftira suçundan 3 ay hapis ce
zası almıştır. Mahkeme dosyasının ince
lemesinde de görüleceği gibi, bu kişi, ay
nı işyerinde çalışan bir arkadaşını, TSK'ni
tahkir edici sözler söylediğini, bir mektup
la Ege Ordu Komutanlığı'na ihbar etmiş,
ancak ihbarın asılsız çıkması sonucunda,
kendisi iftira suçundan 3 ay hapis cezası
almış olup, cezası kesinleşmiştir.
Halen İzmir Tekel Merkez. Müdür
lüğünde Emniyet Amirliği görevini sür
dürmekte olan Halil Ergün Arcan, bu yet
mezmiş gibi, Tekelin marangozhanesindeki odunları, gizlice Tekele ait bir kamyo
na yükletip, babasının evine götürdüğü id
diası ile, hakkında müfettiş soruşturması
açılmış biridir. Müfettişler, ilgililerin ve ta
nıkların ifadesini almışsa da, olay örtbas
edilmeye çalışılmaktadır.
Bu davranışları nedeniyle, Merkez
Müdürü tarafından görevinden alınan bu
kişi, daha sonra ANAP'lı bazı İzmir mil
letvekillerinin baskısı sonucu, Genel Mü
dürlükçe eski görevine iade edilmiştir.
1. İzmir Tekel Yaprak ve Tütün İş
letmeleri Müdürlüğünde, Emniyet Amir
liği görevini yapan bu kişinin, işçiler ve
memurlar hakkında asılsız ihbarlar yap
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tığı için 3 ay hapis cezası aldığı bilinmek
teyken, aynı görevde tutulmasının nede
ni nedir? Kimler tarafından korunmakta
dır? Bu olumsuzlukları nedeniyle, Merkez
Müdürü tarafından görevden alındıktan
sonra, Genel Müdürlükçe tekrar aynı gö
reve getirilmesinde bazı ANAP'lı İzmir
milletvekillerinin baskısı olmuş mudur?
2. Bu kişi, İzmir'de Tekelin maran
gozhanesinden, Tekele ait odunları, yine
Tekele ait bir kamyona yükletip, babası
nın evine götürdüğü için açılan müfettiş
soruşturmasının sonucu nedir? Konu ad
li makamlara intikal ettirilecek midir?
3. İftiradan sabıkalı, hırsızlıktan şa
ibeli birinin, Emniyet Amirliği görevinde
tutulmasının nedeni nedir? Bu kişi eski
MHP'li yeni ANAP'lı olduğu için mi ka
yırtmaktadır?
4. İşyerinde çalışan işçi ve memur
lar, bu kişinin iftirasından ve dedikodusun
dan korkmakta ve huzursuz olmaktadırlar.
İşyerinde huzudu ve verimli çalışmanın ger
çekleştirilmesi için, bu kişi hakkında ne gi
bi önlemler almayı düşünüyorsunuz?
T.C.
Maliye ve Gümrük
Bakanlığı
27.3.1989
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar
Dairesi Başkanlığı
Sayı : BİK. 40.05/4-1-636 .
Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Müdür
lüğünün 6.2.1989 tarih ve 7/522-219610451 sayılı yazısı.
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere İzmir Milletvekili Sayın Ah
met Ersin tarafından sorulan ilgi yazıda
belirtilen sorulara ilişkin cevaplanmız aşa
ğıda sunulmuştur.
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İzmir Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri
Merkez Müdürlüğü Emniyet Amiri Ergün Arcan'm, idareye ait tahta parçalannı, idareye ait araçla babasının evine gö
türdüğü, işçilere baskı yaptığı yolundaki
ihbar üzerine , gerekli soruşturmanın ya
pılması için konu, Tekel Teftiş Heyetine in
tikal ettirilmiştir.
Müfettişlikçe yapılan inceleme sonu
cu; ileri sürülen iddialardan, tahta parça
larının taşınması olayının gerçek, diğer id
diaların gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır.
Fabrikaya ait tahta ve talaşların izinsiz ola
rak götürüldüğü sabit olmuş ise de; Tekel
İşletmelerinde bulunan hurda tahta, talaş
o

gibi artıkların çalışanlara satılmak veya iş
letmeye yakılmak suretiyle değerlendiril
diği göz önünde tutularak, adı geçen hak
kında idarî veya cezaî yönden herhangi bir
işlem yapılmasına gerek görülmemiş, sa
dece söz konusu talaş ve tahta parçaları
nın tazmini istenmiştir.
Adı geçen memur hakkında, müfet
tişlikçe başkaca idarî veya cezaî bir işle
min yapılması teklif edilmediğinden, so
ruşturmaya başlanırken idarî bir tedbir
olarak başka bir göreve alınmış olan me
mur, Merkez Müdürünün denetimi altın
da bir kez daha denenmek üzere eski gö
revine iade edilmiştir. Göreve iadeyle il
gili olarak, haricen herhangi bir baskı ve
ya tavassut olmamıştır.
Bilgilerini arz ederim.
A. Kurt cebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı

O : 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz
ederim.
Alaettin Kurt
Kocaeli
Bilindiği gibi ülkemizin trafiği en yo
ğun karayolu olan E-5 karayolu Gebze il
çesi, Kocaeli ili ve Eşme Köyümüzün içe
risinden geçmektedir. Gebze ilçesinde;
a)

Çayırova yaya geçidi,

b) Pimaş plastik boru fabrikası
önündeki yaya geçidi,
c) Askerî Garnizon önü yaya geçi
di ile,
d) Dilovası enaz iki nokta
Eşme Köyünde :
Yeni cami karşısı "ölüm noktası" ha
line gelmiş bulunmaktadır. Anılan bu
noktalarda yıllık ortalama kaza sayısı otuz
civarındadır. Yani her yıl bu noktalarda
yüzlerce Kocaeli'li ölmektedir. Bu durum
göz önüne alınarak,
1. Bu ölüm noktalarına birer alt ve
ya üstgeçit yapılmak durumu söz konusu
mudur?
2. Kocaeli hudutları boyunca E-5
Karayolu üzerinde bu ölüm noktaları için
tedbir alınan yerler var mıdır, varsa bu
noktalar nerelerdir, ne gibi tedbirler alın
maktadır?

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'3. Bu noktalara yapılması muhte
un, E-5 karayolunun Kocaeli ilindeki bazı nokmel alt veya üstgeçitlerin her birinin 1989
kdarma yaya geçiaiyapılıp yapümayacağma ve Diyılı maliyeti ne kadardır?.
lovası ve Eşme bölümlerinin ne zaman çift şeritli
hale getirileceğine ilişkin sorusu ve Baytndtrltk ve
4. Böyle bir çalışma yoksa, insan
iskân Bakam İsmail Safa Giray'tn yazdı cevabı
hayatı konusunda hükümet duyarsızlık
(7/524)
içinde sayılmaz mı?
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5. Belediyelik haline gelmiş olan
Dilovası ve Eşme'de belde giriş ve çıkış
noktaları arasında E-5 karayolu çift şerit
haline ne zaman getirilecektir?
6. Beşinci maddedeki bu husus
1989 yılı programında yok ise 1990 prog
ramına konulacak mıdır?

O : 1

Dilovası mevkiinde mevcut yaya sa
yısı itibariyle geçit yapımını gerektirebi
lecek bir durum bulunmamaktadır.
Eşme köyü mevkiinde yayaların yü
rüme mesafeleri dahilinde üstgeçit mev
cut olduğundan ikinci bir geçit yapımı ge
rekli görülmemektedir.
Kocaeli hudutları boyunca yayaların
enine geçiş yerine mevcut geçit noktaları
na kadar yürümeleri gerekmektedir. Aksi
halde E-5 çevresinde gelişen yoğun yerle
şim karşısında her yoğun kesim için fev
kalade sık üstgeçit yapmak gibi ekonomik
olmayan bir durumla karşılaşılacaktır.

T.C.
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
9.3.1989
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Sayı : A-13/230/62-63-01/756
Konu : Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : T.B.M.M. Genel Sekreterli
ğinin 9 Şubat 1989 gün ve Kan. Kar.
Md. : 7/524-2250/10750 sayılı yazısı.
E-5 karayolunun Kocaeli İlindeki ba
zı noktalanna yaya geçidi yapılıp yapılma
yacağına ve Dilovası ve Eşme bölümleri
nin ne zaman çift şeritli hale getirileceği
ne ilişkin Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelenmiştir.
Çayırovâ mevkiindeki mevcut yaya
sayısının üst veya altgeçit yapımını gerek
tirecek düzeye gelmemesinden dolayı, şim
dilik sözü edilen geçitlerin yapımı gerekli
görülmemektedir.
Söz konusu Pimaş Boru Fabrikası
önündeki mevkide, yayaların yürüme me
safeleri dahilinde bir üstgeçit bulunduğun
dan ikinci bir geçit yapımı gerekme
mektedir.
Gebze-Tübitak kavşağı ile Askerî Ga
zino arasındaki Gebze geçişinde bir üst
geçit yapımı planlanmıştır.

Her kritik nokta için hemzemin ge
çit mevcut olup, bu geçitlerin de ikaz ışıklı
levhaları bulunmaktadır.
E-5 yolunun profili gereği her yerde
altgeçit yapılması mümkün olamamakta
dır. Bir üst geçidin 1989 yılı birim fiyatla
rıyla maliyeti 180.000.000,— TL.'sı civa
rındadır.
Bakanlığımızca yapılan işler ihtiyaca
göre ve belirli bir iş programı çerçevesin
de, ilerikivyıllar göz önüne alınarak ger
çekleştirilmektedir.
Program dışı ihtiyaç ve isteklerin ol
ması halinde de, incelikle acil durumda
ki konular ele alınmakta olup, çalışma tak
vimi ve bütçe imkânları ölçüsünde gerek
li işlemler yapılmaktadır.
Dilovası ve Eşme geçişlerindeki tra
fik yoğunluğu, yapılmakta olan otoyola ka
yacağından söz konusu geçişlerin duble
hale getirilmesi düşünülmemektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı
4. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir
Köse'nin, Türkiye'nin NATO içerisindeki nükleer
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yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Milli Sa
vunma Bakam Ercan Htralfıan'm yazdı cevabı
(7/542)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Savun
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim.
M. Tahir Köse
Amasya
Son günlerde Türkiye' nin NATO içe
risindeki nükleer yükümlülükleri tartışıl
maya başlanmış, ABD Büyükelçisi Hupe
"NATO'nun hedefleri tespit edilmiş plan
ları yapılmıştır. Bakanlar da bu plan üze
rinde mutabık kalmışlardır. Ben bunu bi
lirim, Türkiye ve diğer üye ülkeler nelere
uymakla yükümlüdür, hepsi o belgelerde
bellidir." diyerek kamuoyuna bir demeç
vermiştir.
1. Türkiye'nin NATO içerisindeki
nükleer yükümlülükleri nelerdir?
2. Şayet bu soruma yazılı olarak ce
vap vermeyi sakıncalı görüyorsanız bu yü
kümlülükleri kapalı bir oturumda günde
me getirirsek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde açıklar mısınız?
TC.
Millî Savunma Bakanlığı
Kanun : 1989/150-ATG

9.3.1989

Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının
14 Şubat 1989 tarihli ve Kan. Kar. Md.
7/542-2286/10986 sayılı yazısı.
Amasya Milletvekili Sayın M. Tahir
Köse'nin, İlgi Ekinde gönderilen ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı
soru önergesinin cevabı Ekte sunulmuştur.

O :1

Saygılarımla arz ederim.
Ercan Vuralhan
Millî Savunma Bakanı

Amasya Milletvekili Sayın M. Tahir Kö
se'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 14.2.1989 Tarihli ve Kan. Kar.
Md. 7/542-2286/10986 Sayılı Yazısı Ekin
de Alınan Yazılı Soru Önergesine Ce
vaptır.
1. NATO'nun "esnek mukabele
stratejisi" olarak isimlendirilen savunma
ya yönelik caydırıcılık stratejisi, öncelikle
muhtemel bir silahlı tecavüzün caydırıl
ması ve tecavüzün gerçekleşmesi halinde
ise bertaraf edilmesi esasına dayanmakta
dır. Uzun süredir uygulanan ve muhtemel
bir tecavüzü caydırmada ve bertaraf etme
de konvansiyonel kuvvetlerin yanısıra nük
leer kuvvetlerden de yararlanılmasını ön
gören bu strateji geçerliliğini kanıtlamış
olup, 1952 yılında NATO andlaşmasını
imzalayan ülkemiz tarafından da benim
senmiştir.
Türkiye, NATO konseyinin 19 Ara
lık 1957'de aldığı Paris Kararı gereğince,
1958 yılından itibaren nükleer silahları ül
kesine konuşlandırmıştır. Bu silahlar ta
mamen savunmaya yönelik olup, taktik
düzeyde caydırıcılık sağlayan silahlardır.
Türkiye'nin mevcut nükleer politika
sının esasları Bakanlar Kurulunun
30 Aralık 1971 gün ve 7/3625 sayılı karan
ile belirlenmiştir. Türk topraklannda nük
leer silah konuşlandınlması ise tamamıyla
Türk hükümetine ait bir karardır. Ülkemi
zin savunma amaçlanyla kabul ettiği ve
Türkiye'nin; hassas jeostratejik konumunu,
konvansiyonel kuvvetlerinin durumunu ve
diğer özel şartlannı dikkate alarak makul
ve müessir bir düzeyde tuttuğu nükleer
mükellefiyetlerinde artınma gidilemeyeceği
çeşidi vesilelerle açıklanmış olup, bu tutum
da herhangi bir değişiklik yoktur.
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dede yer alan "... derece ve kademe gös
tergelerine esas olan rakamlar emeklilik
keseneğine esas aylığın tesbitinde nazara
alınmaz'' hükmünün Anayasa Mahkeme
since verilen 24.2.1972 tarih, E: 1972/4 Ç:
1972/11 sayılı kararla iptali üzerine, emek
lilikte ek gösterge uygulaması başlamıştır.
Kararname ve tebliğlerle yürütülen bu ilk
uygulama, sadece emeklilik keseneğine
esas aylıkları 1 inci derecenin dördüncü
kademesine gelmiş olanların kadro unvan
larına tanınan ek göstergelerin emekliliğe
yansıtılması şeklinde yürütülmüştür.
Saygılarımla.
1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2898 sa
yılı Yasada ise emekli, adi malûllük ve va
Ercan Vuralhan
zife malûllüğü aylıklarının, 657 sayılı Ya
Millî Savunma Bakanı
sanın 43 üncü maddesinde yeralan göster
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ge tablosu ve ek göstergeler esâs alınarak
m, emeklilerle ilgili ek gösterge uygulamasına iliş
hesaplanması öngörülmüş; 1 inci derece
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet
nin dördücü kademesine ulaşmadan
Kurtcebe Altemoçin'in yazdı cevabı (7/545)
emekli olanlara ek gösterge uygulanmasın
dan yararlanma olanağı sağlanmıştır. 2771
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
sayılı Yasanın 1.1.1983 tarihinde yürürlü
ğe giren 1 inci maddesiyle de, 657 sayılı
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve
Yasanın 2595 sayılı Yasayla değişik ek gös
Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe
tergelere ilişkin 43 üncü maddesinin (B)
Alptemoçin tarafından yazılı olarak yanıt
bendi değiştirilmiş o tarihe kadar sadece
lanmasını saygılarımla talep ederim.
kadro unvanları esas alınarak yürütülen
10.2.1989
ek gösterge uygulaması, kadro unvanları
Cüneyt Canver
na bakılmaksızın belli derecelerle aylık
Adana
alanları da kapsar şeklinde genişletilmiş
Danıştay 10 uncu Dairesinin
tir. 2771 sayılı Yasayla değişik 657 sayılı
1988/629 esas 1988/1964 sayılı kararı ile
Yasanın 43 üncü maddesinde yeralan "an
5434 sayılı Yasaya,7.2.1969 tarihli 1101 sa
cak kadrolarına tahsisli ek göstergesi bu
yılı Yasayla eklenen ek ikinci madde de,
lunmayanlara uygulanacak ek göstergeler,
1101 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih
ilgililerin bu kanunun 36 net maddesine
ten sonra teşkilat, kadro ve sair yasalarda
göre yükselebilecekleri dereceler için be
yapılacak değişiklikler sonunda aylık tu
lirlenen ek göstergelerden yüksek olamaz"
tarlarında mevdana gelecek yükselmele
hükmüyle de, kadro unvanları dışındaki
rin, aynı rütbe, unvanı ve dereceden bağ
ek gösterge uygulanmasına esas alınacak
lanmış bulunan emekli aylıkları hakkın
derecelerin nasıl saptanacağı konusuna
da da uygulanması kural olarak kabul
açıklık getirilmiştir. Bu hükme göre, de
edilmiştir.
rece esasına dayalı ek gösterge uygulama
sına esas alınacak derecelerin ilgililerin
5434 sayılı Yasaya, 8.7.1971 tarih,
yükselebilecekleri
dereceler olması gerek. 1425 sayılı Yasayla eklenen ek 1 inci mad
2. NATO İttifakı çerçevesinde, sa
vunma amacıyla üstlenilen ve önerge ile
açıklama yapılması istenilen nükleer yü
kümlülükler, konunun arzettiği gizlilik ve
taşıdığı hayatî öneme binaen yukarda ge
nel hatları itibariyle açıklanmış olup, sö
zü edilen yükümlülüklerle ilgili ayrıntıla
rın ve bu doğrultuda ülkemizde alınmış
bulunan nükleer tertipler ile konuş yeri ve
sayısal hususların açıklanmasının, Ülke
mizin ve İttifakın güvenliği bakımından
sakınca yaratacağı değerlendirilmektedir.
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mektedir. Fıkra hükmünde, herhangi bir
kısıtlama getirilmemiş olduğuna göre, il
gililerin yükselebilecekleri derecelerin, 657
sayılı Yasanın 36 ncı maddesiyle birlikte
bu maddelerin istisnasını oluşturan, geçer
liğini koruyan ve ilgililere kazanılmış hak
lar tanıyan yasal düzenlemeler dek dikkate
alınarak saptanması zorunlu bulunmak
tadır. Aksi yolda açık bir yasal düzenle
me olmadığı sürece ilgililerin, yükselebi
lecekleri derecelerin, 657 sayılı Yasanın 36
ncı maddesinin istisnasını oluşturan yasal
düzenlemeler gereği saptanan kazanılmış
hak aylık derecelerinin altında bir derece
olarak belirlenmesine olanak görülme
mektedir. Derece esas alınmak suretiyle
yaygınlaştırman ek gösterge uygulamasına,
il gülerin kazanılmış hak aylık derecelerin
göz önünde tutulması gerekecektir.
Buna göre :
1. Onbinlerce emekliyi ilgilendiren,
Danıştay'ın yukarıda açıkladığım kararı
nın herbir emekli tarafından dava konu
su edilmeksizin yararlanmasını sağlama
amacıyla bir genelge yayınlamayı düşün
mekte misiniz?
2. Eğer böyle bir genelge yayınla
maz iseniz onbinlerce emekli aynı hak için
Danıştay'a onbinlerce dava açmak zorun
da kalacaktır. Bu durum ise hem Da
nıştay'ın iş hacmini yapay olarak arttı
racak, hem de emeklilerin maddî ve za
man kaybına uğramalarına yol açacaktır.
Bu durumu önlemek için almayı düşün
düğünüz ivedi önlemler nelerdir? Açıklar
mısınız?
T.C.
Maliye ve Gümrük
Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü
Sayı : 111813-390/5769

20.3.1989

Konu : Yazılı Soru Önergesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ ; T.B.M.M. Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığının 17.2.1989 ta
rih ve 7/545-2283-10939 sayılı yazısı.
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Adana Milletvekili Sayın Cü
neyt Canver tarafından sorulan ilgi yazı
da belirtilen hususlara ilişkin cevabım aşa
ğıda sunulmuştur.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 43 üncü maddesinde ".... ancak,
kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulun
mayanlara uygulanacak ek göstergeler, il
gililerin bu Kanunun 36 ve 37 nci mad
delerine göre yükselebilecekleri dereceler
için belirlenen ek göstergelerden yüksek
olamaz..." denildiğinden, kadrolarına tah
sisli ek gösterge öngörülmemiş olanlara ve
rilecek'ek göstergeler sınırlandırıldığından
anılan Kanunun 36 ve 37 nci maddeleri
ne göre yükselebilecekleri derecelerin üze
rindeki dereceler için belirlenen ek göster
geler uygulanamamaktadır.
Ancak, konuyla ilgili olarak ilgilile
rin açmış olduğu idarî davalar üzerine,
Danıştay ve çeşitli idare mahkemelerinin
idarenin lehinde ve aleyhinde vermiş ol
duğu kararlar mevcut olup bunlardan, il
gililerin lehine olanlar uygulanmaktadır.
Ayrıca, farklı kararlar olması sebebiy
le, konunun kesin çözüme kavuşturulma
sı için Danıştaym içtihadı birleştirme ka
rarına intizar edilmektedir.
Bilgilerini arz ederim.
A. Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı
6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, belediye kurulması için istemde bulunan yerle
şim birimlerine ve bu istemlerin değerlendirilmesinde
hangi ölçülerin esas almdığtna ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakam Mustafa Kalemli'nin yazdı cevabı
(7/546)
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T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî idareler
Genel Müdürlüğü
Sayı : APK-ARGE571.(89)/90136

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim.
Mustafa Kul
Erzincan

O : 1

13.3;1989

Konu : Soru Önergesi.

5 Haziran 1987 talihinde yapılan ma
hallî seçimlerde, yeni belediye olan 84 yer
leşim biriminde belediye seçimleri yapıl
dı. Belediye olan bu yerleşim birimleriyle
birlikte 80 yerleşim birimi daha belediye
olmak isteminde bulunmuştur. 164 yerle
şim biriminden 84'ünde belediye kurul
muş 80* inde ise belediye olmak istemleri
kabul edilmemiştir.
1. 1987 yılında belediye olma iste
minde bulunan 164 yerleşim biriminden
84'ünün belediye olması 80'inin belediye
olmaması konusunda hangi ölçüler esas
alındı veya belediye olmayan yerleşim bi
rimlerinin hangi şartlarda eksikliği bulun
maktadır?
2. 5 Haziran 1988 tarihinde seçim
leri yapılacak olan yeni belediye kurulan*
103 yerleşim birimiyle birlikte, kaç yerle
şim biriminin daha belediye olma konu
sunda istemi vardır? Bu istemleri redde
dilen yerleşim birimlerinin ne gibi eksik
likleri bulunmaktadır?
3. Belediye kurulması isteminde
bulunan, belediye olabilmek için tüm şart
lara sahip olmasına karşın bu istemleri
reddedilen veya kabul edilen yerleşim bi
rimlerini tespit ederken herhangi bir siyasî
yakınlık arıyor musunuz?
4. Belediye olabilmek için gerekli
şartlara sahip oldukları halde,.belediye ol
ma istekleri reddedilen yerleşim birimle
rinin belediye olabilmesi için herhangi bir
çalışmanız var mıdır?

Türkiye Büyük Millet Mechsi
Başkanlığına
İLGİ : a) 11.2.1988 tarihli ve
6/33-270/01553 sayılı yazınız.
b) 20.2.1989 tarihli ve 7/546-270/
01553 sayılı yazınız.
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa
Kul'un Belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçülerin
esas alındığına ilişkin yazılı soru önerge
sine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çı
karılmıştır.
Bilindiği gibi bir yerleşim yerinde be
lediye teşkilatının kurulması için 1580 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinde aranan
şartların tahakkuku elzemdir. Bunu bel
geleyen dosya, İl Genel Meclisinin kararı
ve İl Valisinin mütalâası ile Bakanlığıma
gönderilir. Danıştayın olumlu kararı üze
rine 3'lü kararname ile o yerde belediye
teşkilatı kurulur.
1. 1986 yılı içerisinde belediye teş
kilatı kurulması için Bakanlığıma 114 adet
dosya intikal ettirilmiştir.
Yukarıdaki esaslar doğrultusunda in
celenen bu dosyalardan;
a) Eksiklikleri nedeniyle Valiliğine
iade edilen dosya sayısı 16,
b) Danıştayca belediye teşkilatı ku
rulması uygun görülmeyen dosya sayısı 14,
c) 1986 yılı içinde belediye teşkilatı
kurulması uygun görülen dosya sayısı 81,
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d) 1986 yılında Başbakanlığa sunu
lup 1987 yılında kararnamesi çıkan bele
diye sayısı ise 3'dür.
2. 1987 yılı içerisinde belediye teş
kilatı kurulması için Bakanlığıma 125 adet
dosya intikal ettirilmiştir.
Bu dosyalardan;
a) Belediye teşkilatı kurulması uy
gun görülen dosya sayısı 91,
b) Eksikleri nedeniyle Valiliğine ia
de edilen dosya sayısı 14,
c) Danıştayca belediye teşkilatı ku
rulması uygun görülmeyen dosya sayısı 13,
d) Danıştay Başkanlığında bulunan
dosya sayısı 3,
e) Başbakanlıkta bulunan dosya sa
yısı ise 4'dür.
3. Belediye teşkilatı kurulması iste
ğinde bulunan beldelerin dosyalan yuka
rıda açıklanan esaslar doğrultusunda iş
lem görmektedir.
Bunun dışında herhangi bir siyasî ya
kınlık aranmamaktadır.
4. Yürürlükteki mevzuata göre baş
vuru dosyalan eksiksiz olan beldelerde be
lediye teşkilatının kurulması sağlan
maktadır.

28 . 3 . 1989
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rak cevaplandırılmasını saygı ile arz
ederim.
Mustafa Kul
Erzincan
Refahiye'nin Çamlımülk Sağlık Oca
ğı 29 Kasım seçimlerinden sonra kapatıl
mış, yine Refahiye'nin Gü mü sakar, Ke
mah'ın Bozoğlak, iliç'in Büyük Armutlu,
Kemaliye'nin Başpmar ve Dutluca, Çayır
lı' ntn Çaykent Sağlık Ocağı ve Erzincan
Merkez ilçeye bağlı Avcılar Köyü sağlık
ocakları 29 Kasım seçimlerinden sonra
sağlık evine dönüştürülmüştür.
1. Çamlımülk sağlık ocağı hangi
amaçla kapatılmıştır?
2.
lık

Sağlık ocaklan hangi amaçla sağ
evine
dönüştürülmüştür?

3. Bu sağlık ocakları çerçevesinde,
kasabaya ulaşımdan yoksun binlerce köy
lü vatandaşa birer doktoru neden çok gö
rüyorsunuz?
4. Bu uygulamayı yaparken, bu
sağlık ocaklarından yararlanan insanları
ANAP'a oy vermemesinden dolayı ceza
landırma diye bir niyet taşıdınız mı?
5. Kapatılan sağlık ocağının tekrar
açılması ve sağlık evine dönüştürülen sağ
lık ocaklarını tekrar açmayı düşünüyor
musunuz?

Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı
7 — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'
un, Erzincan iline bağlı bazt bucak ve köylerde
kapatıldığı ve sağlık evine dönüştürüldüğü iddia edi
len sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kanı Nihat Küapçı'mn yazılı cevabı (7/547)

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : H M 9239/358

22.3.1989

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

İLGİ : a) 8.3.1988 tarih ve Kan.
Kar. Md. 6/54-436/02283

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakini tarafından yazılı ola

b) 20.2.1989 tarih ve 7/547-436/
02283 sayılı yazılarınız.
İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa
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Kul tarafından Bakanlığımıza yöneltilen,
Erzincan iline bağlı bazı bucak ve köyler
de kapatıldığı ve sağlık evine dönüştürül
düğü iddia edilen sağlık ocaklarına ilişkin
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunul
muştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Nihat Kitapçı
Sağlık Bakanı

O : 1

Başpınar sağlık ocağının hekim ihtiyacı ise
en kısa sürede karşılanacaktır.
8. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, is
tanbul ili Üsküdar ilçesi Örnek Mahallesinde bu
lunan Bayındırlık ve iskân Bakanlığına ait besyüz sosyal konutun, bu konutlarda kiracı olarak otu
ran memurlara satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve iskân Bakam ismail Safa Giray 'tn
yazılı cevabı (7/557)

Erzincan milletvekili Sayın Mustafa Kul'un Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

Bazı sağlık ocaklarının sağlık evine
dönüştürülmesi ne siyasî bir düşüncenin
ve ne de bir doktorun köyde yerleşik va
tandaşlarımıza çok görülmesi düşüncesi
ne yönelik olmayacağı, ülke düzeyinde ya
pılan bir düzenleme sonucu olduğu kuş
kusuzdur.

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Sayın İ. Safa Giray tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ğini arz ederim.

Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinin
ülke düzeyinde eşit, dengeli etkin ve kali
teli verilmesini sağlamak Bakanlığımızın
esas görevidir. Bu amaçla, 1986 yılında
tüm illerde olmak üzere sağlık kuruluşla
rı; bulunduğu yörenin coğrafik şartları,
sunulacak hizmetin verimliliği nüfusu ve
diğer sağlık kuruluşlarına mesafesi gibi
kriterler göz önüne alınarak sağlık kuru
luşlarının yeniden düzenlenmesine gidil
miş ve illere 3 Ekim 1986 gün ve 13315 sa
yılı genelge gönderilerek il içinde sağlık
kuruluşlarının durumlarının Bakanlığımı
za bildirilmesi istenmiştir. Erzincan Vali
liğinden alınan 17 Ekim 1986 gün ve 45
sayılı yazıya dayalı olarak Erzincan ilinde
7 sağlık ocağının sağlık evine dönüştürül
mesi düşünülmüş ise de sağlık ocağı ola
rak hizmetin sürdürülmesi uygun bulun
muştur. Bunlardan Merkez ilçe Avcılar,
iliç İlçesi B. Armutlu, Refahiye İlçesi
Çamlımülk ve Gümü sakar, Kemah İlçesi
Bozoğlak, Çayırlı İlçesi Yaylakent sağlık
ocaklarına birer hekim atanmış olup gö
revlerine başlamışlardır. Kemaliye ilçesi

Saygılarımla.
Ömer Şeker
Konya
Soru : İstanbul-Üsküdar ilçesi Örnek
Mahallesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğına ait olup, İl İmar Müdürlüğünce dev
let memurlarına geçici kiralık konut ola
rak tahsis edilmiş bulunan 500 sosyal konut'un, içinde oturanlara satılmakta oldu
ğu doğru mudur?
Bu satışlarda tatbik edilen usul nedir?
Konutlarda oturan memurlar arasında bir
tefrik yapılmakta mıdır? Özellikle, bu ev
lerde oturan polis ve bekçilerin diğer me
murlardan farklı olarak satışlardan fayda
landırmadıkları doğru mudur? Doğru ise
sebebi nedir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Sayı : A-13/-23062-63-01/790

15.3.1989

Konu : Konya Milletvekili Ömer Şe
ker'in Yazılı Soru Önergesi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 20
Şubat 1989 gün ve Kan. Kar. Md.
7/557-2312/11084 sayılı yazısı.

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim.

Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, İs
tanbul İli Ömek Mahallesi gecekondu ön
leme bölgesindeki bakanlığımıza ait ko
nutların satışına ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiştir.
775 sayılı Yasanın 26 ncı maddesi,
halen yürürlükte bulunan 3016 sayılı Ya
sa ile değiştirilmeden önce; bakanlığımız
ca inşa ettirilen konutlar, maliyet bedeli
üzerinden mülk veya kiralık olarak değer
lendirilmekte iken, mevcut Yasa konut sa
tışlarında emsal bedel esası getirmiş olup,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına da satış
yapılabilmesi imkânını vermiştir.
İstanbul İli Örnek Mahallesi gece
kondu önleme bölgesinde yapılan 890 ko
nuttan 270 adedi, lojman olarak kullanıl
mak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne
satılmıştır. Geriye kalan 620 konutun ön
celikle içerisinde kiracı olarak oturan ve
satın almak için müracaatta bulunan ta
lep sahiplerinden, 775 sayılı Yasa ve Uy
gulama Yönetmeliğinin aradığı şartlan ta
şıyanlara satışı yoluna gidilmiştir.
Bu itibarla satışlarda, alıcılarla ilgili
herhangi bir ayrım veya özel işlem yapıl
mış olması söz konusu değildir.

Saygılarımla.
İsmail Köse
Erzurum
Soru : 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ile 625 Sayılı Özel Öğretim Ku
rumları Kanunu hükümlerine uygun ola
rak Türkiye'de kurulmuş kaç sürücü kur
su vardır?
Bu kurslann mevcut olduğu illerde
2918 sayılı kanunun 41 inci maddesinin (d)
fıkrası ne zaman uygulanacaktır?
TC.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire
17.3.1989
Başkanlığı
Sayı : 90022
Şube : Sen. Faal. Top. 01.(E)
Konu : Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : a) Türkiye Millet Meclisi
Başkanlığının 23.2.1989 gün ve Kan. Kar.
Md. 7/563-2339/11204 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 28.2.1989 gün ve
K. K. Md. 07/106-810/01835 sayılı yazısı.

Bilgilerinize arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu
ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka
nunu hükümlerine uygun olarak, 9.3.1989
tarihi
itibariyle ; il merkezlerinde 196, tra
9. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'
fik
tescil
ve denetleme kuruluşu bulunan
nin, 2918 ve 625 saydı kanunlara uygun olarak
ilçe
merkezlerinde
54, trafik tescil ve de
kurulan sürücü kurslarına ilişkin Başbakandan so
netleme
kumlusunun
henüz faaliyete geç
rusu ve içişleri Bakam Mustafa Kalemlinin ya
memiş
olduğu
ilçe
merkezlerimizde
ise 30
zılı cevabı (7/563)
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adet olmak üzere toplam 280 Motorlu Ta
şıt Sürücüsü kursu faaliyetini sürdür
mektedir.
20.6.1988 tarihinden itibaren, yeterli
kursiyer kapasitesine sahip 31 il ve 9 ilçe
merkezindeki Motorlu Taşıt Sürücüsü
Kursuna devam ederek sürücü sertifikası
almaya hak kazananların belgeleri sürü
cü belgesi ile değiştirilmektedir.
Bu uygulama, kursların gelişmesine
paralel olarak diğer il ve ilçe merkezlerin
de de yaygınlaştırılacaktır.
Arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı

O : 1

T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet, Genel
Müdürlüğü
Güvenlik Daire
Başkanlığı
17.3.1989
Sayı : 90126
Şube : Sen. Faal.Top. Ol.(E)
Konu : Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığının 23.2.1989 gün ve
Kan. Kar. Md. 7/564-2340/11205 saydı
yazısı.
b) Başbakanlığın 28.2.1989 gün ve
K. K. Md. 07/106-809/01836 sayılı yazısı.

10.—Erzurum Milletvekili İsmail Köse'Erzurum Milletvekili İsmail Köse ta
tun, Kars yetiştirme Yurdu öğrencilerinden biri
rafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen
nin kaybolduğu iddiasına ve olaytn sorumluları hak
ve Başbakanımızca tarafımdan cevaplan
kında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dırılması tensip edilen yazılı soru önerge
dan sorusu ve İçişleri Bakam Mustafa Kalemli'-* sinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak
tün yazılı cevabı (7/564)
hazırlanan cevap aşağıda açıklanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın
Turgut Ozal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İsmail Köse
Erzurum
Soru : Kars Yetiştirme Yurdu öğren
cilerinden Bülent Kılcı'nm yurtta kaybol
muş olması üzerine Yetiştirme Yurdu İda
resince, Mahallî Mülkî Amirler ve Emni
yet Teşkilatınca ne işlem yapılmıştır? Ola
yın görevlilerce ilgili mercilere ve çocuğun
ailesine zamanında intikal ettirilmemiş ol
masının sebebi üzerine durulmuş mudur?
İhmal ve kusuru bulunan görevliler
var mıdır, haklarında ne işlem yapılmıştır?

Kars Yetiştirme Yurdu öğrencilerin
den Murat Kılıç'in, 11.2.1988 tarihinde
okula gitmek üzere yurttan ayrılarak bir
daha dönmemesi üzerine; Yetiştirme Yur
du İdaresince, Mülkî Amirlerce ve Emni
yet teşkilatınca gereken yapılmış olup, ha
len Türkiye genelinde araştırmalar sürdü
rülmektedir.
Olay günü akşamı yurt nöbetçi öğ
retmeni emniyet makamlarına durumu
iletmiş, aramalardan sonuç alınamaması
üzerine de 22.2.1988 tarihinde ailesi ha
berdar edilmiştir.
Murat Kılıç kaybolması ve aranma
sı sırasında görevlilerin ihmal ve kusuru
bulunduğu iddiası ile Kars C Savcılığın
ca açılan soruşturma sonunda takipsizlik
kararı verilmiştir.
Arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı
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c) Başbakanlığın 8.3.1989 gün ve K.
11. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in,
Konya Gödet barajı sahasında kalan arazilerin kaK. Gn. Md. 07/106-674/01896 sayılı yazısı.
mulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan soru
İLGİ : (b) ve (c) yazılar gereğince;
su ve Bayındırlık ve iskân Bakam ismail Safa Gi
Konya Milletvekili Ömer Şeker'in soru
ray'tn yazılı cevabı (7/567)
önergesi incelenmiştir.

Türkiye Büyük Millet, Meclisi
Başkanlığına
. Aşağıdaki hususlann Başbakan Sayın
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğine emir ve mü
saadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Ömer Şeker
Konya
Soru : Konya Gödet barajı sahasın
da su altında kalan Karaman ilçesi Gök
çe ve Zengen köyleri arazilerinin istimlâk
bedelleri ne zaman tespit edilmiştir.
Bu arazinin miktarı ve toplam bede
li ne kadardır? halen ne kadar arazi için
ne miktar istimlâk bedeli ödenmiş durum
dadır, tamamının ödenmesi ne zaman
mümkün olabilecektir?
TC.
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
Sayı : A-13/230/
62-63-01/796

16.3.1989

Konu : Konya Milletvekili Ömer Şeker'in Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının
26.12.1988 gün ve 6/297-2041/9549 sayılı
yazısı.
b) Başbakanlığın 2.1.1989 gün ve K.
K. Gn. Md. 07/106-674/05875 sayılı
yazısı.

Gökçe ve Zengen köylerindeki kamu
laştırmalara ilişkin kıymet takdirlerinin
toplamı 2.207.755.000,— TL.'sıdır. Ka
mulaştırma bedeli olarak bugüne kadar
1.744.755.000,— TL.'sı hak sahiplerine
ödenmiştir. Geriye kalan 463.000.000,—
TL.'sı da malikler adına Bankaya bloke
edilmiş ve ilgililere tebligatları yapılmış
tır. Tapuda ferağ işlemlerini tamamlama
ları halinde ödemeleri yapılacaktır.
Ayrıca, Gödet barajı malzeme ocağı
nedeniyle 1982-1986 yılları arasında Dereköy'de yapılan kamulaştırmalar için
201.812.000,— TL.'sı hak sahiplerine
ödenmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı
12. — Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'tn} yurt dışma gitmek isteyen bir öğretmene pasa
port verilmediği iddiasma ilişkin sorusu ve içişleri
Bakanı Mustafa Kalemli'ninyazılı cevabı. (7/578)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim.
Rıza Yılmaz
Ankara
Düşünce ve seyahat özgürlüğü olan
bir ülkede;
1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığında görevli öğretmen Hasan Basri
Aydın yurt dışına gitmek üzere, pasaport
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almak için Bakanlığınıza müracaat etmiş
midir? Eğer etmiş ise sonucu ne olmuştur?
2. Bu kişi müracaat etmiş ve pasa
port verilmemiş ise verilmeme sebebi
nedir?

O : 1

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ce
vaplandırılması istenilen yazılı soru öner
gesinde öne sürülen"hususlarla ilgili ola
rak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır.

3. Eğer bu kişiye düşünce suçundan
dolayı pasaport verilmemiş ise, bir düşün
ce suçunun seyahat özgürlüğünü kısıtla
masını demokratik rejim içinde nasıl de
ğerlendiriyorsunuz?

1. Hasan Basri Aydın Batı Alman
ya'ya gitmek üzere 8.8.1988 tarihinde İs
tanbul Valiliğine müracaat ederek pasa
port talebinde bulunmuş ve isteği yerine
getirilmemiştir.

T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel
Müdürlüğü
Güvenlik Daire
Başkanlığı
17.3.1989
Sayı : 90125
Şube : Sen. Faal. Top. 01. (E)

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun
3463 sayılı Kanunla değişik 22 nci mad
de hükmü uyarınca yurt dışına çıkması
nın mümkün olmadığı, 30.9.1988 tarihin
de yazı ile kendisine bildirilmiştir.
3. Anasayamızın 11 inci maddesin
de, kanunların Anayasaya aykın olamaya
cağı; 23 üncü maddesinde ise, yurt dışına
çıkma hürriyetinin sınırlanabileceği belir
tilmiştir. Bu sebeple, 5682 sayılı Pasaport
Kanununun değişik 22 nci maddesinin
uygulanması hukuk devleti anlayışına ters
düşmemektedir.
Arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı

Konu : Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'm Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 2 Mart 1989 gün ve Kan.
Kar. Md. 7/578-2418/11433 sayılı yazısı.
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Meclis araştırması önergeleri
2 •

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
3,'
SEÇİM
4
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜLMELER
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Brtüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda almm&sı gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu
konuda bugüne kadar alman önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmeletniını ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zaıradara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102
ve 10İ3 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/33)
5. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arikadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sanaypni çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkıin önergesi (10/34) 6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci* İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/6)

7.> — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkulan açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
si (10/35)
8. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36)
9. — Adana Milletvekili Orhan Şcndağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37)
10. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
11. — Sakarya Milletvekili Mehmet
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük

yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/39)
12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için
kalıcı vç tutarlı bir politika tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir,
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/40)
13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve .23 arkadaşının, ülkemizdeki
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
14. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
15. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/42)
16. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın

98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasir
na ilişkin önergesi. (8/8)
17. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9)
18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet
veren bir kuruluş haline getirilmesİDi sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/43)
19. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin
korunması için gerekli tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/44)
20. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde 'bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
21. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46)
22. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay ve 50 arkadaşımn, Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis-'
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48)
24. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının,
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
' uyarınca bir Meclis araştırması açılma-sına ilişkin önergesi (10/49)
25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve" bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/50)
26. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadöl ve 15 arkadaşının, Aliağa Raf me
risine ait pay senetlerinin yabancılara
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa- •
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur-

orak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilşklin önergesi (10/51)
27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorumları ve
'bu sorunların nedenlerini tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca fok
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi1 (10/52)
28. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutünk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nödenlıeriıttt ve trafik ''kazalarının
önlemefoiılımesj için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması.
açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törününsorumları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve lOıl inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10)
30. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına iliş/kin önergesi (10/54)
31. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, .İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin Önergesi (10/55)

32. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner ve 9 arkadaşınin, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme, açılmasına ilişkin
önergesi (8/11)
33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökimenoğlu vje 45 arkadaşının,
dış politika konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğüm 102 ve 1013 üncü madde
leri uyanıncafo'iırMeclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57)
35. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12)
36. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58)
37. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş-]
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri,
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullan-

m ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
jçtüzûğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59)
38. — Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ve 18 arkadaşının, Turizm Bankasınca
kimlere hangi şartlarla ne miktar kredi
verildiğini, bu-kredilerin amacına uygun
olarak sarfedilip edilmediğini ve ne mik
tarının geri ödenmediğini tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
1C2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/60)
39. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkça'kal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
3,j — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlem:
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
5. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay/ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidinı'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
7. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağh bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
9. — Hatay Milletvekilli Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir,
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üe gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner*
şeşi (6/28)
10. — Esıklişehlir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
11. — Tekirdağ Milletve'kiılıi Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Koopenatifıleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve rica*
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
12. — Ankara Milıletvekiili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kauunu-ı
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
13. — Tunceli Miletvcfcıiılü Orhan Ve
li Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da «meydana gelen alaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
14. — Antalya M illet vekilli Hasam
Namûl'in, Antalya ili Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişiklin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
15. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilınıan'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yayı
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)

'16.'— Hatay M'iıllietvekliılli Öner Mlistoi'nin, ABD (ile yapılan Savunma ve
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onayı
tanımasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
17. — Zonguılıdaılc Milletvekili Şlnaısi
Alttner'in, işçilerin kıdem tazrnıinatlarından vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
18. — Saımısuın Milletvekili Alıi Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
19. — Samsun Mıiılletveldılli İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
20. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
21. — Afyon Mllletveikıilıi Bakî Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
22. — Artvin Milletvekilli Ayhan ArifV
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasmm Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
23. — Sakarya Milletvekilli Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
25. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik v».
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
26. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere.
kereste verilmediği iddiasına ilişiklin Ta
mım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü sora önergesi (6/70)
27. — Hatay MiilletvekıiM Öner Miski'
inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç ıbetodiyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ye denetim sonuçlarına'
'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine İlişkin [Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
29. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin '
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba«
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
30. — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
31. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi {6/97} (1)1

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan elk zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilii$kin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik ©akanından sözlü soru
önergesi (6/79)
33. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik •oruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
35. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkknaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
36. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman vie Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/81)
37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakıkındakli yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (1)
38. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
39. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü sora önergesi
(6/83)

40. — Bursa •Milletvekili 'Beytıullah
Mdutnet Gazioğlu'mun, eğitim ve kültür
faaıUyetleıriinde meydana geldiği iddia edi
len @etrilemeınıiın medenilerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
41. — Bursa Mliılletvekıiıli"" Bıeytullah
Melhmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerim artırılmıasımıa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spoır Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
42. — Muğla Mıiıllliötveiküliı Tufanı Doğu'mum, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alımmadıkları veya işten
aıtıildıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakan dan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
43. — Muğla Mliılılıetvıekiiıli Tufan Doğu'nuu, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
ki© içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
. 4 4 . — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)
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45. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'oin, Türk - İş Yapı Kooperatif imce An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları içim Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkim Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/86)
46.; — Diyarbakır Miilfctvek'iıli Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kimilere emniyet mensuplarınca kötü mua

melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (i)
47. — Adana Miıllıetvdciilıi Abdullah
Sedat Doğan'ın,. Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü som
önergesi (6/121) (1)
48. — Kıırldamefi Miltetvetkiiılıi İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ilıe
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kim Tarım Orman ve Köyişleri Baka-.
ıtundan sözlü soru önergesi (6/89)
.49. — Zonguldak MMleıtvelkliılli Şümasıiı
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerimin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkim Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
50. — İzm ir Miılitatvıekiilıi K. Kemtaıl
Anadoıl'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinin tutumuna ilişkim içişleri. Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
51.—Manisa MilJıeityekii Hasan Zengin'in, bir dergide yer alam DELTA Deri
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanımdan
sözlü soru önergesi (6/94)
52. — Tunceli Mıiifctvelciilü Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olam malıların alımı içim Sümerbank'
la bjır mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
53. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri
Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma" ve

Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
. gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü sorv
önergesi (6/136) (1)
54. —Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
55. — Ankara Milletvekilli Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Konıma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve
anlaşıma 'ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
56. — İzmir Milletvekili Necçaır Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137) (1)
57. — Zonguldak Milletvekilli Şimasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
'iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100)
58.— Artvin Milletvekili Hasan Ekinai'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
59. — Zonguldak Milletvekili Şinasl
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi

nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
60. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/141) (1)
61. — Balıkesir Milletvekilli İ. Önder
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
62. — Tumcdi Mıiilbtveifciıli Kamer
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
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63.,.— Tıekliırdağ Millet vekilli Güneş
Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/144) (1)
64. — Tekirdağ Milıtetvekli Güneş
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)
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65. — Zonguldak Milletvekili Şünasıi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana
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gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/202) (1)
67. — Zonguldak MililötvelkiÜL Şıinasi
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
68. — Sinop Mıiılıletveki! Yaşar Topçu'nun, T..R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu"
A\m yaptığı toplantılara ye gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü poru
önergesi (6/1112)
69. — Manisa Mllıetvekliılıi Hasam Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San*
dal Grubu İçme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy/
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
ısoru önergesi (62114)
70. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, [Türkiye Taşkömürü Ku*
rumu Amasra Müessese. Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
71. — Hatay Milletvekilli Turhaın Hırianoğlu'nunı Türkiye Zirai Donatım Ku>
rumu [tarafından 1986 yılında gittiği ye
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-<
lüne ye satıg fiyatına üiskîn Tarım Orman
ye KÖyİ|leri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6^1161
72. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nün, SEKA isçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmeslimin gayesine ilişkin Başbakan*
dan sözlü soru önergesi (6/117)

73. — İstanbul Mıiiletveküİı Mustafa
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1)
74. — Tunceıli Milletvekili Kamer
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimde öğretime elverişli olmayan
köy okullarının öğretime elverişli hale
getiritoeısıi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Balkanından sözlü soru önergesi
(6/204) (1)
75. — Edirne MıiıUıetvekıiılli Erdal Kaılkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
76. — Amtallya Milletvekilli İbrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
77. — Kütahya Milletvekili Mehmcit
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1)
78. — Ankara Millet vekil Tevfiik
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik- ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1)
79. — İzmlir Mıiılletvekli Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
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80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/233) (1)
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87. — Ankara Milletvekilli Ömer Çif<tçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo-*
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola«
rak T.K.t Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)

«81. — Zonguldak Mıildetvekil'i Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
88. — Diyıarbaikır Mıiılıfctveıkiıli Fuait
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
Atalay'ın,
Siirt İline bağlı köylerdeki ola
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
ğanüstü
hal
uygulamalarının yöredeki va
kin Devlet Balkanından sözlü soru öner- ••
tandaşları mağdur ettiği iddiasına dlişkin
gesi (6/123)
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
82. — Adana Miiılfotveikili Cüneyt
(6/247) (1)
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
89. — Ankara MiılıfetvekiJi Ömer Çifit2Ö.11.1985 tarihli protokolden önce ve
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak
kalı- kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin
kullanımı destekleme primi ödendiğine
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
90. — İstanbul Milletvekili Mustafa
(6/234) (1)
Sarıgöl'ün, maç biletlerinin bir hafta ön-'
83. —• Balıkesir Milletvekili 1. ön
\ ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
soru önergesi (6/248) (1)
gesi (6/235) (1)
91. — İzmıiır Mülfletvekilıi K. Kemal
'84, — Maıtıdin Milletvekilli Süleyman
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
ağa'da terıriik santrallar kurulacağı iddi
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
önergesi (6/245) (1)
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/128)
85. — Adlana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine
92. — Denizli Milletvekili Adnan
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1)
sözlü soru önergesi (6/249) (1)
86. — Ankara Miilietvekiili Ömer Çift93. — Adana Milletvekilli Cüneyt Can
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
dan sözlü soru önergesi (6/125)
önergesi (6/250) (1)
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94. — Kütahya Milletvekilli Mehmet
Korkmaz'ın, fiş. veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm-'
mfc Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)

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

95. — Tunceli Milletvekilli Kamer
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında
meydana ıgellen olaya ilişkiin İçişleri Ba
kanından sözlü soru öpergesi (6/251) (1)

•103. — İsparta 'Milletvekili Eritekin
Durutürfc'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce
•yapılan atamalara ilişkiin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1)

96. — Denizli Mli'ııletvefcil Adnan
Keskin'in, tütün ve yabancı silgara ithalaıtına ilişkim Maİye ye Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1)
97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sefllvi'ınıiın, yurltlara giremeyen öğren
cilerin sajyısına ve sorunlarına (ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) v
'98. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
99. — Kocaeli Miılılecvekiıü ömeır
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
100. — Aydın Milletvekilli Hilmi Ziya
Postiaıcjj'ıım, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A-Ş-'nih ortaklarına ve şirket
anasözleştnaesindfe yen alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1)
101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilırnan'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1)

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bira-.
kılmasının neden olabileceği soı unlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
'
105.t — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/134)
106. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişlefi Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135)
107. —- Afyon Milletvekili Abdullah
Uhıtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere intikal eden veya Devlet
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/138)
108. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye; Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü-
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rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü som önergesi (6/316)

m
109. — İçel Milletvekili M. I'stemihan
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1)
110. — Denizli Milletvekili Adnan'
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım
yapıldığına .ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)
111. — Hatay Milletvekili Turhan,
Hırfanoğlu'nım, 1988 kampanyasında ÇUKOBİRLİK'cc gerçekleştirilen kü'tlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/263)

0)
112. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerdin intibaklarının
yenıiden düzenlenip düzenlenmeyeceğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/264) (1)
113. — Adana Milletvekili- M. Halit
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun
olanlara öğretmenlik
hakkı verilmediği
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru
önergesi
(6/300) (1)
114. — Eskişehir Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Türkiye
Futbol Federasyonu
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin
Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/301) (î)
115. — Kütahya Milletveicıfi Mehmet
ICorkrnaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine

ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139)
116. — Kars Milletvekili
Mahmut
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1)
117. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
118^ — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda
belediyelere ve diğer resmî
kurumlara
yapılan demir tahsisine ilişkin
Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)
(1)
119. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve
Saraycik köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tanım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/148)
120. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149)
121. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/150)
122. — Adana Milletvekili Orhan Şen• dağ'ııı, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge-
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cici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151)
123.— Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında
geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152)
124. —-Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Mlsis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman' ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)

kiralanıp kiralanmadığıma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158)
130. — Adana Milletvekili Orhan Şen dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından
sonra tapu' paftalarında yapıldığı iddia
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/159)
131. — Hatay Milletvekili" Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazr öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1)

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

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160)

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

133. — Samsun Milletvekil 1 İrfan Demiralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161)

127. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Tl] Yüreğir İlçesi Kâzım
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/156)

134. — Samsun Milletvekili İrfan De- ,
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/162)

128. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın. Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptıntoamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)

135. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163)

129. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya

136. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için
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toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/164)
137. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165)
138. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na vo fındık üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166)
139. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)
140. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168)
141. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
142. — Erzurum Milletvekili ismail
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)
143. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeörcn
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
144. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe

sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173)
145. — Kocaeli Milletvekili Alaettiıı
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174)
.
146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/175)
147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/176)
148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177)
149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178)
150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
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151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/180)
'
152. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/181)
153. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182)
154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler Ve öğrenciler
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/183)
155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru. önergesi (6/184)
1'56. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185)
157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)
158. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, toplu jş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/187)
159. —Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/188)
160. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi 'kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan, sözlü soru önergesi. (6/189)
161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çinin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı
kârına ve 1986 yılından bu yâna vakfa
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1)
162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürününe taban
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190)
163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/191) .
164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
riı.n, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/192)
165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/193)
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166. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan
İKARDA toplantısında meydana geldiği
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/194)
167. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi
(6/195)
168. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1)
169. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/317) (1)
170. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196)
171. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/197)
172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/198)
173. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik

il yapılmasının düşünülümediğine» dair
31.10.1988 tarihli' beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1)
174s — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/200)
176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
177. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına ve .pancar üreticilerine
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206)
178. •— Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ıni günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207)
179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1)
180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmeYgelerden bir kısmının Gebze - Çayırova'daki
(70 inci Birleşim)
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Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/320) (1)
181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kıırt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
182. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlıı'nun, Sovyetler Birliği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208)
183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)

(D
184. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine
bağlı Karılkkaya ve Kurusarı köylerinin,
içme suyu sorununa ilişikin Tarım Orman
ve Köyişleri Balkanından'sözlü soru öner
!
gesi (6/209)
185.— İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan
ödemelere ilişklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210)

ilişikin Tarım Orman ve Köyişleri Baba
nından sözlü soru önergosıi'(6/212)
188. — İsparta Milletvekili Ertekin
, Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretiifem ke
revit balıklarında görülen hastalığın giderilımesi için ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213)
189. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gel'iderine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/214)
190.. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1)
191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1)
192. — İsparta Milletvekili İbrahim
Giirdal'iLV Atabey İlçesi Kapıcaık Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin medenine ilişikin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)

186. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına İlişkin Tarurn Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)

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

187. '— İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerime 'bağlı ıbazr kasaba ve
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç-

İandıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)

rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223)

195. — Niğde Milletvekili Doğan Baraın'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması
planlanan Uhmğaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ra önergesi (6/217)

202. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını' ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/224)

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-.
ran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218)

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

197. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde
görev yapan akademik personelin yapılan
kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/219)
198. — Adana Milletvekili M, Halit
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/220)
199. — Adana Milletvekili M. Hali t
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221)

204,. — İsparta Milletvekili Abdullah
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §.
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226)
205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)
206. — Adana Milletvekili Orhan
Sendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/331) (1)

200. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve
Dünya Bankasınca tarım sektörü için
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi (6/222)

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/228)

201. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle

208. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın

20 —

kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/332) (1)
209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/333) (1)
210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru 'önergesi (6/334) (1)
211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1)
212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in* Hakkâri İli Yüksekova İlçesi
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Ay tepe Karakolu görevlilerince
el konulduğu ve sürünün .gümrüğe tes: Hm edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
213. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa-'
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239)
214. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-

'kailinin İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet. Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/240)
215. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241)
216.. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242)
217. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki
araç, kuyruğunun önlenmesi için ne gibi
önlemler alınacağına ilişkin. Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243)
218. ^- Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/244)
219. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin •
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin
•Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/337) (1)
220. —Eskişehir, Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye
•zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1)
221. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli; İli Honaz İlçesine bağlı
köylerdeki vatandaşların sınıflandınldığı
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1)

222. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253)
223. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/254)
224. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir
- şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255)
225. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266)
226. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesij (6/267)
227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/342) (1)
228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzeninde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri. ödenip
ödenmediğine ülıişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1)
229. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün Andırın ye Andırın - Kahramanmaraş
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü
soru önergesi
<6/268}'

230. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, ,Afşin - Elbistan
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269)
23İ. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)
232. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/271)
233. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/272)
234.
Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş
Hinde ne zaman havaalanı yapılacağına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/273)
235. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline
bağlı, ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'
da Sümerbank ikinci satış mağazasının
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/274)
236. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
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rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/275)
237. — Kahramanmaraş, Milletvekilli
Atilla tmaiBoğlu'nun, Kahramanmaraş
tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/276)
238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'iu, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru
önergesi (6/277)
239. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat, Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kılbrıs
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/278)
240. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan
Şubesince Öztur Anonim Şifketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1)
241. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme
araçlarından eşit olarak faydalandı olma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/279)
242. — Afyon Milletvekilli Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon lü Sandıklı İlçesi Akharım Kasabası Ortaokulunun öğretmen
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
<6/344),(l)
243. — Hatay Milletvekili' Ali Uyar'
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka

ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1)
• 244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli-Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk, için başvuru formu
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)

(D
245. — Hatay Milletvekili Önıer
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin '
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/348) (1)
246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/349) (1)
247. — Diyarbakır, Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/350) (1)
248. — Bursa Milletvekili Beytulah
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280)
249. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/351) (1)
250. — İzmir Milletvekili Fuat Kiki'
nm, gece bekçilerine de silah tazminatı
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verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü sora önergesi (6/281)
251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282)
252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru.
önergesi (6/352) (1)
253. — Kütahya MiietVekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/283)
254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284)
255. — İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaFın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/285)
256. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286)
257. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne manian
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287)

258. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288)
259.— İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/289)
260. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290)
261. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın,
Piro'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291)
262. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen önlisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü
soru önergesi (6/356) (1)
' 263. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1)
264. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına
ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/292)
265. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev-

let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/293)
266. — Samsun Milletvekili Aili Eser'
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294)
267. —" Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökrnenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307)
268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Kesikin'in, Hakkâri ili Şemdinli İlçesi
Kaymakamı hakkımdaki iddialara ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/358) (1)
'.-.''
269. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yuh Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygulamıa Fonundan aldığı kredilerin (miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1)
270. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayım d irilik ve İskân Bakamım
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1)
271. — Trabzon Milletvekilli Mehmet
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi ıtaksidimi
geciktiren bir yükümilıünün ınaruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü sonu önergesi (6/295)

272. — Antalya Milletvekili Zekeriya
Bahçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılan
öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül
telerimde tek dersten bütünllemcli öğren
cilerin kabul edilip edilmediklerinle iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1)
273. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı
iddia edilen soıTuşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296)
274. — Bingöl Milletvekili Haydar
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298)
275. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gıürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299)
276. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgöl'ün, İstanbul Millî Eğitim Müdü
rünün ^zol bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözılü soru önergesi (6/368) (1)
277. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, «TV'de Politika» adlı tele
vizyon programına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/369) (1)
278. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebii'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma todellerine ilişkin Başbakandan çözlü sam
önergesi (6/308)
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279. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
280. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/310)
• ' 281. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlaınaıbıimek için yatırım .amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon'
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1)
. ı . ' v
282. — Mardin Milletvekili Mehmet
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1)
283. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/311)

286. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkin M'illî 'Eğiitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/372) (1)
287. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü
İlçesindekiarazilerim kamulaştırma 'bedellerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315)
288. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı
'iddiasına ilişkin
Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/326)
289. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru
önergesi
(6/373) (1)
290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi '(6/375) (1)

284. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi-İlçesi Rahmanlar'Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312)

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova
Termik Santralına ilişkin Enerji ve. Ta
biî Kaynaklar' Bakanından sözlü som
önergesi (6/376) (1)

285. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurit'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna 'İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanın dan sözlü
soru önergesi (6/313)

292. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Söfcmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin 'ihlal edildiği iddiasınla ve M'İT
raporunun akıbetine (ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/327)

V
293. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/377) (1)
294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat '
Atalay'ın, • Türkiye Emlak Bankasınca
1988 yılında ikram faslından
yapılan
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1)
295. — Kocaeli Milletvekili Alaattin
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman
hizmete açılacağına ilişkili Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1)
296. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru
önergesi
(6/380) (1)
297. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/381) (1)
298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya
ilişk'in Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/382) (1)
299. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/383) (1)
300. — Edirne Milletvekili Mehmet
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatı arın'a yapılan zamlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1)
301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
A'talay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak

bankalarınca 1 gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1)
302. —• İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî
ve Malî İşler Daire Başkanı jken MİT
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru'
önergesi (6/386) (1)
303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atailay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan
araştırınaılara ilişkim Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/387) (1)
304. — Diiyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne
kadar göz alltına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1)
305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
A'taılay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında
uluslararası danışmanlık firmalarından
alınan hizmetlere ve yapılan ödemellere
iılişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/389) <1)
306. — Edirne Milletvekili Mehmet
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/390) (1)
307. — Tunceli. Milletvekili Kamer
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391)
(1)
308. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1)
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309. —• Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in^ Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1)
310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın,, Petrol Arama ve Petrolle İlgili
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elekrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1)
311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü
Okçuoğlu'nun, 1978 -• 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1)
312. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir
Belediyesinin
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1)
313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/397) (1)
314. — İstanbul Milletvekili Aytekin
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/398) (1)
315. — istanbul Milletvekili Aytekin
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/399) (1)
316. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/400) (1)

317. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - ÖLMUKSA'
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1)
318. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328)
319. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin< İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana gelldüği iiddia edilen olaya
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/329)
320. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına İlişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/330)
321. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve (İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/339)
322. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/402) (1)
323. — İzmir Milletvekili K. Kemâl
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının
ambleminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
324. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile! iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun-
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ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vununa ©akanımdan sözlü isorıtı önergesi'
(6/340)
325. —İsparta Milletvekili ibrahim
Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba
okullarına nakledildikleri iddiasına' illi skin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353)
326. —' Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia ediilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/354)
-.,;- ,. ;
327. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağ
ılı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi^
(6/355)
• • • ' • . ;
328. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü. hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362)
329. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
isözılü soru önergesi (6/363)
330. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/364)
\ 331.— İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye

başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi(6/365)
332..— Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366)
333.— Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367)
334. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
, sözlü soru önergesi (6/374)
7
KANUN TASARI VE
[TEKLİFLERİYLE .
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
. İŞLERİ

•'•.

1: — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın
2954 Sayılı Türkiye Raıdyio vâ Televizyon
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37,
2/Ö1) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi :
10.ia.1988)
X 2. — Avrupa İnsan Hakları ve
Aha Hürriyetleri Kortuma Sözleşmesine Ek
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunıduğuna Dain Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/450)
. (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi:
23.11.1988)
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3. — Zonguldak Milleityekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle ilgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin XVIII
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi:
23.11.1988)
4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat .
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988)
5. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı:
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988)
X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S.
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988)
7. — 1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı :
137) (Dağıtma tarihi: 6.J2.Ü988)
X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988)
9. — İstanbul Milletvekili Ercüment
Konükman'm, 11.4.1928 Tarih ve 1219
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının

Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988)
X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988)
X 11. — Avrupa Mimarî Mirasının
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
• ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988)
X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988),
X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988)
X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma-

sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/454) (S. S a y ı s ı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988)
15. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun -Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988)
16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde
Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988)
17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve
içişleri komisyonları raporları (2/20) (S.
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988)
X 18. — Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya
Standartları
" Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158)
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989)
19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in içtüzüğün
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989)

20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporu' (1/534) (S. Sayısı :
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989)
21. — Kahramanmaraş
Milletvekili
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının,
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S.
Sayısı : 221) '(Dağıtma tarihi: 22.2.1989)
22. — izmir Milletvekili Akın Gönen'
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989)
X 23. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981 ve 1982. Malî Yılları Kesinhesap
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/210, 1/211,1/212,
1/213, 1/214,
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226,
3/227, 3/228, 3/229, 3/23Q, 3/51) (S. Sa- .
yısı: 207) (Dağıtma 'tarihi: 27.2.1989)
X 24. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328,
1/329, 1/330, 1/331, . 1/332, 1/333,
i/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110,
•3/111, 3/112-, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202,
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı :
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989)
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ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk
Bildirim'lerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve PJan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311,
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317,
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322,'1/323,
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106,
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236,
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma
tarihi : 27.2.1989)

X 25. — Orman Genel Müdürlüğünün
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve
Plan ve Bütçe I\ omıisyonü Raporu (1/2T8,
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224,
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230,
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55,
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245,
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı : 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989)

X 29. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş• kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233,
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239,
1/240, 1/241, "1/242, 1/243, 1/244, 1/245,
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64,
3/65; 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215,
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989)

X 26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164,
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170,
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176,
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21,
3/22, . 3/23, 3/24, 3/25," 3/26, 3/195,
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27)
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989)
X 27. — Hacettepe Üniversitesinin 1977,
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290,
1/291, 1/292, 3/210, 3/211,'3/212, 3/213,
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma
tarihi : 27.2.1989)

'

X 30. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183,
1/184, 1/185, İ/186, 1/187, 1/188, 1/189,
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29,
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36,
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38)
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
27.2.1989)

X 28. — İstanbul Üniversitesinin 1969,
X 31. — Tekel Genel Müdürlüğünün
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, •• 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu
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Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248,
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254,
1/255,' 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260,
1/261, 1/262, .3/71, 3/72, 3/73, 3/74,
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239,
3/240„,3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989)
X 32. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968,
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş(kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve •
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293,
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299,
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305,
iy306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89,
3*/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95/3/96,
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100)
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi :
27.2.1989)

zaları Hakıkında Kanunum Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar
Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî
Savunma
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı:
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989)
' 35. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S.
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989)
36. — Konya Milletvekili Mehmet
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi:
2.3.1989)
X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet
Pbnlıaıma Komiıtesii Arasında i şakiliğine
'Dair Anıkşımıanun Onaylıanmıaısnnın Uy' gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yondan rap artarı (1/361) (S. Sayısı: 229)
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989)
.

X ^3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969,' 1970, 1971,
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
X 38. — Avrupa Konseyi limiti yaz ve
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Üçüncü Protokolün Oıniaylanımasma Daıi<r
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197,
29.8.1961 Tarihli ve 358 'Sayılı Kanuna
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203,
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, ' . niılmesi Hakkında Kanun Tasar ısı ve
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43,'3/44, 3/45, .
Dışişteri-ve Plıan ve Bütçe korniş yort'lan
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222,
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma ıtamiıhi : 6.3.1989)
ğıtma tarihi : 27.2.1989)
39. — Dii'yaribakiir Miilletvekili Abdulkıadiır Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayıilı
34. — 16:6.1964 Tarihli ve 477 Sa- '
Maıhalî İdareler fiile' Mahale Muhtarlık
yılı Disiplin
Mahkemeleri
Kuruluşu,
ları: ve İhiyar Heyetleri Seçimi Hakkın-,
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
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dıa Kanunum Bazı Maddelerinde Deği
şildik Yapılmasına Daıiır 7.12.1988 Tarih
ve 3507 Sayılı Kanona Bir Geçici Mıadde
Ektenımesii Hakkında Kanun Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/162) (S.
Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 6.3.1989)
X 40. — 3418 Sayılı Kamun ille 5422
.S ay illi Kanıunum Bazı Hüıkümlarıiınde Değiş'ilklik Yapılması Hakkımda Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru <l/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtaa
tarihi •: 6.3.4989)
41. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh
Üter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/41) (S-. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi' ;
7.3.1989)

X 42. — Ana Maddeler için Ortak
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S.
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 13.3.1989)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı:
233) (Dağıtma tarihi: 24.3.1989)

(X)
terir.

Açık oylamaya tabi isleri gös

(70 inci Birleşim)

