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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

dtki oturum yapılan bu birleşimde : 
Edirne Milletvekili Türkan Turgut Arıkan, Ka

kan yardımcılığı konusunda. 
Muş Milletvekili Nazmi önder, Yükseköğretim 

(Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar hakkında 
ve, 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat da, Cumhurbaş
kanı Kenan Evren'in Dördüncü İslam (Konferansı 
Zirve Toplantısına katılmasına 'dair; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'm vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ile, 

Halkçı Parti Grubunca, Avrupa Konseyi Danış
ma Meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek Türk Grubu için aday gösterilen asil ve 
yedek üyeler hakkındaki Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gelen Kâğıtlarda yer alan, Mahallî İdareler Se

çimi Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden gündeme 

alınmasına dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezke
resi kabul edildi. 

Gündeme alınması kabul edilen Mahallî İdare
ler Seçimi Kanunu Teklifinin bugünkü birleşimde 
görüşülmesine ve görüşmelerin tamamlanmasına ka
dar çalışma süresinin uzatılmasına dair Anavatan 
Partisi Grubu Başkanvekili Hasan Pertev Aşçıoğlu' 
nun önergesi onaylanarak : 

Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir daha 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderi
len Mahallî İdareler Seçimi Kanunu (1/438, 3/287) 
(S. Sayısı : 3) kabul olundu. 

18 Ocak 1984 Çarşamba günü saat 15.00'ıte top
lanılmak üzere birleşime (118.1.1984) saat 00.20'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım AKBULUT 

Kâtip Üye 
ıSamsun 

Süleyman YAĞCIOĞLU 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri SAĞLAR 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

18.1.1984 Çarşamba 

Tasarı 
1. — Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. (1/442) '(Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1984) 

Teklif 
1. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 16 Ar

kadaşlarının, Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/7) (İçişle
ri Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat

ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilme
yeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.U1984) 

'2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.1.1984) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpaca 
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.1.1984) ( 

yazılı Soru Önergesi 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı 

oğlu'nun, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/12) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.1.1984) 

»•«« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KATİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel)» Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun, pancar üreticilerinin sorunları konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, bir sa
yın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Pancar üreticilerinin sorunları konusunda, Amas
ya milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Saym Arpacıoğlu, konuşma süreniz beş dakika

dır, bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmama
nızı, rica ederim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; 
yurdumuzda tarım ürünleri fiyat politikası, devamlı 
güncelliğini koruyan bir konudur. iBu konunun, or-
tadireğin gerçekten ağır yük altında kalan ve ezilen 
çiftçi kesimini ilgilendirdiği aşikârdır. 

400 bini aşkın pancar üreticisi alın iterinin kar
şılığını alamamaktadır. Gübreye yapılan son zamlar, 
1180 milyar lira gibi bir meblağı çiftçinin sırtına yük
lemekle kalmayıp, üretimde büyük spekülasyonlara 
neden olacaktır, Yapılan bu zamların oranında pan
car ekicilerinin, yani gerçek emekçilerinin mahsulü
ne bu orana paralel taban fiyatı verilecek mi; bu yük
ten ve ezilmekten kurtarılabilecek mi? Gerek gübre 
zammından ezilen üretici, gerekse yüzde 2 stopajlar
dan (ki 1 milyar 700 milyon lira tutarındadır) ve def
ter tutmaktan muaf bulunan pancar ekicilerinin yüz
de 9ü'ını teşkil eden küçük çiftçi kesimi bunu gelirin
den mahsup edebilecek midir? Bu kesim ortadirek 
değil de nedir? Bunlar, mağdur bir kesim olmaktan 
kurtarılmalarını beklemektedir. 

Sayın Milletvekilleri, tarımda kalkınma re
formunu Saym Özal Hükümeti böyle mi sağlayacak
tır? Bugün, yapılan taahhütlerin kısıtlanması, üı eti

me ne derece müspet ve artırıcı etki yapacak; ne şe
kilde yurt ekonomisine katkısından söz edilecektir? 
Oövize ihtiyacı olan ülkemizin, hatta ihracat sefer
berliği sözcüğünün kullanıldığı bugünlerde, ihracat 
üretim taahhütlerinden kısıntı yapılarak mı mümkün 
kılınacaktır? Bugün bir kilo pancar müstahsile beş 
liranın üzerinde malolmaktadır. Hükümet ise, altı 
lira ücret ödemektedir. Yüzde 8 civarında görülen 
beher kilodaki kârı çiftçiye bir elden verip tekrar ge
ri aldığı gibi, enflasyonun korkunç artması karşısın
da da zarara sokmaktadır. Dolaylı olarak çiftçi iflas 
ve zararın içerisindedir. Pancar üreticisi bugün ezil
mektedir ve bu yükü çekemez hale gelmiştir. 

Üretici parasını alacağı günü beklemektedir. He
nüz panoar taban fiyatı açıklanmamıştır. Acaba uy
gulanacak taban fiyat politikası banka mevduat faiz
lerine uygun bir paralelde mi olacaktır; yoksa göz 
boyayıcı ve gerçekçi olmaktan uzak bir taban fiyatı 
mı saptanacak? Bu hususu umutla bekliyoruz. 

Üretici 57 milyar lira civarında alacağını mart 
ayı içerisinde alıp vergisini yatırabilecek midir? 

Sayın milletvekilleri, konuya objektif ve realite
leri göz önünde tutarak yaklaşalım. Emeğin hakkını 
vermeden, sosyal adalet ilkelerinden hareket etmeden 
ne ekonominin kalkınmasından söz edilir, ne de ta
rım politikasının işlerliği ve reformundan bahsedilir. 
500 bin tona yaklaşan ve ihracatımızda büyük bir dö
viz girdisi teşkil eden kristal ve küp şeker; şekerin 
emekçi üreticisi vefakâr ve cefakâr çiftçimizin yü
zünü güldürmeli, ekim tahditini kaldırmalı, stopajla
ra düzenleme getirmeli, parasını enflasyona uğrat
madan zamanında vermeli, gerçek bir alım politika
sı uygulanmalıdır. Yurdumuzda o zaman köylümü
zün ve çiftçimizin ortadirekten olduğundan söz ede
biliriz. 

Sayın özal Hükümetinden, bu müspet uygulama
ların beklentisi içerisinde Yüce Meclise derin saygı
larımı sunarım. (Alkışlar). 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıyla il
gili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Er
demin cevabı. (6/2) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin «Sözlü Sorular» kısmının birinci 

sırasında yer alan istanbul. Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulma
sıyla ilgili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Yılmaz ihsan Hastürk?.. ıBurada. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI I. KAYA ERDEM !(tzmir) — Saym Başkan, 
müsaade ederseniz bu suale • Başbakan adına ben 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN— önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını ve gereğini arz ede
rim. 

Malumları olduğu üzere akaryakıta yapılan zam
ların % 3 oranına kadar olan bölümü beyan dışı tu
tulmuştur. 

Doların değer kazanmasına ve afişe petrol fiyat
larına göre fiyat tespit edileceğine göre : 

1. Bu kararın ilk uygulandığı dönemde akarya
kıt bayilerinin depolarındaki muhtemel akaryakıt 
miktarı ne kadardır? 

2. Hükümetin görevi devir aldığı tarihten akar
yakıta zam, yapıldığı tarihe kadar akaryakıt bayileri 
ne kadar mal almışlardır? 

3. Bu malın zam bildirimine tabi olması halin
de ne kadar fark alınması gerekirdj? 

4. Bir evvelki ay aynı tarihlerde akaryakıt ba
yilerinin anadepolanndan aldıkları- mal miktarı ara
sında fark var mıdır? 

5. Ülkemizde ne kadar;. akaryakıt bayii vardır; 
bunların ödedikleri gelir vergisi miktarı ne kadardır? 

6. 1983 yılı içinde akaryakıta yapılan .zamlar so
nucu ; bildirim esası ile akaryakıt • bayileri Hazineye 
ne kadar ek ödeme yapmışlardır? 

7. % 3'e kadar yapılacak zamlar ne için bildi
rimden muaf tutulmuştur; ülke çıkarlarına ve ma
liyenin güçlpndirümeaine ne oranda katkıda;buluna
caktır? 

8. Bu uygulama ne için lüzumlu görülmüştür? 
9. Bu uygulamayı I.M.F. mi istemiştir? 
10. Böyle bir uygulamanın ortadirek diye nite

lendirilen tüketici sınıfa faydası ne olacaktır? 
Saygılarımla arz ederim. 

Yılmaz İhsan HASTÜRK 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI t. İKAYA ERDEM (izmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili Saym 
Yılmaz ihsan Hastürk'ün, akaryakıt fiyatların ı ya
pılan zamlarda, bir tespit yapılarak, aradaki farkm-
neden alınmadığı hakkında bir suali vardır. Şimdi 
okunmuş olan sualde de gördüğünüz gibi, bu sual
lerin ardında çok teknik çalışmayı gerektiren husus
lar da yer almaktadır, öncelikle niçin yüzde 3'e ka
dar yapılan zamlarda bir tespit yapılmıyor veya bu
na niçin lüzum görülmediğinin izah ve açıklamasını 
sizlere yapmak istiyorum. 

Biliyorsunuz, akaryakıtlar üzerinde yüzde 3'e 
kadar olan zamlarda böyle bir tespit yapılmaması 
bir Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konul
muştur. Şunu da hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de 
bu şekilde Kamu iktisadî Teşebbüsleri tarafından 
imal edilen ürünlerin bir çoğunda - Tekel hariç - böy
le bir zam yapıldığı anda, değil yüzde 3'e kadar bir 
zam, yüzde 10 yüzde 15 ve hatta yüzde 20 zam yapü-
sa dahi tespit yapılmamaktadır. 

Ne bakımdan yüzde 3'ün üstündekilerde tespit 
yapalım, onun altındakilerde yapmayalım konusuna 
cevabımız şudur: 

Bir kere ufak oranlarda, yüzde 2 veya yüzde 3'e 
kadar yapılan zamlarda tespitin piyasa üzerinde et
kisi ve iş açısından çok büyük formaliteleri var. Ba
kın neler yapıyoruz: TRT vasıtasıyla yaptığımız ilan 
sonucunda bütün satışları durduruyor; bir veya iki 
gün petrol ve buna benzer ürünü satmıyorsunuz. Ele
manlarınızı gönderip tespit yaptırıyor ve ondan son
ra satışa müsaade ediyorsunuz. 

Bir demir için, bir çimento için yüzde 10 zam 
yapıldığı zaman dahi yapmadığımız bir işlemi, akar
yakıt için yaparak bir veya birbuçuk gün akaryakıt 
satışını durdurmanın Türkiye ekonomisine yararı ve^ 
ya zararı nedir, bunu ortaya koymamız lazım.. 

Biz bütün bunları inceledik ve yüzde 3'e kadar' 
artışlarda .,bayü«ji bu şekilde rbir beyana r tabi tutma* 
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manın daha ekonomik olduğuna, daha doğru olduğu
na karar verdik. 

Şimdi sizlere bunun bir yönünü işaret etımek isti
yorum. IBir bayi deposuna koyduğu petrole belli bir 
para yatırıyor. Bu paranın, eğer kendi parası ise, de
ğerlendirdiği zaman bir maliyeti var; bankadan borç 
para alıyorsa bir maliyeti var. Oraya koyduğu pet
rolün bedelinin karşılığında aldığı kredinin aylık 
masrafı yüzde 3,5-4'dür. Petrolde yapılacak bir fi
yat artışı, yani yüzde 3'e kadarına kadar olan bir ar
tışı bayinin, oradaki faiz masrafını dahi karşılamı
yor. 

Diğer taraftan, bu yüzde 3'e kadar yapılan zam
lardan dolayı, hepiniz hatırlarsınız, petrole yapılan 
zamdan sonra bayi kârları ve nakil ücretlerime de 
Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanlığı tarafından ayar
lama yapılır. Bunlar da yani yüzde 3'e kadar yapı
lan zamlarda bu ayarlama yapılmamıştır. 

Bizim kanaatimiz şudur: 
Bunun faydası ve mahzuru bir tarafa konulduğu 

zaman; faydası çok daha fazladır ve bu ölçüden ha
reketle de, bunun Türkiye ekonomisi bakımından 
doğru bir ekonomik karar olduğu kanaatini muha
faza ediyoruz. 

Bunun ötesinde; Türkiye'de binlerce bayi var; 
bunların her birinin ne kadai" vergi ödediğini, ne yap
tığını, kârının ne kadar olduğunu, bayilerin depola
rındaki benzin miktarlarını ve bu farktan doiayı ne 
kazandığının tespiti için çok teknik bilgiler gerekmek
tedir. Bu konuda yapılacak çalışmalardan sonra ken
disine yazılı olarak ayrıca bilgi arz edeceğiz efen
dim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Soru sahibi söz istiyor mu efen

dim? 
YİLMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun; süreniz beş dakikadır. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) -

Çok teşekkür ederim SaymıBaşkanrm. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok sayın üyeleri; 

lütfedip buraya kadar teşrif edip, kendileri dahi inan
masalar, ıbelirli görüşü savunmak durumunda kalan 
Sayın Başbakan Yardımcımıza, gösterdikleri bu ya
kın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 

ALİ RtFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Edebi
yat yapma, edebiyat yapma. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Beyefendi, lütfedin siz de gelin bu kürsüden konuşun. 
Bu kürsüde edebiyat değil, bu Milletin dertleri dile 
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getirilir, eğer yüreğiniz var ise. (HF sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın Başkanım, bu süreleri lütfen tespit ediniz. 
BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz efen

dim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) - -

Çok sayın arkadaşlarım, şimdi sizlere kısaca Sayın 
Başbakan Yardımcısının beni niye inandıramadığını 
burada izah ettiğim zaman, ümit ederim sizler de az 
evvelki bu sataşmalarınızdan dolayı üzüleceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, herhalde bazı arkadaşla
rımız petrol zamlarmdan sonra nasıl bir tespit yapıl
dığını bilirler; ama bendeniz çok teknik bir konu de
ğil; ama burada kısaca size arz edeyim. 

Bundan evvel defalarca zam yapılmıştır, zamlar 
ilan edilmiştir ve Devletin memuru, Devlet adına, Ma
liye adına petrol istasyonlarına gitmişlerdir. Yaprian 
işlem nedir bilir misiniz arkadaşlar? Yapılan işlem, 
bir çubuğun bir deliğe sokulup, çıkarılarak litre muh
teviyatına bakmaktan ibarettir. Belki bu fevkalade 
zor bir işlemdir; şöyle zordur: 

Çünkü böyle bir işlem yapıldığı zaman bazıları
nın haksız milyonlarca, milyarlarca lira kazanması
na mani olunacaktır; onun için zordur. (ANAP sı
ralarından «Bağırma, ne biçim konuşuyorsun» ses
leri) 

Sevgili arkadaşlarım lütfediniz, dinleyiniz; eğer 
yüreğiniz varsa lütfedin dinleyiniz. Ben size şimdi 
burada neler yapıldığını, neler yapılmadığını arz ede
yim. (ANAP sıralarından «Bağırma, bağırmam ses 
feri). 

Sayın Başbakanımız çok şeyler biliyorlar. Bngün 
basından Sayın Başbakanımızın zanaatkar olduğunu-
da öğrendik; elbet bu konulan da bilirler. Onun için, 
sizlerin de bildiğiniz bu konuyu kısaca arz etmeye ça
lışayım. 

Türkiye'de şu anda 7 bin civarında akaryakü ba
yii vardır. Bü akaryakıt bayileri bir nevi amme hiz
meti yapar ve belirli bir süre hizmetten alıkonul
malarının sakıncası vardır; doğrudur. Gece saat 
19.00 ajansında siz ilan edeceksiniz, sabahleyin ben
zini biten bir vatandaş gelecek, belirli bir süre bek
leyecek. Eğer böyle bir mantaliteden yaklaşırsanız, 
bu yaklaşım doğrudur. Ancak, bu beklemenin, be
lirli bir süre bekleme ile Devletin, Milletin, haa' si
zin o sık sık bahsettiğiniz, ortadirek dediğiniz, ezilen 
dediğiniz, yoksul orta sınıf dediğiniz kişilere, böyle 
bir kararname ile hangi hizmeti götürüyorsunuz? 
Lütfen izanlarınıza terk ederim bunu. 
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Sevgili arkadaşlarım, yine bu konunun bir teknik 
yanı daha var, lütfedin hep beraber değerlendirelim. 
Zamların yalnızoa yüzde 3'e kadar olan bölümü bil
dirim dışı bırakılmıştır. Yüzde 3J1 olursa böyle bir 
zahmete katlanacaksınız. Peki, son zam yüzde 2,98; 
bu böyle bir zahmete katlanmamak için değil, özel
likle bazı kişileri zengin etmek için verilen bir karar
dır. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, bu kararda bendeniz mağdur ol
madım, hep beraber mağdur olduk, siz de mağdur 
oldunuz arkadaşım. 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Bağıran
dan konuş, kulağımızı rahatsız ediyorsun. 

YILMAZ İHSAN HASTÜlRK (Devamla) — 
Evet, buyurun sizleri dinliyorum, Sayın Başkanım 
müsaade etti sizleri dinliyorum, buyurun. Hay hay, 
çok hassas kulağınız var. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaları biti
relim efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) -
Çok sayın üyeler, görüyorum ki hatalı bazı uygulı-
maları, hatalı bazı çalışmalarınızı, buraya getirip 
kendilerinden anamızın ak sütü gibi helâl oylar al
dığımız kişilerin sesini burada size ilettiğimiz zaman 
rahatsız oluyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hastürk 1 dakikanız kalmış
tır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 

Çok sevgili arkadaşlarım, konuyu kısaca toparla
yacağım. Sizin bu itirazlarınızdan da gördüm ki, 
siz de bu konuda şu anda imal-î fikr ettiniz ve ko
nunun yanlış bir uygulama, hatalı bir uygulama, be
lirli kişileri zengin etmeye matuf bir uygulama oldu
ğunu gördünüz. Bu tür uygulamalara «Japon Mode
li» deniyormuş, yalnız bunun sonunda da «Hint Fa
kiri» ortaya çıkıyor; sizin o sahip çıkmak istediğiniz 
orta sınıf açısından... 
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OSMAN IŞIK (Ankara) — Orta sınıf değil, or-
tadirek. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Sizin için direk, bizim için sınıf. Siz zaten direk gibi 
görüyorsunuz onları. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayalım. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK ((Devamla) — 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerime son verirken, hata
dan dönmek bir fazilettir, diyor ve Sayın Başbakanın, 
Sayın Hükümetin ve siz Sayın Parlamento Üyeleri
nin böyle bir hatadan dönmek için çaba sarf edece
ğinize inanmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. <HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 1. KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın (Başkanım, 
müsaade ederseniz, Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğümüz hükmünce bu talebi
nizi yerine getirmek mümkün değildir efendim. (HP 
sıralarından alkışlar). 

2. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiVbı, 
üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi., (6/3) 

BAŞKAN — Sözlü sorular kısmının 2 nci sırasın
da yer alan, Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesini görüşeceğiz, 

Soru sahibi burada mı efendim? 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Buradayım 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buradalar mı efendim? 
Sayın Bakan, burada olmadığı nedeniyle görüşme

yi erteliyorum efendim. 
Sözlü sorular kısmının 2 nci sırasında yer alan 

sözlü sorunun görüşülmesi ve Sayıştay (Komisyonu
na üye seçimini yapmak üzere, 19 Ocak 1984 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 

....... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

18.1.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıyla il
gili uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/2) 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turhanıgil'in, 
üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/3) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




