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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETTİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Sayfa 
321 

322 

322 

322 A) Çeşitli İşler 
1. _ Tiirlkfiiyie Büyük iMiIltet 'M'ocMisiilndJe 

açılk ttuAumaın 12 üydfiMen 1'lli 'için 28 Eylül 
1986 taiMındle yapıiliaın aHal&eçiimde seçEflen mıü-
jötveikiüllleıljıniin and içmıesii 322:323 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması öner
geleri 323 

1. — Oırfdu ıMiillîötlveMi Hüseyin Avmi 
Sağesen ve 52 <an1k)adlaşııniiın, ftmdlılk iürüınıü ve1 

üretlioillaıılyîe IgM geneldi tedlbirilterfi lal'maya-
Haik -görevini ataia! âltiği ve kötöüye îküllilan-
dtğı ve bu ©yleımilnlin Tüırlk Ceza Kanuınıuınuıa 
'230 ve 240 inci mıadkfelleaülnıe uyduğu .iddlÜasıiy-
lla Şamayı ve Ttoatot Balklanıı CaiHSt Aral 'hak-
Ikımda Anayasamın 100 üınıoü maddesi uyarın
da bir Meclis Soıtnjşlbuıııraasd açılmasına ilişkin' 
önergesi (9/332) 323:325 

Sayfa 
325 C) Tezkereler ve Önergeler 

1. — taiir MUldfiviekülii Rüştü Şartiağ' 
in, sözlü soru/sonu gıartf afiduğııra 'dîaaö- önıer-
glasü Q4f225y 325 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LÎS ARAŞTIRMASI 325 

A) Öngörüşmeler 325 
1. — İçel Mlflletvdkffli Duamuş Fikri Sağ

lar ve 23 'arfoadaşaıraın, hayailıî ihracat itidialk-
rımın gerçek boyu'ffları liiie açiküıiğta ıkiavuşturül̂  
ması amnacıyDa Anayasanın 98 İndi, îçitüzügüo 
102 ve 103 üncü madldelemi uyanınca bllP 
Meclîs AraşJtMttnıaısa açalnuasına ilSşkin önerge
si (10/2J6) 325 

2. — Adana MBffieftJviekiilI Cüneyt Canven 
ve 29 aılfcadlaşmııın, çay üirütnündlelkli özeieşitiir-
menin sonuçları itte AKFA oMayının nedienye-
riırti tespit etmek asmıaoııyflla, AnayaBanın 98 linoi, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maididelteri uya
rınca tair Meclis Artaıştartnaıaı acılrnasana iüişkira 
ötaeıigasii. <jl<V27> 325:342 
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Sayfa 
V. — SORULAR VE CEVAPLARI 342 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 342 
1. — EtitanB MiltoveMlİL Tülrkân Tur 

gu t Ar ıkan ' ı n Fa!iz Far'kı iadesi Bonu'num 
1984 - 1985 ydfcmı gelllir ve grtifeıilfâıtinie İlişildin 
Devfet ©aklanı ve Baışfoakiam YairdıMcısıfodlaai 
•âöGdDii sıanuısu v e DevBdt Bte tanı K a s a m Ok" 
«ay"m oevalbı (6/673) 342:343 

2. — EkHımıe MüKleievek'iU Türkân. Tuaigut 
Arıkıam'ın, Faiiız Eaırlkı ladesti Fonıu 'nun 
1984 - 1985 ynlMam Igîe îr ve .glildarllleulinıe >*l%-
ıldiin DblvfleH; IBatonn ve Blaişfblalklain YaıridimaıisMn-
dlaın ısiözflü şar t ı lömerglösıi 1(16/074) 343 

3. — E l d t a e 'MliMöMdkÜlli Tülrikân Turjgutf' 
Arıfkıain'ın, D .P .T . IKklîksıınlrrtaıdia ÖracaliİkliL Y ö -
ridlteır F a n u s t u n 1984 - 1985 yiıtarîı gdÜîr ve gi-
deıtolûnfe lügkifaı DteıVM 'Baklamı w Baş/baklan 
Yard ımcıs ından sözlü sonu önergesi (6/676) 343 

4. — EdÖrlnıe MliMötWdkılİi Türlkân Turfcuft 
Arulklan *ıını, Serlbas1:, ıBöîgöIerii. T a s * w G e l i r 
ime Pomıu'înufn 1985 yılı ıgdlliır vıe. ıgJdbnMtoie 
üttgkiin Devle t Baklamı ve IBaışIbalkian Yiardımci!-
ısmndlan BicMi so ru ötoengastf (6/677) '3143 

5. — Bnzunum MİJötivdküi Hlrrii M f c i t -
ağîıuTnıuira, Iklalmıu kluiflulm ve 'kurulîuşlllajrüınoa özeS 
fkltlmaBaına taaızırfiaıttffldlairjı projelerle liliışjkfe Ba<ş-
•bakiaındlaın sözlü 'sıoirysıu ve Devlllgt Baikıata Ka
zan OtksayTıın cievialba (6/679) 343:345 

6. — E r z u r u m 'MîürJdtvıelldJlU HîlmS Nattfoartt-
ağlu'mum, TJC. Mıeirtkaz BaınMaisıinda çaftıgfoıra-
lain yaibfaıncı 'd)alraıı$mlaırtfiaırtı v e Baınlfcanıın *dnş; 
ibomçîkımınıa IlJşklih Baı^balklandaın 'sözlü ısıom 
öniemgteSli (6/Öİ80J) 345 

7. — Eirzumuım MfiMatsvelküflfi Hihrii Nal)-
blaintağlıu'ınıuın, teşvilk tadlarlilrıliin bölgeler 
Mbtarliylle daPimııınia İftşIkSta Başibalkûnd)an OTZ-
*ü ısoru önangegi (6/1681) 345 

8. — Erizuriuim MlltovdkÜlJÎ Hi lmi W& 
banlttogtu'niun, Mcf f lmlada ömöelHlkÜL yöreltate 
Davllet P l a n ı m a TeşOdlsttı 1985 yat »bülöçe&Çku-
den yapılan h a r c a m a y a jlligkiln Baş-bakarudttn 
siözM samı 'önergesi (6/682) 345 

9. — 'îsltiaıntbfuil! MffietiudklilÜi GüınlMîi Öz-
(klaıya'mın, TülrlkÖyeldle işörl3a)tiçılı|ğla karşı ne 
ıgjJHi önlSemlller lalllıindığıına iülşlkib Başlbakaöjdlam 
şözüü sonu lötoörigesii (6/596) 345 

Sayfa 
10. — DJyiarlbialkıır M t o v e k i f f i KJarfiln 'N!a-

ıiJn'iin, t t a vialttalnldaişl'-larıın lilşkleınüe ısoınucıu'nida 
-aalkialt 'kalldıığı ve ölldüğü . taklar ımla ffişkto 
İçişleri Bakan ından sözlü ısoru önengesi (6/598) 345 

11. — İzmt'ır MlIMcItJviefe'Üi AS; Aşjkıin T o k -
toş'ıın, AllÜaığa Pldürio Klilmiyia Klolmpıteksinfe i%-
'kiln BaşMalldaiddiain ısözlB ısomulsiu ve IDövÖeit 
Balkanı M . Vehib'i D in l e r l e r in oevabı 1(6/746) 345:348 

12. — Itçldl 'MlüMdlMelkil' Dmimuiş FHkri Siaığ-
'Jar'ıın, K. İ İT . üınülnflöiUnl'm 'ilhıtlaioıınla ffiışjkin Dev-< 
M Balklainıı ve iBa|ş|bialklam Yiaııidiimlaisiıınfdlatti söiz-
lü ısıomu 'ölneıriglelsli (6/6816) 348 

1'3. — Adiaınla ıMUl!leltlv(e4I<liHi Nıuı|i 'K|cwiklma!z;, 

in, Ihlaiyallî ührjaûait li'dldilalsuyjla h'alkdalriDnldla liişıllcira 
ylaipılSaln fiiırtmla v e Ikliış'illlelrıe liöJşlfân !Bla§)b)alkianÜ)aW 
SÖ2İÎÜ Btonu aneirige^i 1(6/688) 348 

114. — iEldjilnnia M'MdtlvdklJlIi Tülrkân Tuir|g|u)t! 
Aiiutklain'un, ühtiadaltlt Odlülşlfiirtmıe Folnuinıuiî 
1984 - 1985 yâhm gdlilr v e g»i(dieırfcdne Slİlşlktlm 
DeVDdt IBtaDdatoı M© Başlbalkajn Yfandımcısaınldlaın 
sözlü ısoirtu iötalqr[g|asii (6ı/689) 348 

15. — fEJ-diiirınle IMfiHdÜvdkMi Tülrikân Tuingunt 
•Arıılklain^n, Aklairlyialkıit Tütkettoı Fomu^nuln' 
198,4 - 19185 yiıfflllaıri gfe& ve ıglidedlerihe K!:ış-
IkiJn Diövtlett BlalkJamı ve İBa^Maüdam Yardılntü^ 
' isiiinidiato' ıSö(2İl!ü isoınu töinlelrlgfelsii 348 

16. — Ecârina MtöktİtekB Tülrikân Tuirtgull! 
Amlklain'ıın, Savuinımla Slalnıalyili ödl'iışt'iirlmie P o -
mulnfuln 1985 ıyııBı ıgldllr ıvle ıgCldeirlUerliınie 'Mlilşlklilnl 
Dev^dt IBalklalnı v e Blaşlbalkaln Yaaldiıimıoısiıınldlati' 
söziSü ısoirtu lölniengâsli (6/691) 348 

17. — Enirine Mtlfeü^elki.*^ Tülrlkâin TuirfgutC 
ANkSaölm, 1980 - 1 9 8 5 yffcuridla IMHan^!|a!n 4h-
Haoalt'fieş^ilklleirîilnie vle ıgörçıdklliöşlem Slhınaıoaltia dllş-
ifcün -Delvflelt Balklainıı v e 'Baı̂ lbalklain YalrldlDmcıtsın-
'darı (Söizllü ısarıu iönlerjgelsli (6/6912) 349 

. ;l!8. — (Ageli iM;l!IIIdt̂ dkli/Ji Duınmıuş F l i t e 
;Sa'ğ!iaJr'ıin, D .P .T . Özrılaln Ylaffcikıracdiığıı sana'-' 
vıınia lİHiı̂ kliın Devle t iBalfcainn v e lB(a$blalk)a!n Yar -
diımıoıisıınldala isıöziKü ısianu 'öMeirigelsE (6/693) - 349 
' 19, — Aldainia MlffldfJMeküÖi IMfetiln ÜaMimıal' 

in, IK)alWrlalfflalrtfflarjaiş -_ Gölkjsiuln Y d m ' Falblı^ 
klasıınıaa H985 yıihnân gatçMe^MÛ&n hanma 
Iblibier 'afîıimillairiıınia üUlüşlkÜn "TTairııım Orlmla'ın vfe Köıy-> 
işleri B a k a n ı n d a n sıözlıü so ru önergesi (6/607) 349 

20. — fldtiirtne 'MiUllIdüvdkS Türlkâin Tu'rigjuıt 
Arıtoaın'ın, 1984 yâmkk İ M v ê (ilhnaç eldüffleıı 
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Sayfa 
ikütiüik ve demir •- çelik malmuleıiMin Deıs-
telkllldmie Me Fiiyiaıt Miiknaır Fonıu'Ma ©tlk)ifctoe 
ilHişkÜın iDavliet 'Balkanı ve Baısjbakain Yarldnmci'-
sıınidam ısiöcdllü ısiotnu 'önergesi (6/^98) 349 

21. — IDljyaııtbalkıır IMıIltetydlclSfi Kladlir 
Narinin, D;yiaırlbalkıır Minide lilştkence sonucu 
mieyldalnla .geddiği lilddilaı feldllllen İlki ölİLÜm olüa-
'yıınla Ülışlkiîın İçOştorii 'Blaıkaıniîialdanı sözl'.lü som 
ölnargeisliı (|6/6İ1İ0!) 349 

22. — Brzunulm İMlffieltvielklillıi Hilmi Nal-
'bianltoğlu^Mn, VlasM ifîüdklöflönlilk Saın!a<yi ve 
Tklairet Anıaniim Şiırîkelliilnliın ofrldalklllatnıırna üölilşkiiıri 
iBaişjbalkaındaın 'sozjliü sianu lölniarjgasli 06/699) 349 

!23L. — Erzurum MMDelÜveklü HMmü Nal-
ıbainltoğlulnyn, Su vıe Şilşdllerne Anlamlım ŞL'lr-
İkeltıiınliln yoıfili oritlalkUaırınıa diışlkiiını Baş'balkamdiain 
sözfltü ısoru önıargesli t(J6/7!0O) 349 

24. — Trialbaan MıilîJeltvelkll Osman Ba-
hiasdıır'ıın, ıbir Valtiaınldalşı irkence İle öMürdük-
teırti üddUa lödillen lamriilyet gölrevilliIllarDnie fflülşjktıns 
İçiişlteırii Öalkaınnnldain 'Sölzllü ısıoru öhteırigeisÖ 
06/702) 349 

25. — (Beterinle MiilltotivelkMi Türkân Turgut 
Amlkaın'ım, 2)2.6 Jİ984 - '3U-JİI2Jİ984 iteıtihlDörii 
laaiaısiındla gatıçektaşl'liıriton camili Ihıaıyviain ilhına-
cialtaa 'flittin OeM'Jelt 'Blalklainıı. Ve Baişlbıalklaö 
Yardımcısından sözlü soru önergesi <6/703) 349 

26. — Denlimi MıffiletlvelkMi HaMl İbnalhlim 
ŞalbJi(n%ı, Güney lAlnlaıdallu Projesi «eldieiriyilıe 
yoğuımîaişjain ıtoprialk ısaibııştainia üftişikün Taıram 
Orman ve Köyiiişllleiri IBIalklalnnınldlaın sötJü sonu 
önergesi (İ6/6İ2I11) 349 

27. — Aldainia MKtöefflvdkM Nuri Koric-
maiz'ın, 1"9®6 yılîiıinlda dlağııltııfflaciak tlaıramsia! 
krediye iıllitşlkliın (Blaçlblalklatnldbn sözüü sam öner
gesi! 06/6214) 349 

28. — Edinme Mffietvdkifli Türkân TuirgıDt 
Arıkain'ıın, Î5.'6.1985 - 3I1J1I2.19»85 tiarıifalfeıri atts-
sıırida ıgangeMaştlJtlifen mercimek ve molfoult iih-
Jtacteütiirta ÜHîşkiln DbVM iBiaiklamı ve Blaşbâkian 
Yarldıırnıc'Jlstıirtdasn ısMÜ ıs/anu ömıeırigosi, (6/704) 350 

29. — Tdklalt M/IleltMekHÎİ Bnvelr özcatn'ın,, 
SSlvtals İtti Gemeridk llçaainldeki TUÖSAN Fatb-
nlikalsılnJa 'lİÜışk.ta Siaınıalyii ve Ticamelt Bakaran-
<Haln ısözlü ısioru ölnieıılgelsli (6/63UJ 350 

30. — U$»(k Mlttettivieildillli Yusuf Demirin, 
U$ak ffli (Banlaız Otaman BoHlge Şfef'iıtıe 'iMştkÜmı 

Sayfa 
Tarım Onrnaın ve K.öyiJ§9taAi Bakanından söz
lü soru önergesi (6/63(2) 350 

31. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda 'kurulan midye üretme 
çiftliğine (Miskin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/666) 350 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/667) 350 

33. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi 
(6/669) 350 

34. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, 
Kars - İğdır - Karakalle'deki Bez ve İplik 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan ısözilü soru 
önergesi (6/757) 350 

35. — Erzurum Millet vekili Hilmi 'Nal-
ıbantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kre
di 'borçlarının ertelenmesinle ilişkin ©aş'bakan-
dan sözlü soru önergesi (6/758) 350 

36. — İstaribül Milletvdkili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen 'bir filme 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi '(6/696) 350 

37. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları iinşaaıtına ilişkin Bayındırlık ve 
İslkân Bakanından sözllü soru önergesi ve Ba
yındırlık ve 'İskân Balkanı İsmadıl Safa Giray' 
in cevabı (6/705) 350:352 

38. — 'Ordu Milletvekilli Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptı
ğı fuel - oM iıthaılajtına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 352 

39. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Ballıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 352 

40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı- , 
gil'in, emelblilere ait çeklerin banıkaılarca ıs
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 352 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman 'Bölgesindeki kestane ağaç
larının kesâım nedenine linkin Tarım Orman 

— 317 — 



T. B. M. M. B: 8 1 . 10 . 1986 0 : 1 

, Sayfa 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge-* 
si (6/715) 353 

42. — Muğla MıMetvekili İdris Gürpınar' 
m, Muğla İli Milas İlçesinin ibazı köyleriinde-
'Jcli fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 353 

43. —• (Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etki-
siine iilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 353 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ül-
kemiizde uygulanan Ikur politikasına iilişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 353 

45. — Adana Millet vekili Nuri Kork-
maz'ın, asgarî döviz varlığı Ibulundurmadığı 
iddia edilen 'bankalara iilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/773) 353 

46. — Kahramanımaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin sözlü sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı (6/720) 353:355 

47. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına iilişlkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/795) 355 

48. — İstanbul Milletvekili İbrahim Umal' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo-
iu kampında cereyan eden 'olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkim Başibalkandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 355 

49. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgıin'in, 
1 Mayıs'm resmî bayram günü olarak illan 
edilmesine ilişkim Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 355 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ıbanıtoğlu'nun, milletvekili lojmanlarının ihale 
işleriyle görevlendirilmiş olan T. Emlak Kre
di Bankası Genel Müdür Yardımcısına Mis
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/818) 355 

51. — Denizli- Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözilü soru önergesi (6/749) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgillim, nakliyecilerin 'bazı sorunlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 355 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giıllin, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/751) 355 

54. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar 'bulunup bu
lunmadığıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 356 

55. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
hakkındaki hapis cezası kesinleşen 'bir mah
kûmun yakalanması için yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 356 

56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
iilişlkin İçimleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/753) 356 

57. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Uşak - Merkez - Bozkuş Köyü okul müdü
rünün Uşak Valisince açığa alındığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) - 356 

58. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, mecburî ikamete tabi tutulan iki va
tandaşımıza ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/820) 356 

59.. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın Diyarbakırspor aleyhine Ada-
na'da yapılan gösteri ve yürüyüşe ilişkin İç
işleri Bakanından sözilü soru önergesi (6/764) 356 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadır
lara üüişlkin Küllltür ve Turizm Bakan ından söz
lü som önergesi (6/765) 356 

61. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 356 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı 
ürünleri zarar gören üreticiler lehine alınacak 
önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 356 355 
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Sayfa 
63. — Ankara Milletvekilli Seyfi Oktay'ın, . 

. Yüzme Sutopu - Atlama Federasyonu Başka
nına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından ısözılü soru önergesi (6/769) 356 

64. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 356 

65. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Romanya gezisi nedeniyle verdiği 
demeçlere ilişkin Başbakandan sözilü soru 
önergesi (6/776) 357 

66. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
nraz'ın, Başbakanlık Dışjiliışkiler ve Basın Da
nışmanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/777) 357 

67. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/778) 357 

68. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, yolsuzluk iddialarıyla suçlanan bele
diye başkanları hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/779) 357 

69. — 'Manlbul Miiltebvelkii Hüseyin Avmii! 
Güıler'in, hayalî ihracait iddialarına karşı ya
pılan iışteımlliere ive kaimu iktisadî Iteşdblbüsleri-
nkı .satıişıına İlişkin Baş/bakandan sözlü soru 
löneflgasiL (6/780) 357 

70. _ Sûiint IMıIlbtlvıeıkiıl'iı Mehımlat Abdür-
rezalk Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Saltış ve (Kredli Kooperatifiieri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'nıdletoi alacağına ilişkin (Başfba-< 
İkamdan ısözlü ısioru önergesi (6/781) 357 

71. — Adana Mi'Ifotiveklilıi Metim Üsll'ü-
nellin, Miemuırllıar ile -Düğer Kamu Görevffi'e-
rinıin ©azı Dılsipliin OeızaÜ'arının Afifi Hakkın-
da Kanunun emniyet mensuplarıma uygülan-
ımadığı iddiasına ilişkim İçişleri ©akanından -
ıstözîlü soru öniargıasi (6/782) ' 357 

72. — lidianlbul MHMveMK Bilâl Şişman' 
m, Okumuş OoÜldiınlg'e Ibağlı Se - Sa Faib-
ııiilkıasıtıd'alkii 'işçilerin ücret ve 'kıdem tazminat ı 
ödentmeden işten çıkarıldığı iddtiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyali Güvenlllik (Baklanından söz
lü soru önergesi (6/783) 357 
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Sayfa 
73. — Denizi Milliaüvekilii Hafi ;lbraihiim 

Ş/alhin'in, Uşak Valisi 'tarafından fair öğret-
ımeniin görevimden alınma nedenine il'işkim 
îçiışlerÜ Bakanından. sözlü soru önergesi (6/784) 357 

74. — Malatya MıilileüvekiÜi Ayhan Fırat' 
m, Uıîaışitırma 'Balkanının Amerika seyahati 
sırasıında parasının çalındı ğı 'iddiasına ilişik in 
Başlbaıkamdian sözilü soru önergesi (6/785) 357 

75. — Uşak 'MiMieüvekiılıiı Yusulf Demir'in, 
Çanakkale Intepe Tatil Kampında patra ödiê  
meden kaldığı İdldia edliüfön ib'ir valiye ilişkin 
İçilşjDeri Bakanından sözlü ısoıru önergesi (6/786) 358 

76. — Uşak MiıUeJüvekiıi Yiuısulf Demıir'im, 
ibazı igjöpövll'iılıeır ite yalkımliarının Çamakkaüe tn-
tepe Tatil Kampından üoreiüsıiz yararlandik-
'liarı iddiasına üıilşlkün Millî Eğiıtiilm Gençlik vq 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 358 

77. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökımenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'da cereyan 6den yıkıcı, ve bölücü olaiy-
lara i/İlişkin lçilş-lieni 'Bakamından sözlü ısio.ru 
önergesi (6/788) 358 

78. — Tekirdağ Milletvekilli Salilh Aloan' 
in, Tekirdağ İllimde kaçak ve ru'hsıaıtıa aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen 'bazı iroşaalbliaral 
İlişkin İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 358 

79. — Adana Milieitivetoili Metin Üstüne!' 
in, Zonguldak - /Bartın Özel Tip Kapalı Ce
zaevindeki uygulamalara ilıişkln Adalet Ba
kanından ısfözflfü isoru önergesi (6/790) 358 

80. — îzmir Mileitjvefc* Rüştü Şardağ'ın, 
.sefalete karşı alınacak (tedbirlere ilişkin İÇiş-
'lıeri Balkanımdan sözilü sıoru önergesi (6/791) 

'81. — İzmlır M'ffiaövdkli Riüşfü-Sardalğ'ım, 
İbazı şjrkötlierle lillgili yöllsuzluk iddialarıma iıliilş-
kin Başbakandan 'sözlü ısoru önergesi (6/792) 358 

82. — Diyaribakır MilleÜvekili Malhmud 
Alibumakar'ın, hububat lailıtm fiiyalfclarıma ilişkin 
Barbakan ve Tarım Orman ve Köyitş'teri Ba
kanından sözlü soru önergesi C6/793) 358 

83. — Tekirdağ Milteüveklili Salih Akan* 
in, Tekirdağ - Hayrabolu İlçesıine bağlı köy
lerde doludan zarar gören üreticilere İlişkin 
Tarım Onman ive Kiöyişleri 'Bakanından sözilü 
ısioru önergesi (6/794) 358 

84. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kuieife'niin, Ayvalılk - Sarımsaklı Eğiıtülm, Spor 
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ve Turistik Tesislerime iilıiştkiin Barbakandan 
•sözlü ısaını ömertgasi (6/796) 

#5. — Kayseri Milleüvelkili Mehmıat Üinıer' 
in, Yiol'-lş Semıdikaısı Kayseri .Şubesinin ola
ğan 'genel (kuruluma totian 'bazı m isaif kilerim, 
fcongreden çılkıarılimaya davet edildikleri: ididıi-
asınaı linkin Baışlbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 

Sayfa 

354 

359 

' '86. — Konya M'il'letlvelkiill Salliım Eref 
in, Türk Kadınını Tanıtoııa ve Güçlemdihimıe 
Vakfı tarafımdan düzenlemem baılbya iMş/kin 
Başjhalkamdan sözlü soru önergesi (6/798) 359 

'87. — Tunicelü ıMİılfoÜvdkitlii Musa A'teş'İm, 
ısuçlü Ibir vatandaşı yalkalaıma!k için uygullıan-ı 
dığı iddia ©dilen yönteme ilişiklin Başbakanı-* 
•dam sözlü soru önergesi (6/799) 359 

88. — Denizli Mlffilaliviaküiii Halil 'İlbrahi'm . 
Şahinim, yurdumuzdafki olkullıara ve öğrel-
ımıerilere ilişkim Millî Eğitim Gançllilk ve Spor 
Bakanından sözlü soru öniergosi (6/800) 359 

89. — Balıkesir Millleiiivekili Davut Albıa-
cıgillin, Balilkeslir İli çevre 'yolu yapımımın dur
durulma medenine jilıiışlkiim Baiyımdırhlk ve Jsikâm 
Batanından sözlü soru Önergesi 1(6/8011) 359 

90. — (BİDdcilk. 'Milüeîvelklli Yılmaz Demir' 
in, A.B.D. 'gezisi sırasında Ibir komiser için Ta-
nutma Fomundan harcama yaptığı liddiasına 
üıişikin Devlöt Balkanından sözlü sonu önergesi 
{(6/802) 359 

91. — 'İçel 'Miıîleitvetkiıl'i Edip özgenç'im, 
Adınam Mendemas, Hasan Pölaıtkan ve Faitin 
Rüştü Zoıfliu'nıun maaşlarınım ailelerine ne za-
mıan tesülnu edieceğiıne ilişkim Basbalkamdam 
'Sözlü soru önergesi (6/803) 359 

92. — Ağrı M!il!lıelJvelk!i!lii Übrathim Taşde-
miır'im, Doğubeyazıt Telçeiker Hudut Talbur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki 

ot ıtiaplaıtıüdıığı iddiasına ilişkim M'Mî Saivum-
ima Balkanından sözlü soru önergeisii (6/804) 

VI. — KANUNı TASARI VE TEK LİF
LERİMLE KOMİSYONUARDAN GELEN 
DİÖER İŞLER 

1. — Giresun MililleltivelkülM IB'uriham Kara 
ve '22 Arkadaşınım; 5.5.1983 Tarih ve 2821; 
Sayılı Sendikallar Kamununum 28.8.1983 Ta^ 
rilh ve 2<8812 Sayıllı Kamumla Değişik 60 inci 
Maddesıinim I dinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Ve Bu (Kanona B'ir Geçidi Madde Ektenımeısi 
Hakkında Kanun' Teklifi ve iSağlılk ve, ISOSH 
yal Aşlar Komisyonu Raporu (2/3l27) (S. Sa
yısı : 459) 

2. — İsparta IMİil'dtlveık'ilıi Faitlmıa M-ihrilban 
Erden'im; 4.111.1981 Tarilh ve 2547 Sayıto 
Yülkiseklöğrdtiırrı IKaınuınıumun 17.8.1983 Tarilh 
ve '28180 Sayılı Kamumla Değilşıilk 518 imcıiı Mad, 
•desinlio (a) Bemdlimlm 4 Üncü Fıkrasının De-
ğiştiırillmesii Halklfcımdla Kamun Teklfıi ve Mi l î 
Egelim Koımilsıyomu Raporu (2/339) (S. Sa
yısı ': 460) 

3. — Bazı Işkım ve Bölgelerim Taısdliıktem 
Muaff Tultuîîroaısıma Daıiır Sözlieşimemim Onay-
'llammıasi'nım Uygun Büiliuındlulğu Hakkımda Ka
nun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri koımlis-
yonları raporları 0/756) (İS. Sayısı : 441) 

4. — İstanbul iMıiilfaüvekilıi Bilâl Şişman 
ve 7 Arkadaşınım; 17.7.1964 Taırilh ve 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun 45 imci 
Maıdldeısıimiin Birimci Fıkrasının Değiışıtüırlilme-
sine Dair Kanun Tefclıiifi ve Sağlık ve Sosyal 
fşler Komisyonu Raporu (2/275) (S, Sayısı : 
466) 

5. — TürMye Cuimhuriiyelti il© Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Komsollloıslıuk Sözlieşme-
siimlim Onayılammasmim Uygum Bulunduğuna 
Dair Kamdım Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (11/704) ı(S. Sayısı : 465) 

Sayfa 

359 

360 

360 

360 

360 

360 

360 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Gen'e1! Kurulu ısaiait 15.001te açıldı. 
'FManıdîyıa^ya ©iıdleoek olan Devlet Balkanı Abdul

lah Teneltoeiûi'nlin ıdiönüışiüınıe kadar Devfcıt Bakanlığı
ma, Devlet Bakanı M. Vdhfhi IDtJnçerler'in, 

IBölçilka'ıyta ıgiıdtecek olan Dışişleri Balkanı Vahit 
'Hallafloğlıu'nun dönüşlüne ikaldar Dışişleri Balkan lığıma, 
Devlet (Balkanı A. 'Mesut Yılımaz'ın, 

AlvüsiliuryaVa gidecek olan; 
Öaşlbalkan Turgut Özafın dönüşüme kadar Baş-

bakanlığa, Devlet Balkanı ve IBaşIbakan Yardımcısı 
ılsmet Kaya Erdem'in, 

iDavliet 'Balkanı A. Mösuıt Yılmaz'ın dönüşüne 'ka
dar Devlet Bakanağına, Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
llefioğlu'n'un, 

Amerika Birleşik DavIiaCleriıne güdecek olan; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardıimeı/sı İsmet Ka

ya Erdeim'iın dönüşüme Ikadar Devfet Bakamı ve Baş
bakan Yardımcılığına, öevlelt Balkanı Kâzıım Oksay' 
in, 

IDı'şiışlbıü (Bakanı Valhit Halöfloğl'.u'nun dönüşüne 
(kadar D'işiişDefi 'Bakanllığına, Devlet Balkanı A. Mfâsut 
Yılmıaız'ın ve 

(İrlanda ve İngillilere'ye gidecek olan Mililî Eğitim 
Gençlik ve Spor iBalkanı Metin Emiıröğlu'nun dönü
şüne ıkadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na, 'Devlet Bakanı Ahimıöt IKaraeiv'Iıi'nıi'n; 

Vdkiiffiik eömeilleninıiın •uygun görüldüğüne dair 
üumlhuribaşkanltğı 'tezkereleri Geneli Kurulun billgisi-
nıe isıunulıdu. 

Erzurum Milletvekili Hitanı Nallbantoiğlu'num 
ı(6/7Öl) numıarali «özlü ısonusunu geri aldığına daiır 
önergesi okundu; sözlü «lorunum geri venilidüği ve 

Balltk'esiır Milletvekii Davut Abacıgil'in (6/616), 
(6/710) ve (6/714) numaralı .sözlü sorularının yazılı 
soruya çevrilmesine dair önlergesi de okunarak Baş-
kanlakça gereğinin yerine göt irileceği ; 

ıBiMldiMiidL 
Türküye 'Büyük 'Millet Meclisinde; 
Türikilye - Avusturıalya, 
Türkiye - Kenya 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık 

'tezkereleri ve kurucular kurulu üsteleri okunarak ka-
'buü 'edildiler. 

18 - 20 Eyllil 1986 tarilhlerinde Viyana'da yapı
lacak Avrupa IDemolkraltliık Birliği (EDU) tioplıamtı-
ısına İ'şitıiralk eıtmelk ve görüşmelerde IbUlunımak üzere 
Avusturya'ya gidecek heyete, İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın da katılmasının uygun görüldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me K'omiiısiyonunun; Satmalıma Koimiısıyoınu ©aşkıanilı-
ğı, Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme, Basım
evi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, Sosyal Hizmetler, 
Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mail Saymanlığı ile 
Mililî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Mal 
Saymanlığı, Saray ve Kaisırlarda İçtüzüğün 153 ve 
Müteakip Maddelerine Göre Yapltığı Denetimle İl
gili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu ve üzerinde görüşler belirtildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediyelerine ta
nınan imar planı yapma veya tadil etme yetkilerinin 
kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan iddia
ların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/25) üzerinde Genel Kurulun 4.9.1986 
tarihli 4 üncü Birleşimde başlanan öngörüşme ta-
maimlandı; iMecMs Araştırması açılması reddedildi. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
11 arkadaşının, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin 
içinde bulundukları durum konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtlüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 
üzerinde yapılan öngörüşme de tamamlandı; genel 
görüşme açılması reddedildi. 

1 Ekilim 1986 Çarşardba günü saat 15.00'fe top
lanmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiıli 

Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köy men 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 
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H. — GEL 
1 . 10 . 1 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — tsfcamlhııl Milltetvekiili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa ge
liş ıtarihi : 10.7.1986) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim gezile
rinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.9.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
radyasyonlu olduğu iddiasıyla yurdumuza geri dönen 
ihraç malı gıda maddelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 
ineli Birleşimini açıyorum. 

KÂĞITLAR 
i Çarşamba 

Balkanından yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.9.1986) 

2. — Isıfcamlbuil Müfeövıdkilli Feridun Şaötir öğünç' 
ün, bir gazete sahibinin Devlet kuruluşlarından aldığı 
ihalelere ilişkin Başbakandan yazıllı soru önergesi 
(7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1986) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

52 arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili ge
rekli tedbirleri almayarak görevini ihmal ettiği ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza .Kanunu
nun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral halkkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/332) (Başkan
lığa geliş tarihi : 30.9.1986) 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Gündeme geçiyoruz.: 

KURULA SUNUŞLARI 

Yeni seçilen sayın milletvekillerine tebriklerimi 
sunuyorum, 'başarılar diliyorum, hoşgeldiniz diyorum. 
(Alkışlar) 

Seçim çevresi ve soyadı alfalbe sırasına göre, adı 
okunan sayın milletvekili kürsüye gelip andiçecektir. 

önce sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum, 
bilahara kürsüye davet edeceğim. 

Vahit Melilh Halefoğlu (Ankara) 
Mahmut Sönmez (Bingöl) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Hasan Celal Güzel (Gaziantep) 
Hüsnü Doğan (İstanbul) 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bu

lunan 12 üyelikten 11'i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapılan araseçimde seçilen milletvekillerinin andiç-
mesi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açık 'bulunan 12 üyelikten H'i için, 
28 Eylül 1986 tarihinde yapılan araseçimde milletve
kili seçilen sayın arkadaşlarımızın andiçme töreni ya
pılacaktır. 

Araseçimin, ülkemiz, demokrasimiz ve parlamen
tomuz için hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemâl özbflen (Kırklareli) 
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Erdal İnönü (İzmir) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
Sümer Oral (Manisa) 
Akın Gönen (Niğde) 
Hüsamettin Cindoruk (Samsun) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Şimdi, sırasıyla sayın milletvekillerini andiçmek 

için küsüye davet ediyorum : 
Sayın Vahit Melih Halef oğlu, Ankara... 
Yurt dışındalar. 
Sayın Mahmut Sönmez, Bingöl... 
Yoklar. 
Sayın Sait Ekinci, Burdur... (Alkışlar). 
Buyurun Sayın Ekinci. 
(Burdur Milletvekili Sait Ekinci andiçti). (Alkış

lar). 
BAŞKAN — Sayın Hasan Celal Güzel, Gazian

tep... 
Yoklar. 
Sayın Hüsnü Doğan, İstanbul... 
Yoklar. 
Sayın Erdal İnönü, İzmir (Alkışlar). 
Buyurun Saym İnönü. 
(İzmir Milletvekili Erdal İnönü andiçti). (Alkış

lar). 
BAŞKAN — Sayın Ümit Canuyar, Manisa... 
Yoklar. 
Sayın Sümer Oral, Manisa... 
Yoklar. 
Sayın Akın Gönen, Niğde (Alkışlar). 
Buyurun Sayın Gönen. 
(Niğde Milletvekili Akın Gönen andiçti). (Alkış

lar). 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Cindoruk, Sam

sun... 
Yoklar. 
Sayın Koksal Toptan, Zonguldak... 
Yoklar. 

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

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
52 arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili ge
rekli tedbirleri almayarak görevini ihmal ettiği ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9J332) 

I BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi 
vardır. Önerge bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır; 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünyaca bilinen, tanınan ve aranan fındığın mer

kezi Doğu Karadeniz bölgemizdir. Kaliteli fındık de
nince öncelikle akla gelen iki ilimiz Ordu ve Giresun' 
dur. Bu iki ilimizin tek geçim kaynağı ise yalnızca fın-

j diktir. Fındık, bu yöredeki toprak örtüsünün denize 
akıp gitmesini önleyen, vatan toprağının koruyucusu 
olmanın yanında Türk ekonomisine dışsatım yoluy
la yılda 350 - 400 milyon dolar seviyesinde önemli 
bir destek sağlar. 4 milyon civarında insanımızın iş, 

I aş ve ekmek kapısıdır fındık. 

I Bilindiği gibi, yaz başlarında Çernöbil Nükleer 
Santralında bir tedbirsizlikten kaynaklanan kaza so
nucunda meydana gelen radyasyon bulutları önce İs
kandinav ülkelerinde, sonra Balkan ülkelerinde ve 
daha sonra da ülkemizde Edirne, Karadeniz ve göller 
bölgelerimizde etkili olmuştur. Romanya günlerce so
kağa çıkma yasağı koymuş, sütlerini imha etmiştir. 
Almanya ıspanak tarlalarım imha etmiş. Hollanda süt 

I ineklerini elden çıkarmış yerine yenilerini ikame et-
I mistir. Bu ülkelerin hükümetleri tüm bu imha işlem-
I lerinde halkın zararını, vatandaşının sağlığını düşü

nerek tazminat olarak ödemiştir. Buna karşın bizim 
Hükümet, Türkiye'den ihraç edilipte radyasyon ne-

I deniyle geri döndürülen gıda maddelerinin yurt için-
I de satışına bir nevi destek olmuştur. 

I Hükümet kendine özgü ciddiyetsizliği içinde «rad-
I yasyondan ari belgesi» zorunluluğunu aramaksızın 

gıda maddelerinin ihracına devam etmiştir. Peynir, et, 
I kekik, nane ve benzeri birçok kalem gıda maddeleri

miz Avrupa ve petrodolar ülkelerinden «radyasyon-
I ludur» gerekçesiyle geri çevrilmiş ve o ülkelerde ülke

miz gıda maddeleri aleyhine bir kampanya başlatıl-
I mıştır. 
I Hükümet vurdumduymazlığına devam etmiş, yıl

da 350 - 400 milyon dolar girdi sağlayan 1986 mah
sulü Doğu Karadeniz fındığı Hamburg'a indiğinde 
60D Bekürel/Kg.'nın üzerinde radyasyonlu olduğu tes
pit edilmiştir. Hükümet yine gayri ciddî tutumunu de-

j vam ettirmektedir. 
Doğu Karadeniz fındık bölgesine ise karabulutlar 

I inmektedir. Üretici, tüccar ve yöre halkında panik 
başlamaktadır. Ordu Valiliği işin üzerine gitmiş fa
kat Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Atom Enerjisi Ko-

I misyonuna talimat vererek fındık radyasyonuyla ilgili 
| hiç bir raporun açıklanmaması talimatını vermiştir. 
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Demokrasilerin başta gelen özelliklerinden birisi açık 
rejim olmasıdır. 

10 Eylül 1986 günü Ordu Valiliği Ordu tli hudut
larına fındık ve kabuğunun giriş - çıkışını yasakla
mış, bu haber Türkiye Radyo ve Televizyonlarından 
da yayınlanmıştır. 12 Eylül günü Ordu Valisi bu kez 
aldığı uyan üzerine karantinanın fındığa değil kabu
ğa olduğunu açıklamıştır. 

Bunun üzerine hemen komşu ilin işbilir tüccarla
rından birisi devreye girmiş ve âdeta bir senaryo sah
neye konmuştur. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı da 
ya bilgisizliğinden ya da başka nedenlerle bu senar
yoya dahil olmuştur. Böylece 1986 mahsulü fındık 
üzerindeki oynanan oyunu tamamlayan «ambargo> 
kararı ilan edilmiştir. Bunca Türk ihraç gıda madde
si «radyasyonlu» gerekçesiyle geri dönerken yalnızca 
fındık ve üreticisine hiçbir yan önlem almaksızın bu 
ambargo neden konmuştur? Olay her haliyle esraren
gizdir. 

Fındığa ve onu iş, aş ve ekmek bilenlere karşı ko
nulan ambargo kararı geçen onbeş günlük zaman için
de hedefine ulaşmıştır. Komşu il ihracatçısının am
barlarına 15 milyon kilo civarında radyasyonlu oldu
ğu ilan edilen fındık doluvermiştir, hem de danışıklı 
kontrollerden geçirilerek... 

Avrupa fındık piyasalarında Türk fındığı 350-360 
dolardan işlem görürken İtalya ve ispanya fındığı 
390 - 395 dolara fırlamıştır. 

Oyunu sahneye koyanlar amaçlarına ulaşmışlardır. 
Bugiüoden ısıonra hükümetin atacağı önlemler bir 
gösteriden \ieıiiye giildemlyeeekt'ir. Türk fındığı, üre-
tiioisii ve ıo yörede yaşayanların yaşama güçleri orta
dan kaldırılmıştır. Olay ciüddîldir. Büır an önce sorum
luların orftaya çıkarılması gerekir. 

Yukarıda arz lefütiğ/ümîiız ve görülşmelerdıe açı'klaya-
oağımız nedenlerle görevmi kötüye kullanan, en 
azından sühlmal 'eden 'Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
CaihÜlt Aral'ın Ibu fâyfemli TOK'nun 230 ve 240 inci 
maidldeilerıine oyduğundan, Anayasanın 98 ive 100 üncü 
maddelerine göre hakkında Meclis Soruşturması açıl
masını arz ederllz. 

Saygılarımızla. 

HÜöseyıinı Avnii Sağesen 
Ordu 

Salih Akan 
Tek'irdağ 

Musa Ateg 
Tunceli 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Hayrı jOismankoğlu Durmuş Fükri Sağlar 
Gaziantep îçel 

Erol Ağaigi 
Kırklareli 

İbrahim Ural 
AstarM 

Hal'il îbrahim Şahin 
ıDenlizlfi 

Şevkli Taftan 
Sivas 

Salbri Irmak 
Konya 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

*Hıall!is Soylu 
Kars 

Yusuf Zliya Kazanci'oğlu 
Tralbzon 

Hayreitıtfin Ozansoy 
Diyarbakır 

lAİrffif Toprak' 
'Niğde 

Isa Varda!! 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Yılmaz Demiir 
(Biledik 

Halıil Nüzhet Goral 
Aydın 

Ali Rıza Akaydın 
Çoruım 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hasan Altay 
Samsun 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

İlhan Dinçefl 
Malajtya 

Mehmet Azüzoğlu 
(Bürsaı 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramammarajş 

Mehmet ©estim Göçer 
Çorum 

Barıış Oan 
Sinop 

Hlmi ıNaübanitoğlu 
Erzurum 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Mlünlir Sevinç 
Eskişehir 

Mieftin ÜlsUiünel 
Adana 

, Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

VeJbM Bataman 
Adana 

MuMtltıin Yıldırım 
Eldirne 

Yılmaz önen 
İzmir 

Enıvıer özcan 
Toka» 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Muhteşiem Vasıif Yücel 
Zonguldak 

Şayihmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Sururtiı Baıykal 
Ankara 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Salim Erefl 
Konya 

Veysel Varol 
Erzincan 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Ali Rıküvan Yıldırım 
Tunceli 

Durcan Em'irbayeıt 
İzmir. 
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BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre, en geç bir ay ÜÇinde olmak üzere, görüşıme 
günü Danışıma Kurulunca tespit edilerek Genel Kuru
lun onayına sunulacaktır. 

C) [TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sözlü 

sorusunu geri aldığına dair önergesi (4/225) 
BAŞKAN — ©lir (sözlü sorunun geri cerimesine 

dair tlezlkıere vardır, okutuyorum:1 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
2.9.1986 ıtariMi 2 numaralı gelen kâğıltilarda 6/792 

esas numarası ile yer alan sözlü soru önergemi geri 
alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarimla arz ederim. 
Riüştü Şardağ 

İzmir 

IBAŞKAN — iSoru önergesi! gerii verilmişltlir. 

IV. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME MECLtS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 

23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

BAŞKAN — Gündem'imlizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapilimasına Da'ir Öngörülmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

1 (inci sırada, İçel MilleltiveMıM Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar ve 23 arkadaşının, hayalî ihracaat iddia
larının gerçek (boyutlarıyla açıklığa kavuş.fcurulması 
amacıyla Anayasanın 98 inc'i, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü (maddeleri uyarımca folir meollis araştırmasına iliş
kin önergesdnlin öngörlüsmelerine Ibaşlıyoruz. 

Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Mazareti nedeniyle, lilıgiilıi bakan, yolda. 
BAŞKAN — HÜlkülmet yoklsa, ıgörüşmeyi bir de

faya mahsus olmak lüzere erteleyebilirim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) Erte
leyin. 

(BAŞKAN — Hükümet olmadığı üçün, Ibu konu
daki görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere er
teliyorum. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması YapıHmasına Dair Öngörüşme-
ler» (kısmının ikinci sırasındaki, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver ve 29 arkadaşının, çay ürünündekıi 
özeleştirmenin sonuçları ile AKFA olayının neden

lerini tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 'inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Mecfe araştırması açılmasına ilişkin önergesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çayda özel sektör macerası - AKFA olayı - batan 

milyarlar - kilit vurulan 'fabrikalar - kaybolan millî 
servet - kan ağlayan üreticiler ve işçiler. Bu macera
nın nasıl başlayıp ve nasıl sonuçlandığı aşağıda an
latılmıştır. 

Olaylar : AKFA macerası 'hükümetin 4.12.1984 
gün ve 3092 sayılı Kanunla, çayda devlet tekelini 
kaldurması, özel sektöre yaş çay iişıleme, kuru çay 
üretme, paketleme fabrikası kurma ve kuru çay sat
ma hakkı tanıması ile başlamıştır. Bu işe ilk el atan 
özel sektör AKFA oldu. AKFA daha önce salça 
üretmeye kalkışmış ve üreticiye 6 miyar borç taka
rak batmış bir firma olmasına rağmen, 3092 sayılı 
Yasa çıkmadan Devlet Planlama Teşkilatından teş
vik almıştı. 1985 yılında İktisadî Araştırma Vakfın
da Çay - Kurada düzenlenen panel seminerde, Devlet 
Balkanı Mesut Yılmaz şöyle diyordu : «1981 yıllına 
kadar 250 bin ton çay denize dökülmüştü. 1981 yı
lına kadar Çay-Kur zarar 'etmiştir. 1981 yılından 
sonra kâr etmiştir. 1978'de iki misli liş gücü çalışı
yordu, bugün 1984 de yarı işgücü li'le iki misli üre-
tıim gerçekleşiyoır. 'Bunu daha ileri götüreceğiz. Ser-
'best ekonomi ve rekabetin kuralları ile; üretici, tü
ketici ve üşleyici için yeni durum daha iyi sonuç ve
recektir. 'Bu yeni politikayı üreticiler şmdiden destek-
üemelidir.» Böylece Devlet Balkanı Mesut Yılmaz, üre-
tıiciılerin ürettikleri hammaddeleri Çay-Kur yerine 
özel sektöre, dolayısıyla AKFA'ya da verilmesi için 
koşullandırma görevini yerine getiriyordu. DPT tem
silcisi İmdat Afcmertmer ise, «Rekabet» dolayısıyla 
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üretim maiyetleri minimize edilebilecektir. Çay-Kur, 
özel sektörün dinamizmine ayak uydurucu tedbirleri 
»derhal 'almalıdır. Teknoloji, ambalajlama ve pazarla
mada reorganize olmalıdır. İlerde Çay-Kur için mü
nasip formüller düşünülebilir.; Şimdilik Çay-Kur faa
liyetlerini 'bir müddet daha sürdürecektir.» diyerek 
Çay-Kur'un özel sektörden geri olduğunu, ileride 
Çay-Kur'u da özelleştireceklerini iran edip üreticileri 
ıbakan gibi özel sektöre yönlendiriyor idi. Nitekim, 
AKFA aldığı teşviklerle ve kredilerle kısa sürede 11 
çay fabrikası yaptı, açtı ve üretime »geçti. Çay-Kur' 
un tecrübeli kadrosundan büyük vaadlerle yönetici 
aldı, üreticiden yaş çay yaprağı aldı, 

1985 ve 1986 yılında kuru çay ürefctıi. Büyük rek
lamlarla piyasaya arz etti. Tüm özel sektörün 1985' 
te ürettiği kuru çay (3 000 tonu AKFA'ya ait) 4 000 
ton civarında, 1986 Temmuz ayı sonu itibariyle özel 
sektör üretimi 6 000 ton kuru çay civarına ulaştı. 
Ancak, bugün 1986 yılı yaş çay alım kampanyası 11 
inci sürgün Temmuz-Ağustos dönemlinde AKFA'nın 
11 fabrikası da kapalı; çay işlemiyor, kuru çay üret
miyor. Ziraat Bankası, iş Bankası ve Anadolu ban
kalarından alınan 25 milyar kredi boırcuyla, üretici
ye 1985'den 1 milyar, 1986'dan 4 milyar olmak üze
re, toplam 5 milyar borcuyla AKFA bugün ismen 
var cisımen yok. 3 000 işçisi kapı dışarı edildi, işçi
ler çalıştıkları sürelerde maaş 'alamadılar. Üretici sat
tığı mahsulün 'bedelinden çok cüzi 'bir miktar hari
cinde 'bir lira alamadı. AKFA doğmadan öldü, battı. 
Bataktan kurtulmak için İki s a vadeli kredileri orta 
vadeli kredi haline getirmek ve 6 milyar daha taze 
para alabilmek için hükümet, bakanlıklar, ve Mer
kez Bankası çevrelerinde dönüp duruyor. Belki de 
AKFA yeni 'bir hileli iflas yolunu deneyecektir, böy
lelikle 'borçlar durdurulacak, ödemeler durdurulacak, 
kredi faizleri durdurulacak, eldeki gayriımentkuller 
tasfiyenin uzaması sonucu, değer -artışı ile kıymetle
necek, borç miktarı aynı dururken mal varlığı de
ğerlenecek, AKFA zamanın ve yasaların zırhına sı
ğınarak, 'borçluların sömürülmesi pahasına iflasında 
kâr edecektir. 

Sorumlu Kim? : Görevi; hükümetçe kabul edilen 
'hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plan
ları hazırlamak ve ıbu nedenle gerekli gördüğü çay
da özeleşımeyi savunan Devlet Planlama Teşkilatı mı, 
yoksa, salçada üreticiye 6 milyar borçlu olarak tetan 
AKFA'ya, başarılı ve yeterli özel sektör kimlik kartı 
olmadan ve çay tekeli kalkmadan teşvik kredileri 
verdiren hükümet mi? Ya 'da üreticiyi, mallarım 

özel sektöre vermesi için koşullandıran Mesut Yıl
maz le İmdat Akmernıer mi? Tüm 'bu soruların 
yanıtları ancak Meclisçe kalbul edilecek ıbir araştır
ma sonucu ortaya çıkacaktır. 

Bu gerekçelerle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve i 03 üncü maddeleri gereği, çayda özelleşme
nin sonuçları ve AKFA olayı ille ilgili olarak 'bir 
Meclis 'araştırması açılmasını saygılarımızla talep 
ederiz. 

Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Kâzım Ökısay; 'buyurun Sayın Oksay. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; malumları oldu
ğu üzere, devlet tekellerine ilişkin görüşümüz, hükü
met programında ve yüce Meclisimizin tasvibinden 
geçmiş Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
almıştır; dolayısıyla, serbest piyasa ekonomisinin fay
dalarına inanılarak, çayda devlet tekeli 4.12.1984 gün 
ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile 'kaldırılmıştır, 

Günümüz şartlarına ve hükümet programına uy
gun olarak düzenlenen 'bu Kanunla, gerçek ve tüzel
kişilere, yaş çay işleme ve paketleme fabrikaları ku
rup, işletebilımelerine ihtiyaçları olan yaş çay yapra
ğını doğrudan üreticiden satın ailmalarına imkân sağ-
lanılmışıtır. 

Çay tarım alanlarının tespiti, Balkanlar Kurulu
nun yetkisine; ıbu alanlarda çay 'bahçesi kuracaklara 
verilecek ruhsatnameler için aranılacak esaslar ise 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının tespitine bırakılmış
tır. Bu konuda bir- yönetmelik hazırlanmış ve 13 
Ekim 1985 ıtarihli, 18897 sayılı esmî Gazete'de ya-
yınlanaraik yürürlüğe girmiştir. 

Bunlara ilaveten en önemli hususlardan birisi de, 
çay üretim, alım ve satımına ilişilin birçok kanunlar
da yer alan ve karmaşık hale geldiği için uygulama
da çeşitli sıkıntılara sebebiyet veren mevzuatta sa
delik sağlanmıştır. Gerek kanunla, gerek yönetmelik
le, çay üreticilerinin kazanılmış hakları ve mevcut 
çaylık alanlara lillşlkin halklar aynen muhafaza edil-
ımiştlr. 

Başlangıçtan beri ıbu sanayii dalında yakın ilgi 
gösteren özöl sektör, 'bu Kanunun yayımını müteakip 
derhal faaliyete geçmiştir. Bu konuda teşebbüse ge
çen firmalardan 'birisi de AKFA'dır. Bu firmaya, 
3092 sayılı Çay Kanunu çıkmadan, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından teşvik 'belgesi 
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verilmişitr. (SHP sıralarından «Nasıl verildi?...» ses
leri) Ancak, bu 'belgeye konan «İlgili 'bakanlığın mü-
saadesiiyıle hüküm ifade eder» yolundaki ibareden 
dolayı, söz konusu belgenin hüküm ifade edebilmesi, 
kanunda yapılacak değişikliğe 'ba'ğlanılmıştır. Nite
kim, bu konuyla ilgiii işlemler, 3092 sayılı Kanunun 
çıkmasını müteakip hüküm ifade etmeye başlamıştır. 

Kanunun yayımından önce teşvik 'belgesi veril
mesi, sadece 'bazı çalışmalar yönünden zaman ta
sarrufu sağlamaya yöneliktir; bu teşvik belgesinin 
başkaca bir yararı olmamıştır. Aynı uygulama, icap 
ettiği 'takdirde başka firmalara da yapılabilir. Yani, 
bu uygulamada AKFA'ya yönelik herhangi bir ay
rıcalık yapılmamıştiT. 

AKFA grubuna açılan krediler konusuna gelin
ce : AKFA grubu, 12 adet fabrika içtin, yaptıkları 
proje üzerinden aldıkları ıteşviik belgelerinin -bila^ 
hara revize edilmek suretiyle- toplam tutarı 24,4 mil
yar liraya ulaşmıştır. Bu miktara, kanunen verilebi
lecek kredi miktarı, yüzde 70 esasına göre, 17 mil
yar 100 milyon liradır. Âdı geçen firma, kredi için, 
Ziraat Bankasına ve Türkiye İş Bankasına başvur
duğunda, söz konusu finansman ihtiyacının büyüklü
ğünden dolayı iki banka konsorsiyuma gitmişler ve 
AKFA'ya -ilk sene projesinii daraltmasını önererek 
6 fabrika için, toplam 6,5 milyar lira kredi açmış
lardır. Yatırım kredisinin ilk diliminin verildiği ta
rih, kanunun yürürlüğe 'girişinden beş ay sonrasına 
rastlarnak'tadi'r, Buna rağmen, adı geçen firma, 12 
fabrika yatırımını birden yürütmekte ısrar etmiş ve 
Anadolu 'Bankasından da, büyük kısmı döviz prefi-
nansıman kredisi almak üzere, 3 milyar 200 milyon 
liralık kredi daha almışti'r. Böylece, üç bankadan al
dığı kredi miktarının genel toplamı, 9 milyar 700 
milyon liraya ulaşmıştır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Bakan, bunların karşılığı ne idi? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — iBu kredilere karşılık, bankalar tarafından 13 
milyar 700 milyon liralık gayrimenkul ipoteği 'tesis 
edilmiş; ilave olarak, şahsî kefalet alınmıştır. Bu kre
dilere karşılık yapılan yatırımlar in harcaması ise, 15 
milyar 800 milyon liradır. Dolayısıyla, toplam pro
je tutarının yüzde 39,7'sj oranında kredi verilmiş
tir. Alınan kredi için de, yüzde 41,2 fazlasıyla, gay
rimenkul ipoteği yapılmış; blahara, ilaveten, şahsî 
kefalet alınmıştır. Alınan krediye nazaran, 6 milyar 
100 milyon lira fazlasıyla da -bir başka deyişle, yüz
de 62,8 fazlasıyla- yatırım harcaması yapılmıştır. Alı-

1 nan krediler, yatırımların gerçekleşmesi ölçüsünde, 
ceste ceste verilmiştir. 

Bu izahatlardan da anlaşılacağı üzere, verilen kre
diler tamamen bankacılık prensiplerine göre yürütül
müştür; ancak, adı geçen firmanın iç işlerine karı-
şılmadığı için, ne gibi problemleri olduğu kesin ola
rak bil'inmemekle 'beraber, darboğazla girme neden
lerinin : 

1. Özel sektör için, çay sanayii (tamamen yeni 
bir saha olmasına rağmen, kredinin açılmasını ta
kip eden dört ay gibi, çok kısa bir sürede yatırı
mın gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla puanlama ve 
koordinasyonda nkısaca- yönetimde tam etkinliğin 
sağlanamaması, 

2. Yapılması öngörülen 6 fabrikayla yetinilme-
yip, 12 fabrikanın inşaatının birden yürütülmesi; do
layısıyla-öz kaynağın yetemeyeceği çapta bir yatırı
ma 'girişilmesi gibi sebeplerden (ileriye geldiği söyle-
nehiir.. 

Esasen, özel sektör kendisini daha iyi organize 
ettikçe, bugün için ileri sürülen 'benzeri sıkıntıların 
zaman içerisinde kaybolacağı [muhakkaktır. Ancak, 
iyi organize olmamak veya iyi bir şekilde idare 
edilmemekten dolayı zor duruma düşen firmaların 
bu başarısızlıklıannı, uygulanan ekonomik sisteme 
ve hükümete çıkarmamak gerekir. 

Mevcut sistemin özelliği itibariyle yapılan bu de
ğişiklik, üreticinin ve 'tüketicinin lehine olmuştur. 
Çünkü, üretici yaş çay yaprağını, istediği alıcıya fark
lı fiyatlarla pazarlama imkânllarına kavuşmuştur. Çay 
Kurumu, kapasite aşımından dolayı yaptığı konten
jan uygulaması sebebiyle ürününü satamama gibi bir 
durumdan kısmen kurtulmuştur. İleride yeni kapasite 
ilavesi veya mevcut işletmelerin modernizasyonu su-. 
retiyle, özel sektör ve Çay-Kur'un toplam kapasitesi 
artırıldığında bu sıkıntı da tamamen ortadan kalka
caktır. 

Kuru çayın kalitesinde ve 'ambalajında düzelme 
olmuştur. Hatta, çayda devlet tekelinin kaldırıılması 
Çay Kurumu için de itici bir güç olmuş, özel sek
törle 'rekabet edebilmesi için kuru çayın kalitesinde 
ve çay paketlerinde bariz bir iyileşme sağlanmış, çay 
satış sisteminde değişiklik yapılmıştır, 

Netice olarak : Bu sabadaki özel sektör tam or
ganize olduğunda, söz konusu sistemin gereği olarak, 
üreticinin alın teri daha iyi değerlendirilecek ve mem
leketimiz çaycılığında gelişine olacak, tüketici daha 
iyi çay içme imkânına kavuşmuş olacaktır. 
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Durumu bu şekilde bilgilerinize arz ediyor, hü
kümet oilıarıalk Mecfe araştırmasının açılmasını tas
vip etmediğimizi, desteklemediğimiz1! arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Özel bankalardan 

niçin almamışlar? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başikanlığiimıza ulaşan söz sıraları şöyledir : Ana

vatan Partisıi Grubu adına Sayın Mehmet Kocabaş, 
Doğru Yol Partisi Gıru'bu adına Sayın Fehmıi Me-
mişoğlu, Hür Demokrat Parti Grubu adına 'Sayın 
Osman Bahadır, Sosyaıldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Mehmet Kara. 

Şimdi sırasıyla söz verliyorum : Anavatan Parti
si Grubu adına Sayın Mehmet Kocabaş. 

Buyurun Sayın Kocabaş. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KOCABAŞ 

(fçel) — Sayın Başkan, muhterem ımıilletvekilileri; 
Adana Milletvekilli Cüneyt Canver ve arkadaşları 
tarafından verilen, çayda özetleştirmenin sonuçları ve 
AKFA olayı ile ilgili Meclis şaştırması önergesii üze
rimde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
tmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, evvela, önergede kulla
nılan «'özelleştirme» deyiminin doğru olmadığına ina
nıyorum. Ekonomi literatüründe özelleştirme, kamu
ya aJiıt veya daha önce kamulaştırılan bir kuruluşun 
özeli sektöre devredilmesıi anlamında kuldan ıhmakta
dır. örneğin, günümüzde iFıransa'da yapılan budur. 
Türkiye'de 1984 yılı ısonunda yapılan ise, çayda te
kelin kaldırılması ve kamu kuruluşunun yanında özel 
sektöre de 'izin verilmesidir. 

3 Eylül 1986 tarihinde Meclis Başkanlığına ve
rilen bu önerge, besbelli ki, 14 Eylül'de yapılan ve 
anamuhalefet partisıi tarafından milletvekilli ara se
çimleri için bir ıgösterge olarak li'lan edilen Ardeşen 
Belediye Başkanlığı seçimin'i etikileyebilmek için ha
zırlanmıştır; ama ne yazıik İki Anavatan Partisıi bu 
ilçede oyların yarıdan fazlasını almış ve bu tert'M-
niz de boşa gitmiştir.! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Niçin «Ne yazık ki» diyorsunuz?.. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Bu zaferin 
kazanılması, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin hezi
mete uğraması, bugün bu önergenin esprisini de kay
bettirmiştir. Böylece, kendisinden beklenen asıl fay
dayı sağlayamayan önergenin... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Kocabaş, 
biz yerimizde duruyoruz, bir yere gitmedik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — SHP'nin kazanıp ka
zanmaması değil mühim olan. Vatandaş dertli; on
lardan bahset. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kocabaş. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Konuştur
muyorlar ki, efendim. 

Siz bu kafada gitmekle, anamuhalefet olmayı bile 
kaybettiniz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Politika yapmanın 
da bir yolu yordamı var. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Böylece ken
disinden beklenen asıl faydayı sağlayamayan öner
genin bir diğer amacı da, bu yörenin milletvekili olan 
Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'ı yıpratmaktır. 

Ancak, bu amaçla izlenen yol, bu çatıya yakışma
yacak kadar çirkindir; bunu takdirlerinize arz etmek 
isterim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Size göre... Millet
vekilleri denetim görevini yaptığı zaman, bu çatıya 
uygun olmuyor zaten! 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Şahsiyat 
yapmanın... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tavzih ettirin; anayasal bir hakkı, bir 
araştırma önergesi verme hakkını, bu çatıya yakışma
yacak kadar çirkin bir hareket olarak tavsif ediyor
lar. Tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kocabaş 
kendi üslubuyla cevap vermektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müdahale edin; bu şekilde tavsif ede
mezler. Bir araştırma talep etme hakkını, bu çatıya 
yakışmayacak bir hareket olarak belirtiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, hep hatip kendi 
üslubuyla konuşacaktır, eleştirecektir; ancak, İçtüzük, 
yaralayıcı ve bereleyici sözler söylenmemesi konusu
nu amirdir. 

«Bu çatıya-yakışmayacak kadar çirkin» tabiriniz 
yaralayıcı bulunmuş ve nitekim, sayın milletvekille
rinin de tepkisine yol açmıştır. Bunu açıklamanızı ri
ca edeceğim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 
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Muhterem milletvekilleri, şahsiyat yapma huyun
dan Meclisin rahatsız olduğunu belirtmek isterim. 
Şahsiyat yapılarak bir yere gelinmez. Eğer, verilen 
önerge hükümetin ekonomik politikasıyla ilgili bir 
önerge ise, bunu hükümetle ilgili olarak getirebilirsi
niz; ama burada devlet bakanını, belli illiyet rabıtası 
imajı vererek, kamuoyunda yıpratma hareketine gir
meniz... Esasında bunlar giderek zamanla sistemi tah
rip eder, sisteme zarar verir. Size şunu temin etmek 
isterim ki, hiçbir zaman bir SHP milletvekili veya 
başka bir parti milletvekiliyle ilgili olsa dahi, şahsi
yat yapmamaya Anavatan Partisi olarak kararlıyız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dün sizin bu taraf
ta otururken yaptığınız gibi, değil mi? Dününü hatır
latırım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, «çirkin» sözünü geri alsınlar efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Çirkin» sözünü ge
ri alsın... 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, bu «çirkin» sözünü 
ne anlamda kullanmıştınız? 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Tavzih et
tim efendim. Yani, şahsiyat yapmak çirkindir efen
dim. 

BAŞKAN — «Bu çatı altına yakışmayacak kadar 
çirkindir» sözünü güzel bulmadık; kendinize göre 
açıklar mısınız, lütfen. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Efendim, 
şahsiyat yapma - şahsî kanaatimce - çirkin bir olay
dır; söylemek istediğimiz şey de budur. (ANAP sıra
larından «Tamam, tamam» sesleri) 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Ne farketti? (ANAP sıralarından «Çirkin demek, gü
zel olmayan demek» sesleri) 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — 1985 Hazi
ran ayında Rize'de yapılan bir seminerde sayın ba
kanın yaptığı konuşmanın bazı bölümleri tahrif edi
lerek önergeye alınmıştır. 

Saynı bakan, konuşmasında, «Bu yeni politikayı, 
üreticiler şimdiden desteklemelidir» şeklinde bir söz 
sarf etmemiştir. Gerek semineri düzenleyen İktisadî 
Araştırmalar Vakfının yayınladığı kitapta ve gerekse 
Çay - Kur Dergisinin 1985 Temmuz sayısında bu ko
nuşma tam metin halinde yer almıştır. Sayın bakanın 
tahrif edilen cümlesi aynen şöyledir : «Türkiye'de da
ha iyi, daha kaliteli çay üretebilmek için, çay ihra
catçısı bir ülke olabilmek için, yeni kurduğumuz bu 
sistemin mutlaka iyi işletilmesi, iyi benimsenmesi ve 

iyi anlaşılması lazımıdır» Yani, görüüdüğü gibi, burada 
üreticilerin ürünlerini özel sektöre vermeleri için ko-
şullandırılması diye bir şey söz konusu değildir. Esa
sen, üreticilerin koşullandırılması bizim felsefemize 
taban tabana ters düşer. Bu, ancak merkezî planla
mayı savunanların başvuracağı bir yoldur; yani sos
yalist ekonomilerde izlenen bir yoldur. Çayda tekel
leşmeye son vermekle yapılan, aslında, bu koşullan
dırmanın kalkması; üreticilere, karşısında tek bir alı
cı yerine değişik alternatifler sunulmasıdır. 

Biz, rekabete bağlı serbest piyasa ekonomisini sa
vunan bir parti olduğumuz için, tekelciliğe de karşı
yız. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Hangi ekonomi
lerde? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Üreticiyi sermayeye 
soydurmaya karşı değilsiniz, değil mi? 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Millet sizi 
iktidar yaparsa, siz bildiğinizi yaparsınız. 

Araştırma önergesinde yer alan diğer bir gerçek 
dışı iddia da, çay tekeli kalkmadan teşvik kredisi ve
rildiği iddiasıdır. 

Burada, zannederim, teşvik belgesiyle, teşvik kre
disi birbirine karıştırılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, hasbelkader milletvekili 
olmadan, o dairenin de en üst mevkilerinde bulun
muş bir arkadaşınız olarak, size bunu teknik olarak 
da izah etmek istiyorum. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Devletin o makamına yazık. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Sözünüzü 
geri alın. (SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz, biraz önceki sö
zünüzü geri alın da, ondan sonra... 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, burada eğer tahrik edilip, hakaret edilecekse, biz 
konuşamayız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, hatibin sözünü 
kesmeyiniz ve lütfen hatibin sözünü kesmeyecek bi
çimde dinleyiniz. 

Devam edin Sayın Kocabaş. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Kocabaş, şa
şırırsın. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Hiç şaşır
mam, merak etme. Ben 18 sene devlet memurluğu 
yaptım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Bu araş
tırma önergesinde, teşvik kredisiyle, teşvik belgesi 
birbirine karıştırılmıştır. Çayda tekeli kaldıran ve 
özel sektöre de çay alımı, işlemesi ve pazarlaması 
imkânlarını getiren 3092 sayılı Çay Kanunu 4 Aralık 
1984 tarihinde yüce Mecliste kabul edilmiş, 19 Ara
lık 1984 tarihinde de Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesin
den bir ay kadar önce, ismi geçen AKFA (Akpmar 
Ziraî İstihsal ve Konservecilik) adında bir şirkete 
Devlet Planlama tarafından 10 adet çay fabrikası için 
yatırım teşvik belgesi verilmiş; ancak 16 Kasım 1984 
tarih ve 12693 sayılı belgenin «özel şartlar» bölü
münde, bu belgenin, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
dan alınacak izin belgesinin teşkilata ibrazı halinde 
geçerlik kazanacağı belirtilmiştir. 

Teşvik mevzuatına aşina herkesin bildiği bu uy
gulama, usulüne uygun olup, müteşebbise, yatırım 
için önhazırlık imkânı sağlamak amacına matuftur. 
Nitekim, tütünde tekeli kaldıran kanun henüz bu se
ne içinde yürürlüğe girdiği halde, yine bir özel şir
kete, 1984 yılında, sigara üretimi için aynı şartla ya
tırım teşvik belgesi verilmiştir. Her iki halde de ilgili 
kanunî düzenleme yapılınca, 'bakanlık iznini gerekti
ren özel şart kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ge
çen süre için, Planlama tarafından, çay üretimiyle il
gili toplam 42 adet yatırım teşvik belgesi verilmiştir; 
bu teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım 70 
milyar 981 milyon liradır. İki seneden az bir süre 
içinde, özel sektöre ait 22 fabrika deneme üretimine 
geçmiş olup, 9 fabrika da halen inşaat ve montaj 
safhasında bulunmaktadır. 

Bu yatırımları gerçekleştiren özel şirketlerden bü
yük bir kısmı, çok ortaklı anonim şirketlerdir. İçle
rinde 2 540 ortaklı, 400 ortaklı ve 410 ortaklı şirketler 
vardır. Bazıları ise, dar gelirli aile şirketleri olup, 
bunlar genellikle gıda sanayiinin başka kollarında faa
liyet gösteren şirketlerdir. İşte, AKFA şirketi de 
bunlardan 'birisidir. Şirket, 25 Mart 1985 tarihinde 
Devlet Planlama Teşkilatına başvurarak, teşvik bel
gesini ikiye ayırmış; AKFA Akpınar Ziraî istihsal 
Konservecilik A.Ş.'nin inşa edeceği 4* çay fabrikası 
yanında, yeni kurulan AKFA Çay Sanayii Anonim 
Şirketinin inşa edeceği 6 fabrika için de ayrı bir teş
vik 'belgesi alınmıştır. Daha sonra teşvik belgesi revi-
ze edilerek, her iki şirketin teşviki görülen fabrika 
12'ye çıkarılmıştır. 

— 330 

1 . 10 . 1986 0 : 1 

Yukarıda adıgeçen mezkûr AKFA adlı firma, ken
disine haksızlık yapıldığını ve teşvik belgesindeki kre
dilerin yarısının kullandırılmadığını iddia etmektedir. 

Bu iddia, iş çevrelerinde yaygın olan yanlış bir 
kanaatten kaynaklanmaktadır. Buna göre, teşvik bel
gesinde öngörülen orta vadeli kredi taleplerinin ban
kalarca teminata bağlanıp, otomatikman karşılanması 
gerektiği savunulmaktadır. Haddi zatında teşvik bel
gesi esas itibariyle, bir yatırımın, kalkınma planında
ki hedeflere uygunluğunu gösteren gümrük istisnası, 
vergi, üretim harç istisnası, Kaynak Kullanma ve 
Destekleme Fonu gibi, devletin verdiği birtakım teş
vikleri ihtiva eden kısımlardır. Kredi ile ilgili olan 
kısım ise, tamamen şirketle bankalar arasındaki iliş
kidir. Burada riske giren taraf bankalar, muhatap 
olan da şirkettir. Bu şirketin, bankaların önerilerini 
dikkate almadığı, özkaynaklarının yetemeyeceği çok 
'büyük bir yatırımı çok kısa bir sürede gerçekleştir
meye çalıştığı, ayrıca ürün kalitesinde de piyasayı tat
min edecek bir düzeyi tutturamadığı için malî sıkın
tıya düştüğünü sanmaktayız. Sorun, esas itibariyle 
kötü işletmecilikten kaynaklanmaktadır. Grubun di
ğer faaliyet alanı olan salça piyasasındaki uluslar
arası olumsuz şartlar da bu gelişmeyi körüklemiştir. 

Bugüne kadar çay konusunda yatırım yapan 30 
küsur şirketten birisinin, sıraladığım bu sebeplerden 
dolayı sıkıntıya düşmüş olması, sisteme mal edilemez 
ve hükümetin politikasının yanlış olduğunu göster
mez. Serbest rekabet sistemi, hiçbir yatırımın kârlı
lığını garanti eden bir sistem değildir. Bilakis, asıl 
bu sistemde tekelcilik, korumacılık ve kurtarmacıjık 
olmadığı için, herkes, hesabını iyi yapmak zorunda
dır. Bizim hükümetimiz döneminde, hesabını yanlış 
yapıp, kârlı çıkan hiç kimse olmamıştır, hiçbir şir
ket kurtarılmamıştır. Onun için, önergedeki tahmin
ler spekülasyondan ibarettir. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti, tekellerin yanında mı, yoksa karşısında mı 
olduğuna artık bir karar vermelidir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) —• Özel tekeller ya
rattınız. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — AKFA ola
yının hükümeti ilgilendiren tek yönü, bu şirketten 5 
milyar lira civarında alacağı bulunan üretici kitlenin 
mağduriyetinin önlenmesi olmalıdır. Biz, bu konuda 
hükümetimizin gerekli tedbiri alacağına inanıyoruz. 
Bunun dışında sorun, bugüne kadar olduğu gibi, her 
türlü müdahaleden uzak, bankalarla şirket arasında. 
çözümlenmelidir. 
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Bu nedenle, bir Meclis araştırmasına karşı oldu
ğumuzu belirtir, yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmak üze

re, buyurun Sayın Fehmi Memişoğlu. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA FEHMİ MEMÎŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sayın Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve ar
kadaşlarının, AKFA Şirketi olaylarıyla ilgili olarak 
verdikleri araştırma önergesi hakkındaki görüşleri
mizi Doğru Yol Partisi Grubu adına arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu sebeple aziz ve değerli millet
vekillerini en derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, özellikle belirtmek iste
rim ki, 6.12.1971 tarih ve 1497 sayı ile, zamanın Te
kel Bakanı tarafından çıkarılan Çay Kurumu Ka
nunu, Karadenizlinin hakikaten gurbete çıkmasını ön
leyen, onun istikrar içerisinde yaşamını sürdürmesi
ni temin eden, hakikaten çok güzel bir kanundu. Bu 
kanun çıkarılmakla, memlekete, Karadenizliye ve 
Rizeliye çok "büyük hizmet yapılmıştır. Bu nedenle 
bir kere daha o günün bakanı Sayın Haydar Özalp'i 
kutluyor ve şükranlarımızı arz ediyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 4.12.1984 tarih ve 3092 
sayılı son Çay Kanunu, tasarı halinde Plan ve Bütçe 
Komisyonuna geldiğinde, kanun tasarısının müdafaa
sını yapmak ve yüce komisyonu aydınlatmak ve bilgi 
vermek için ilgili bakan olarak Maliye ve Gümrük 
Bakanını beklerken, karşımızda Sayın Devlet Bakanı 
Mesut Yümaz'ı bulduk ve komisyonda yeni Çay Ka
nununu hükümet adına o müdafaa etti. Böylece ka
nun tasarısı, onun, yani hükümetin arzu ettiği isti
kamette ve sadece bir geçici maddesi değiştirilmek su
retiyle Meclise intikal ettirilmişti. 

O gün, ilgisi olmayan bir bakan komisyonda bu
lunmuştu; bugün de ilgili bakanın kürsüden bizi ay
dınlatması gerekirken, gene ilgisi olmayan bir sayın 
devlet bakanı tarafından, bu araştırma önergesi hak
kında Genel Kurula bilgi arz edilmiştir. Gene, hiç 
ilgisi olmayan bir sayın yeni ANAP'lı arkadaşımızı, 
Çay Kanunu ve AKFA konusunda - ki bilgilerini ne
reden tespit ettiğini, hangi ihtisasına dayandığını bil
meden - yine karşımızda bulmaktayız. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, çayla, Çay Kanunuyla 
ve çay sorunlarıyla ilgili bakanlığın yetkililerini ne 

zaman huzurumuzda bulacağımızı merak etmekteyim. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kusura bakmayın, yaralı
yım... Karadenizli, özellikle Rizeli, yaşamını çay ta
rımına istinat ettirmektedir. Onun bu hassas yaşamı-
mını sürdürme hususunda, acele etmeden ve hak ve 
hukukunu korumak uğruna, daha dikkatli olmak zo
runda olduğumuzu belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, çay üretimi, malum ol
duğu üzere, Artvin'den başlayarak, yani Rus hudu
dundan başlayarak, Rize'yi, Trabzon'u, Giresun'u ve 
kısmen de Ordu illerimizi kapsamaktadır. Rize Hi
nin hudutları içinde kalan alan ise, bu toplam 640 
bin dekar arazinin yüzde 70'ine yakınını, yani yüzde 
68'ini teşkil etmektedir; dolayısıyla, Rize için çay 
tarımı hayatî önem taşımaktadır. Bu konuda kısa bir 
özet arz ettikten sonra asıl konuya değinmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, çay mahsulü - bildiğiniz gi
bi - beş yıl süre ile kemale gelmektedir. Çay arazile
rinin tespiti devletin tekelinde olup, devletin teşviki 
ve kredisiyle yetiştirilmektedir. Çile ile dolu bir beş 
yıldan sonra çaydan mahsul alma imkânı vardır. 
Böyle bir mahsul kemale geldiği zaman, mevsimin de 
uygun olduğu bir zamanda, birkaç gün içerisinde top
lanıp fabrikaya intikal ettirilmek zorundadır. Dolayı
sıyla, çay mahsulü, yetiştiğinde, tarlada bekletilmesi 
mümkün değildir, aynı zamanda dalından alındıktan, 
yani koparıldıktan sonra depo edilmek, stok edilmek 
imkânına da sahip değildir; yani 24 saat içerisinde 
istenilmeye tabi tutulmak zorunluğu vardır. Depolan
ması, tarlada bekletilmesi mümkün olmayan çayın, 
gıda maddesi olarak tüketilmesi de mümkün değil
dir. 

Yaşamını böylesine çaya bağımlı kılan çay üre
ticisine, devletin koruma vasfını layık görmemek, 
reva görmemek, bana göre haksızlıktır. Dolayısıyla, 
Çay Kanunu çıkarken çay üreticisi 202 bin aile ya
şam kavgasını sürdürürken, devlet güvencesinin ve 
devlet teminatının mutlaka devam ettirilmesinin şart 
olduğunu ifade etmiş; fakat bunda başarılı olama
mıştık. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Karadeniz'de Çay -
Kur'a ait 45 adet fabrika vardır; yani 640 bin dönüm 
alanda yetiştirilen çay kapasitesine karşılık, devletin 
yeterli fabrikası yoktur. 43 - 45 adet fabrika varken; 
17 fabrika ile bu kapasiteye muadil fabrikaların ya
pımı öngörülmüşken, bilahara bu fabrikaların yapı-
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mı planından vazgeçilmiş; ayrıca, inşa halinde olan 
fabrikaların yapımı da durdurulmuştur. 

Bu sıralarda, özellikle 1979 yılında, çay tarlaların
da yetişen mahsulün tamamına yakın olan 568 bin to
nunu Çay - Kur mubayaa etmiştir. Yine bu sıralarda, 
1980 yılından evvel, devlet teşvik vererek, kredi ve
rerek, arazisini çaya tahsis ettiren ve tarlada yetişti
rilen mahsulün tamamını almayı taahhüt eden dev
let, ektirdiği alanda yetişen çayın karşılığında fabri
ka yapamadığı için, aldığı çayların büyük bir kısmım 
işleyememiş ve denize dökmek zorunda kalmıştır; 
ama ne yazık ki, devletin denize döktüğü çayı, sanki 
Rizeli denize dökmüş gibi, Türkiye çapında, «Rizeli 
67 ili soyup soğana çeviriyor» diye, imajda bulunul
muştur. Bunu teessürle karşıladığımı bir kere daha 
ifade etmek isterim. Böylesine yanlış bir imaj ve Ri
zelinin sırtına yüklenen bu suçlamayla 1981 yılına ge
linmiş, tarlada yetişmiş 'bulunan 600 bin ton çay kar
şılığında yaş çay mahsulünü devletin alması gerekir
ken, 193. bin ton çay almak suretiyle, geride kalan 
400 bin ton çay tarlada bırakılmış ve heder olmuştur. 
Rizelinin devletten 400 bin ton çay yaprağı bedeli 
alacağı vardır, buradan ilan ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu hava içerisinde sayın 
hükümet yeni bir çay tasarısıyla karşımıza geldi
ğinde, özel sektörün de çay tarımına dahil edilmesi 
hususunu hararetle destekledik. Biz, özel sektörün 
karşısında değiliz; tam tersine, dürüst ve namuslu ça
lışan özel sektörün yanındayız ve her zaman da 
onun destekçisi olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bu haleti ruhiye içerisinde, 
elbette çayda bir rekabetin doğmasını, özel sektörün 
devreye girmesini istemek hepimizin en tabiî arzusu 
idi. Maalesef, çay teşvik meselesi ortaya çıktığında, 
henüz kanun tasarısı daha Meclise gelmemişti. Sayın 
bakan «bir ayrıcalık yapılmamıştır» diye ifade etmek
tedir ve «bir ayrıcalık yapılmamıştır» derken, bir 
başkasına bu imkân verilebilir Ve verilebileceğini de 
ifade etmiştim. 'Bir hukuk devletinde demokrasinin 
kurallarını kullanmadan, kanun çıkmadan teşvik ve
rilebileceğini ifade eden yetkili bir ağızdan bunu 
duymaktan büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek 
isterim. (DYP sıralarından alkışlar) O zaman, ihti
mallere binaen, herkesin sıraya girmesi gerekir ki, 
bunun içinden çıkmak mümkün değildir. Bunu te
menni etmiyoruz. 

Sırayı AKFA'ya getirelim... Muhterem arkadaş
lar, elbette AKFA şirketinin yasal kurallar içinde dev
lete katkıda bulunması, çay tarımında büyük fayda

lar temin edeceğine inandığımız özel sektörün dev
reye girmesi doğal karşılanır ve bunu da istemekte
yiz; ama böyle bir şirketin maddî durumunu, ödeme 
imkânlarını, gücünü araştırıp tespit etmeden ve ka
nun çıkmadan teşvik verilebilmiş olmasının karşılığı
nı vatandaş sormaktadır. 

Gene, verilen teşvike karşılık alınan krediyle 11 
fabrikanın yapılabildiği söyleniyor; oysa, sayın ba
kanında ifade ettiği gibi, 22 milyar lira olarak aldığı 
krediyle, devlet de aynı kapasitedeki en az 15 fabri
kayı yapabilirdi. Bu yapılan fabrikaların üretime gi
rip de yaş çay alımı başladığında, devletin, hüküme
tin teminatında olduğu ifade edildi. Bütün yıl bo
yunca (1985 yılında) alımlar devam etti. 1986 yılın
da, yani bu yıl, daha mevsimin ortasında, geçen se
ne aldığı yaş çay yaprağının bedelleri ödenmedi, bu 
yıl alınmakta olan çay yapraklarının bedelleri öden
medi ve tam mevsim ortasında fabrikaların tümü ka
patıldı ve 3 bin işçi kapı dışarı edildi, özel sektörün 
devreye girmiş olmasından mütevellit Çay-Kur da 
kendi limitleri ölçüsünde alımına devam etti ve bir 
evvelki seneye nazaran izdiham birkaç misli arttı. 
Vatandaş, binbir çileyle yetiştirdiği çayını devlet mü
essesesi olan Çay-Kur'a satamadığı için, eninde so
nunda paramı alırım düşüncesiyle, büyük çapta kre
di almak suretiyle 11 fabrika yapmış olan AKFA şir
ketine kayıtsız şartsız teslim edilmek zorunda bıra
kıldı. AKFA şirketi, mevsim ortasında kapanıp, faa
liyetini durdurunca da, bütün vatandaşlar kapılarda, 
orada burada perişan oldu. Bu arada namuslu ve dü
rüst çalışan, imalatta, yaprak alımında ve ödemeler
de istikrarlı davranan özel sektörler vardır, onlara 
şükranlarımı arz etmek isterim; ama böylesine bü
yük çapta krediyle kurulan 11 fabrikayı mevsim or
tasında kapatmak suretiyle, halkı âdeta çileyle deliye 
döndüren ve devlet fabrikalarında da sürekli 10 kilo 
kontenjanı mayıs, haziran, temmuzun bir kısmı ve 
ağustosun sonuna kadar koymak suretiyle, vatandaş, 
çayı tarlasında, sırtında ve kapıların önünde sersefil 
bırakıldı. «İşkence yapıldı» dememek için, «Eziyet 
edildi» demek zorundayım. Arkadaşlar, böylesine bir 
çileyle bugünlere gelinmiş olması hiçbir vatandaşın 
gözünden kaçmamaktadır ve vatandaşta, âdeta devlet 
tarafından mağdur edildiği kanaati hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, hepsinden üzüntülü olan 
taraf da, çok çeşitli dedikodularla ve hakikaten çok 
üzüntü duyduğumuz şirkete ortaklık rivayetiyle, çe
şitli aracılardan ve çeşitli ihtimallerden bahseden ve 
vatandaşın devlete karşı güvenini büyük çapta sar-
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san dedikodularla devletin yıpranmasına, hükümetin 
yıpranmasına ve ilgili bakanın yıpranmasına gönlüm 
razı değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Doğru Yol Partisi Grulbu 
olarak Ibu araştırma önergesinin ımııtlaka (kabul edil
mesi lazım geldiğini ve çeşitli rivayetlerden, dedi
kodulardan kurtulmamın ıtek çaresinin Ibu olduğunu, 
'özelikle (muhalefetten çiofk, (iktidarım, Ibu araştırma 
öhergeslhıi kabul etmesi gerektliğini ifade letimdk fis-
töeriım. 

Muhterem arkadaşlarıım, Doğru Yol Paıitüsii, bü
tün Ibu haksızlıkları, yanlış kazançları, devletlin ve 
milletin suntıınldan emek karşılığı oftmaksızın paralan 
eebine liddiıren özel sektör »ve yetlkiılilerinden multUaka 
hesabını soracak sekilide bumu ItakJp edeoekltir. Doğ
ru Yol Partisi, !bu haksızlıkları giderecek ive özellikle 
Doğu Karadenizlinin, Rizelinin yüzünü güldürecek 
düzenlemeyi mıultlaka yapmak suretiyle - çok yakm 
gelecekte İnşallah - böylesine sorunların (üstesinden 
gelecektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, çay tarımının devlet 
güvencesi olan Çay - Kur teşkilatının mutlaka muhafa
za edilmesi gerekir. Çay - Kur (teşkilatının, kalüte reka
betimin eMen bırakılmaması bakımından ıgerekİ çalış-
ımaları (Sürdürdüğümü (billiıyoruz. 'özel sektörün de 
Çay - Kur'a ye!üişdbilmesi liçlin !bir zaman sürecine 
(ihtiyacı olduğumuda billiyoruz. O ıbakıımdan, Idturiissit ve 
mamuıslu çalışan özel sektörün yanımda olacağız ve 
onun daima destekçisi lolacağız. 

Çay - Kur teşkilatının, yeni çay kanununa göre, 
satılacağı veya kiraya verileceği ıgilbi dedikoduların 
hüküm Sürmesi sebebiyle, dnanım, Karadenizli büyük 
bir endişe içerisindedir. O İtibarla, Çay - Kur teşki
latının ve devlet ıgüvencesimim devam etmesinin lazım 
ıgelldiği, Ibu hadise İıle (bir kere dalha ortaya çıkimıışltır. 
Kaldı ki, devlet, tekeli, sadece çay ekimi, satın alın
ması, üretilmesi ve paketlenmesiyle ilıgii olarak kal
dırmıştır; çay tarlalarının işlem yapılmasında he
nüz devlet 'tekel kaldırılmamıştır. Demek ki, devlet 
tıekelimıin kaldırılmaıması gereken yerler de vardır; 
o halde devlet, böylesine hassas Ibir ürünün korunmasını 
multlaka yapmalıdır. 
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lerindn üretüdinin eline geçmesi idin gereken tedbirleri 
alır.» 

Şimdi ihükülmellten soruyorum: Devlet, alınması 
ıgereken Ibu tedbirleri ne zaman ve nasıl alacaktır? 
Devletin verdiği bunca kredimin 'tekrar geriye dön-. 
meşini kim ve nasıl temin edecektlir? Şirket, hileli 
(iflas yönltemiyle geriye lödemeyli durdurup, faiz iş
letmeden, üstelik enflasyonun 'tesiriyle gayrimenkul-
lerinin değer kazanmasıyla, kâr üstüme kâr ibindir-
rnıesi gibi ıbir takama sahip olacak mı? Bumu da 
sormak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi Grulbu 
adına maruzatlarım bumdan ibarettir. Bu önergenin 
kabul edilmesiyle, şaibelerden, dedikodulardan kur-
ıtulmanın şarlt olduğuna inanarak, bu önergeye müs
pet oy vereoeğiımlizi ifade eder, tekrar hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. |(DYP, SHP ve HDP sıra
larımdan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mıemişoğlu. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Osman 

(Bahadır, buyurun. (HDP sıralarından alkışlar) 
HDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın IBaşkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Oanver ve 29 arka
daşının, çayda özelleştirmenin sonuçları ve AKFA 
olayı ile ilgili Meclis araştırması açılması hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
oldukları 3.9.1986 tarihli önerge üzerinde, Hür De
mokrat Parti Grubunun görüşlerini açıklamadan ön
ce, şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Memişoğlu, Çay Kanununu çıkaran bakana 
huzurunuzda teşekkür etti; ben de şunu ifade etmek 
istiyorum : Sayın Haydar Özalp'in bakan bulunduğu 
sırada, şimdi tespit edemedim, muhtemelen rahmetli 
Nihat Erim IBaşbakandı ya da («Ferit Melen» ses
leri) Sayın Ferit İMelen beyefendiydi... Sayın Nihat 
Erim'i rahmetle anarak, o zamanın Başbakanı Sayın 
Ferit 'Melen'e ise, huzurunuzda teşekkür etmeyi ve 
hürmetle yâd etmeyi bir görev addediyorum. (Alkış
lar) 

İBilindiği üzere, 4J12:1984 tarihinde kabul edilen 
3092 sayılı Çay Kanunu ile, çayda tekel kaldırılmış 
ve gerçek ve tüzelkişilerin, yaş çay işleme ve çay pa
ketleme fabrikalarını kurup, işletme ve çay ve yaş çay 
yaprağını doğrudan üreticiden satım almaları serbest 
hale getirilmiştir. 

Yine bilindiği üzere, kanunun kabulünden önce 
AKFA Şirketine teşvik belgesi verildiği, sözü edilen 

Değerli arkadaşlarım, tarım ürlünleri ve tarımla 
ilgili dalların faaliyetleriyle (ilgili olarak, tarım, hay
vancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korum-
masına dair Anayasanın 45 indi maddesinin son pa-
ragralfiında şöyle deniyor: «Devlet, bitkisel ve hay-
varnsal ürünlerin değerlendirilmesi ve igerçek değer-
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kanunun müzakeresi sırasında yüce heyetinizin bilgile- î 
rine sunulmuştu. Halbuki, bu şirketin daha önce salça 
ürettiği, müstahsilden aldığı domatesten dolayı Ege 
müstahsiline 9 milyar civarında borçlu olduğu ve üret
tiği salçaların da bozuk olması nedeniyle, İzmir Be
lediyesince dozerlerle imha edildiği basınımız tarafın
dan açıklanmıştır; hatta 'burada bir hatıramı nakle
deyim : Manyas, Karacabey, Kemalpaşa; Susurluk'ta 
gezdiğimiz »ırada 'bir köylü bize, bir köyün AKFA 
Şirketinden 2!5 milyon alacağı olduğunu ve iki senedir 
şirketin bu borcunu ödemediğini şikâyet ediyordu ve 
(bu husustan dolayı köylülerin geçim sıkıntısı içinde I 
bulunduğunu, üzüntü içinde (bulunduğunu söylüyor
du. 

Çok hayretle ifade etmek isterim ki, batmakta olan 
bu şirkete, Çay Tekelinin Kaldırılmasına Dair Kanu
nun kabulünden önce teşvik belgesi verilmiş ve Zi- I 
raat, fş ve Anadolu-Bankaları tarafından 25 milyar da, 
düşük faizli teşvik kredisi sağlanmıştır. İlgili şirket, al- I 
dığı kredilerden ilk etapta eski 'borçlarından bir kısmı
nı tasfiye etmiş, arta kalan miktar ile de, çay bölgesin
de 11 adet prefabrik çay fabrikası inşa ederek, üre- I 
tüciye peşin para ödeyeceğini ve.daha kaliteli çay imal I 
edeceğini vaat etmek suretiyle, 1985 yılı ikinci ve üçün- I 
cü sürgün döneminde üreticiden yaş çay yaprağı al- I 
maya ve çay imal etmeye başlamış ve 1986 yılına, yal- I 
nız üreticiye bir milyar lira borçla girmiş, 1986 yılı I 
birinci sürgün döneminde de, Çay Kurumunun çay I 
alımlarında dekar başına 10 kilogram kontenjan tanı- j 
ması üzerine zor durumda kalan üretici, elindeki çayı I 
AKFA'ya satmak ımecburiyetinde kalmış; böylece 
AKFA, 1986 yılı (Haziran ayı sonunda üreticiye 5 I 
(milyar lira borçlanmış ve 1985 ilâ 1986 yılları borç
ları toplamı 6 milyara baliğ olmuştur. Buna mukabil I 
ise, üreticiye bir kuruş ödeme yapmamış ve sonuç I 
olarak da, fabrikaları kapatarak 11 fabrikada çalışan I 
3 bin işçinin ücretini ödemeden işten çıkarmıştır. I 

Hal böyle iken, 1986 yılı Eylül ayında Ardeşen'de 
yapılan belediye seçimlerinden önce, yine sözü edilen I 
şirket, bankalardan 500 milyon lira kredi almak su- I 
retiyle, yalnız Ardeşen ilçesindeki AKFA fabrikasın
da çalışan işçiler ile Ardeşen ilçesi hudutlarında bulu
nan çay müstahsillerine olan borçlarını ödemiştir. I 

Bu durumda, şirketin mal varlığı ve teşvik belgesi I 
verilmesini gerektiren diğer şartlar ortaya konmadan I 
ve tespit edilmeden bu firmaya teşvik belgesi veril
miş ve aynı şekilde kamu bankaları, kredi verilmesi A 
için gerekli şartları araştırmadan kredi vermek sure- I 
tiyle çay müstahsilini ve AKFA fabrikalarında çalışan J 
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işçileri mağdur etmiş ve ayrıca millî servetin heba 
edilmesine sebebiyet verilmiştir. Diğer yandan, yüzde 
yüz sermayesi devlete ait olan ve her yıl 28 milyarm 
üstünde kâr eden KİT niteliğindeki Çay Kurumu, 
mağdur edilen çay müstahsilinin bugüne kadar Çay -
Kür'a sattığı 585 bin ton yaş çay yaprağı bedeli olan 
100 milyar lira borcuna karşılık üreticiye bir miktar 
para ödemiştir. Hükümetin yanlış politikası neticesi, 
çay müstahsili, geriye kalan 70 milyar lira civarındaki 
alacağını Çay - Kur'dan alamamakta ve bu şekilde 
hükümet dahi çay müstahsilini zor duruma düşürmek
tedir. 

Ayrıca, edindiğim bilgiye göre, AKFA ürettiği ka
litesiz çayları önce paketlemiş ve bayilere göndermiş, 
ancak bu çayların kaliteli olmadığı anlaşılınca, bayiler 
çayı AKFA'ya iade etmiş, bu defa AKFA, çayın fi
yatında dörtte bir oranında bir indirme yapmak, ye
niden ambalajlamak Ve bu çayları tekrar piyasaya sür
mek suretiyle de ayrıca zarar etmiştir. 

(Biz, Hür Demokrat Parti olarak Meclis araştırması 
yoluyla şu hususlarda bilgi edinmek üstiyoruz : 

1. AKFA Şirketine kamu bankaları tarafından 
kredi verilirken şirketin mat varlığı araştırılmış mıdır? 

2. AKFA Şirketinin mal varlığı göz önüne alın
madan kamu bankaları tarafından kredi verilmişse, 
bu bankaların yöneticileri sorumlu tutulmuş mudur? 
AKFA'ya hangi bankalar kredi vermiştir? 

Sayın Bakanın izahatı bizi tatmin etmemiştir. Be
nim burada not ettiğime göre, 9 milyar 700 milyon 
lira kredi verildiği Söyleniyor; ama bizim aldığımız bil
gi 25 milyar civarındadır; uzun vadeli veya kısa va
deli şekilde. Ne miktarda kredi verilmiştir? Kredinin 
tutarı, veriliş tarihi ve kredilerin faiz oranlan ve di
ğer şartları hakkında bilgi edinmek istiyoruz. 

3. AKFA şirketinin üreticiye ve 3 bin işçiye olan 
5,5 milyar civarındaki borcunun ödenmesi hususunda 
ıhükümet ne düşünmektedir? Gerçi bu bir hukukî me
sele doğuracak; ama sosyal bir dert halini almıştır. 
Pek tabiî, bu özelleştirme imkânını veren ve daha 
kanun çıkmadan önce bu şirketi teşvik belgesi ile dev
reye koyan hükümet burada sorumlu bulunmaktadır. 

4. Ardeşen Belediye seçimleri sırasında AKFA'nın 
çay üreticisine olan borçlarının ödendiği bilinmekte
dir. Üreticiye ve işçiye ödenen bu 500 milyon liranın 
ne şekilde sağlandığı ve hangi kıstasa göre Ardeşen' 
de ödenmeye başlandığını merak ediyoruz. Rize'den 
başlaması gerekmez miydi? Niçin başka bir ilçeden 
başlanmadı da, Ardeşen'den başlanıyor?.. 
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EROL AĞAGİL ((Kırklareli) ~ Tesadüfen! (SHP 
sıralarından «Orada seçim vardı» sesleri) 

OSMAİN BAHADIR (Devamda) — 5. Domates 
üreticisine 9 milyar ıborç takan AKFA'ya, Devlet 
Planlama Teşkilatı hangi kıstaslara, "bilanço ve malî 
analizlere göre ve hangi şartlarla kanun daha çıkma
dan teşvik belgesi vermiştir? Çay bölgesinde AKFA 
faaliyetinin gerçekleşmesinde hükümetin veya herhan
gi ibir balkanın ilişkisi ne ölçüdedir? iBütün bu husus
ların araştırılmasını ve bir yolsuzluk varsa meydana 
çıkmasını bekliyoruz. 

ıBurada bir hususa daha işaret etmek istiyorum : 
IBurada Bursa ve diğer o yöre halikımn Çay - Kur' 
dan alacakları hakkında bilgi vermiştim. Bugün Fın
dık konusunda da mühim bir problem vardır. Geçen 
sene fındığa 1 000 liranın üstünde destek verilmişti, 
hu sene 700 lira veriliyor, vatandaşın eline de 630 lira 
kadar bir para geçiyor. Bunun üstünde, fındıkta... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Fındık, çayın 
amcaoğlu mu oluyor? Ne münasebet. 

OSMAN BAHADİR (Devamla) — Bir dakika; 
bağlantısını söyleyeyim. 

Tabiî, radyasyonun çayda olmaması, bir Karade
niz milletvekili olarak, Rize'liler kadar beni de sevin
dirmiştir, sevinçlerini paylaşırım; ama fındıkta çok kö
tü toir durum bahis konusudur. Şimdi, fındığı tüccar 
almamaktadır; halbuki işittiğime göre, bir fakir köy
lü bir avuç fındığını tüccara getirmiş. Bunu satıp oku
la giden çocuğuna kalem, defter, kitap veya önlük 
alacak, tüccar da «Almam» diyor. Bunun üzerine 
ofise gidiyor, ofis de, «IBu miktar az, ortak da değil
siniz, almam» diyor. Vatandaş perişan halde, bir ha-
rniyetperver çıkıyor. «Bacım, ben sana şu kadar para 
vereyim, sen çocuğunun defterini, kalemini, önlüğünü 
al,.sonra borcunu ödersin» diyor. Ben çok arzu et
tim; perakende suretiyle mi olacak, ne şekilde olacak; 
devlet, bu vatandaşın elinde bulunan ve küçük mik
tarda satmak istediği fındığı da alma imkânını araştır
sın veya 'bu radyasyon meselesine kesin bir son ver
sin ki, tüccar fındık alımında serbest kalsın. Çünkü, 
tüccar aldığı fındığı başka ildeki bir fabrikaya getire
miyor, başka Ialbrifcaya getiremediği için de fındığı al
mamaktadır; ama bazı tüccarlar bunun kurnazlığını 
bildiği için, fındığı 300 - 400 liradan toplamaktadır
lar, 

Tütün konusu da perişandır. Yine burada ifade 
edeyim, hükümetin akılcı olmayan ve bir ölçüde -be- | 

ni mazur görsünler- millî olmayan bir tütün politika
sından dolayı, tütün müstahsili de perişandır. 

'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Çaya gele
lim, çaya. 

OSMAN (BAHADIR (Devamla) — 52 milyon va
tandaşa Avrupa tütünü, Avrupa sigarası içirilmektedir. 
Bundan 160 milyar kâr sağlanıyormuş -çok büyük bir 
karmış gibi- ve bina yaptırılacakmış. Halbuki, millî 
hudutlarımız içinde bulunan tütüncüler mahvolmuş 
durumdadır. Virginia tütünü Türkiye'de yetişmez. 
Türkiye'de 300 yıldan beri tütün ekilmektedir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Tütün, pa
muk ve üzümden de bir şeyler söyleyin. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Portakal
dan, üzümden de mi bahsedeceksiniz? Konumuzun 
çay alımı olduğunu sanıyorum. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki efendim; 
bu kanunlar gelince 'bu konulara da dokunacağım ve 
çok acı konuşacağım. 

Bu nedenle, grubumuzun, Meclis araştırması açıl
ması hakkındaki önergeyi destekleyeceğini ve olumlu 
oy vereceğini beyan eder, grubum ve şahsım adına yü
ce heyetinizi saygıyla selamlarım. (SHP ve HDP sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Sösyaldennokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Mehmet Kara, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KARA (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çayda te
kelin kaldırılması sonucu kurulan özel sektöre ait çay 
patronlarından AKFA'nın, üretici paralarını ödeme
mesi sonucu mağdur olan çay üreticisi ve bu yasanın 
gadrine uğrayan yöre halkının sorunları hakkında 
verdiğimiz hu Meclis araştırması önergesi hakkında» 
'Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
arz edeceğim. Bu vesileyle saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Şunu öncelikle arz etmek isterim : Yörenin çocu
ğu olarak ve yörede çeşitli çay alım yerlerinde yaptı
ğım incelemelere, birçok müstahsille yaptığım temas
lara dayanarak konuşacağım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Karadeniz böl
gesi, deniz ve dağ arasında sıkışmış, arazisi sarp ve 
dar, nüfus yoğunluğu çok olan bir 'bölgedir. Bölgede 
istihdamı artırıcı yatırımlar ihmal edilmiştir. Bundan 
dolayı halkın büyük bir bölümü geçimini bölge dışı-
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raa ve hatta yurt 'dışına, gurbete çıkarak sağlardı. Za
manla, çayın yetiştirilmesiyle bölge halkının büyük 
bir bölümü, bazı yerlerde dere yataklarını daraltarak, 
bazı yerlerde de 50 - 60 derece meyilli arazilerde du
var yaparak ve üzerine sırtında toprak taşıyıp ka
zandığı arazide çay tarımı yaparak geçimini sağla
maya başlamıştır. Tabiatla mücadele edilerek kazanı
lan arazide binbir eziyetle, binbir yoklukla, gece gün
düz alın teri dökerek geçim kaynağı haline getirilen 
çay ürünü, uygulanan çay politikasıyla, hiçbir zaman 
üreticinin emeğinin karşılığı olamamıştır. Hele son za
manlarda, zor ve meşakkatli bir aile ziraatı olan çay, 
alın terinin ve nasırlı ellerin hakkı olmaktan gittikçe 
uzaklaştırılmıştır. Her mevsim umudunu hükümetin 
tavrına bağlayan, 450 bin dekar alanda, çoğu kez yağ
mur altında hasat yapan 202 bini aşkın üretici, her 
defasında hayal kırıklığına uğratılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, (başlangıçta bir 
tekel ürünü olan çay, 1973 yılından sonra, üretimi, iş
letmesi, devlet teşekkülü halinde Çay İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğünce yönetilmiş; bilalham, adı geçen ge
nel- müdürlük, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile KİT statüsünde faaliyette bulunmuştur. 
4.12.1984 tarihinde kabul edilen Çay Kanunu ile, çay 
işletmeleri özel sektöre açılmıştır. IBöylece, devlet te
keli ve desteği de kaldırılmış oldu. 

, Adı ıgeçen yasayı ve gerekçelerini incelediğimizde : . 
1. Çayda kalitenin yükseltilmesi, 
2. Çayda üreticinin mahsulünün, kontenjan uygu

lamaksızın, tamamının alınması, 
3. Üreticinin korunması ve daha iyi şartlara ka

vuşturulması, 
4. Tüketiciye daha kaliteli ve ucuz hizmet veril

mesi, 
5. Çay alanlarının genişletilerek, daha 'büyük kit

lelerin çay tarımından istifade etmesi,, 
16. Müstahsile parasının zamanında Ödenmesi gibi 

hususların amaçlandığı görülmektedir. 

Daha önceki sosyal amaçlı uygulamadan vazgeçil
mesi, ister istemez, hem üreticiyi, hem tüketiciyi men
fi yönde etkilemiş, 202 bini aşkın ailenin büyük -
küçük fertlerinin alın teri ve emeğinin mutlak devlet
çe korunması ilkesinden vazgeçilmiştir. Getirilen bu 
yasayla, sosyal amaçlı çay tarımı, bu amacından sap
tırılmıştır. Getirilen bu yasayla, yöre halkının üzerin
deki sosyal himaye, özel sektörün kâr amacına feda 
edilmiştir. Getirilen bu yasayla, haklının hakkı, hak

sızın cebine aktarılmıştır. Getirilen bu yasayla, çayda -
devlet desteği kaldırılarak, üretici, tüccarla karşı kar
şıya bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisin iradesine ambargo 
koyarcasına, daha yasa Meclisten çıkmadan, hatta 
Meclis gündemine girmedeni bugün çay üreticisinin 
karşı karşıya kaldığı çıkmazın müsebbibi olan AKFA, 
aldığı teşvik belgesi ve krediyle, yörede fabrika kur
ma faaliyetine girmiştir. Ziraat Bankası, İş Bankası 
ve Anadolu Bankasından aldığı toplam 24 - 25 mil
yar lirayı aşkın para ile yörede 111 fabrika kurmuş ve 
faaliyete geçmiştir. AKFA'nın kurduğu fabrikalardan 
daha büyük kapasiteli ve betonarme olarak inşa 
edilen, alım yeriyle, çay işleme ve paketleme ünitele
riyle dört dörtlük fabrikaların 800 milyon lira civa
rında maliyeti olduğu örnekleriyle sabittir. 

SALİM EREL (Konya) — Onlar fabrika değil,. 
kumarhane, kumarhane. 

MEHMET KARA l(Devamla) — Bu fabrikalar 
esas alındığında, AKFA'nın baraka olarak kurduğu 
11 fabrikanın toplam maliyetinin 5 - 6 milyar lirayı 
geçmeyeceği uzman kişilerce ifade edilmektedir. Bun
dan da anlaşılıyor ki, alınan kredinin tamamı çay 
fabrikası kurma alanında kullanılmamıştır. 

IÖMBR KUŞHAN ı(Kars) — Çay fabrikaları pa
ravana, paravana... 

MEHMET KARA (Devamla) — Temas edilen 
birçok kişi, fabrikaların maliyeti olan 5 - 6 milyar li
ranın dışındaki paranın turizm alanında, konut in
şaatı sektöründe, işçi ve domates borcundan hacizli 
olan AKFA Salçanın kurtarılmasında, hatta yurt dı
şında kullanıldığını ifade ermişlerdir. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu fabrikalar kurulduktan 
sonra çayda kalite yükselmemiş, aksine, Çay - Kur' 
un çayı aranır hale gelmiştir. Çay - Kur fabrikalarının 
tam kapasiteyle çalıştırılmaması sonucu, uygulanan 
kontenjan, mahsulün bekletilmeye gelmeyen özelliği 
sebebiyle, ürünün AKFA'ya verilimesi zorunluluğunu 
doğurmuştur; Maalesef, çay alanlarının genişletilerek 
daha fazla ailenin istifadesi gerçekleşmemiştir. Üre
ticiyi 'korumak ve daha iyi şartlara kavuşturmak şöyle 
dursun, iki yıllık ürünün parasını alamamak gibi fe
laketle karşılaşılmıştır. Tüketiciye ucuz ve kaliteli hiz
met yerine, özel sektör stok yaparak Çay - Kur'un 
fiyat artışı yapması beklenmiştir; ancak Çay - Kur,' 
un fiyat artışı yapmaması, özel sektör ile iktidar men-
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suplarının Çay - Kur'la sürtüşmesine neden olmuştur. I 
Alınan kredinin -büyük bir bölümü çay işletmesi ala
nında kullanılmamıştır. ıBütün bunların yanında, iki 
ydda aldığı ürünün bedelini ödemeyen adı geçen şir
ketin, 4 - 5 milyar civarında borçla birlikte battığı 
yaygın söylenti halindedir. Aldığı 20 milyar liranın 
üzerindeki krediye bu borcunu da ilave ettiğimizde, I 
toplam borcu 25 - 30 milyar lira civarındadır. Dev
let, üretici ve işçi parasının ne olduğu buna kredi ve 
teşvik verenler için düşündürücü olsa gerektir. 

Darboğaza girdiği gerekçesiyle, kısa vadeli kredi- * 
lerinin orta vadeliye çevrilmesi ve yeni para veril- I 
mesi isteğinin AKFA Danışmanlık Kurulunun olum- I 
suz raporu nedeniyle ilgili bankaca reddedilmesi so
nucu fabrikalar kapanmış, kredi ve teşvik nedeniyle I 
iktidara karşı olan minnet ve şükranın ifadesi olarak I 
büyük bir partizanlıkla işe alınan işçiler de işten çı- I 
karılmıştır ve onların da alacakları ödenmemiştir. I 
Sokağa atılan 3 binin üzerinde bu işçilerin haklarını 
hiç kimse savunmamış, dertleriyle hiç kimse ilgilen- I 
memiştir. I 

Şimdi, sormak istiyorum : Devlet parasıyla kuru- I 
lan fabrikaların sahipleri, fabrikalarını bir iki yıl için
de amorti edememenin hırçınlığı içinde üreticiyi perişan I 
ederken, adeta işçilerini beş parasız sokağa dökerken, I 
devlet parasının nereye gittiği konusunda hesap ver- I 
mez ve hesap soran da yokken; bunun sorumluluğu- I 
na ortak olan yok mudur? (SHP sıralarından alkış- I 
lar) 

Sayın milletvekilleri, netice olarak söylenebilir I 
ki : Çay fabrikası bahanesiyle batık AKFA Salçaya I 
yardım yapılmış ve çayda tekelin kaldırılması, batık I 
şirketin kurtarılmasına kılıf olmuştur. Devlet kurulu- I 
şu Çay - Kurttan devlet desteğinin çekilmesiyle, üre- I 
tici, parasını ne zaman alacağını bilmediği bir devlet I 
kuruluşu ve yine parasını ne zaman ve nasıl alacağı- I 
nın sorun olduğu bir özel çay şirketi arasındaki cen- I 
dereye sıkışıp kalmıştır. Bu da, devletin varlığını yok I 
ederek, özel sektöre olan üretici alacaklarının büyüye- I 
rek artmasına neden olmuştur. I 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl bu konuda yaptı- I 
ğım bir gündem dışı konuşmamda, «Özel sektör dev- I 
reye girdiğinde Çay - Kur'a ait eksper - özel sektör I 
gizli anlaşması doğarsa, üreticinin emeği özel sektöre I 
teslim edilecek ve böylece, alın teri dökenler yoksul- I 
luğa itilip, kısa zamanda milyarderler doğacak» de- I 
mistim. Bugün görülmüştür ki, eksper - özel sektör I 
anlaşması şöyle dursun, devlet kendi fabrikalarını tam | 
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kapasite ile çalıştırmayıp kontenjan uygulamakta, kon
tenjan fazlası ürünün özel sektöre satılma mecburi
yeti sağlanmaktadır. 

Aynı gündem dışı konuşmamda, «Çay ürünü öy
le bir üründür ki, olgunlaştığı gün bekletilmeden top
lanıp anında teslim edilmelidir. Zamanında toplan
mayan çay filizi ağaç olmakta; toplanan filizler anın
da teslim edilmezse, çürüyüp gübre olmaktadır. Yani, 
çay filizinin toplanmasının geciktirilmesi veya topla
nan filizin depo edilmesi düşünülemez. Bu ürünün, bu 
çok hassas özelliğinden istifade etmek isteyeceklerin 
açik yolları mutlaka kapatılmalıdır» demiştim; ama 
görülmüştür ki, 'bu yollar kapanmak şöyle dursun, ar
dına kadar açılmış; zenginin ve zengin yapılmak iste
nenin eli üreticinin cebine sokulmuştur. 

'Sayın milletvekilleri, bir başka gündem dışı ko
nuşmamda, Çayda tekelin kaldırılmasıyla ilgili yasa 
henüz piyasada yokken, bazı şirketlere -ki, bu şir
ket AKFAMır ve bütün yasadan yararlanan özel sek
tördür- teşvik Vermek için yıldırım hızıyla hareket 
edenler, nedense bu şirketlerin, hâlâ üreticinin geçen 
yıla ait ürün parasını ödemediklerini görmezlikten ge
liyorlar, üreticinin bu konudaki mağduriyetini göz 
ardı ediyorlar. Aradan bir yıl geçtiği halde, özeî sek
törün kapılarında enflasyona peşkeş çekilen, parasını 
almak için kuyruk oluşturan müstahsile, o teşvik ace
lecileri öncülük yapmalı ve alacaklarının karşılığını 
sağlamalıdır. Aksi halde, kendilerini, çay müstahsilini 
tüccara soydurmakla suçlayacağım demiştim; ama 
bugüne kadar hiçbir hareket, hiçbir çaba görülmemiş
tir. Aksine, 8 haziranda hükümetçe çıkarılan bir ka
rarnameyle kimyevî gübre Mıali özel holdinglere ve
rilmiş, çay kooperatifleri bu kanunun dışına itilerek, 
çay müstahsilinin dertlerine bir yenisi eklenmiş ve 
müstahsile bugüne kadar vurulan tırpanın bir tanesi 
daha vurulmuştur. Bu da, hükümetin, üreticinin ya
nında olmadığını, holdinglerin yanında olduğunu ka
nıtlamıştır. 

O halde, buna önayak olanları suçluyorum ve di
yorum ki : Siz tüccarla ortak mısınız? Üreticiyi neden 
soyduruyorsunuz? Neden emeğe, alın terine ve na
sırlı ellere bu kadar saygısızsınız? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Hep üreticiden almak, hep üreticiyi ezmek, hep 
üreticiyi fakirliğe itmek; ama üreticiye bir şeyler ver
memek ve onu sinsice tüccarın insafına terk etmek; 
zenginin ve ıgüçlünün yanında olmak, sömürüye dönü
şen ekonomik modelin gereği midir? Zaten, 12 Eylül 
döneminin ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yar-
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dımcısı, o dönemde yaş çay yaprağına gerekli fiyatı 
vermemek için «Gerekirse çay ithal ederim» demişti. 
Kendi halikına çok gördüğü parayı yabancıya vermek
te tereddüt etmeyen bugünkü Başbakandan, başka ne 
beklenebilir? ı(SHP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, aylardan beri güncel bir konu 
olarak yöre halkının gündeminde olan AKFA me
zalimi, gerek basında, gerekse köylünün ağzından şu 
şekilde dile getirilmektedir : Basında, «AKFA battı, 
AKFA işçileri evlerine dönüyor. Para kazanmak umu
duyla çevre illerden gelen vatandaşlardan birçokları 
AKFA Çay Fabrikasından hak ettikleri parayı ala
madıkları için memleketlerine dönemiyorlar. AKFA 
Mecliste, AKFA'nın borcunu kim ödeyecek? Top
lam 11 fabrikada, 3 binin üzerinde işçi kapı dışarı 
edildi. AKFA'da işçi ve üreticilerin 4 milyar lira ala
cağı vardır» deniyor. 

Basının yanında vatandaş da şöyle diyor : «AKFA 
battı, üreticiyi de, işçiyi de batırdı. Üretici ve işçinin 
bu kadar hor ©örüldüğü bir ülke var mıdır? Para
mızı alamadığımız için veresiye kurban kestik. 60 
yaşındayım; parama mı yanayım, yoksa sırtımda ki
lometrelerce taşıdığım çay için döktüğüm terlere mi 
yanayım? Toprağa sadece alın terimizi değil, haya
timizi koyduk; ama AKFA'dan alacağımızı alamadı
ğımız için icranın pençesine düştük. Parasızlıktan, 
memleketim olan Artvin'in Şavşat ilçesine (gidemiyo
rum; memlekete gitmem için 5 bin lira para verdiler, 
Hani biz bu memleketin öfendisiydik, Atatürk öyle 
demişti; şimdi zenginler efendi, biz ise onun hamalı 
ve kölesi olduk.» 'Bir başka vatandaş, «Atatürk öyle 
demişti; ama bu memlekette Atatürk'ün dikili hey
kellerinden başka nesi kalmıştır?» diye ilave ediyor. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ilginç bir açıklama da, Anavatan Partisinin Of 
İlçe Sekreteri ve 11 Yönetim Kurulu üyesi, tarafından 
yapılarak «Çay - Kur uyuttu, özel sektör unuttu» 
denmiştir. 

Oörülüyor ki, gerek basından gerekse halkın ağ
zından aktardığım pasajlar, adı geçen özel sektörün 
yalnız AKFA'yı değil, bunun yanına diğer fabrika
ları da ilave edebiliriz birçok aksak yönlerini sergile
mekte, üretici ve işçinin uğradığı kayıpları göz önüne 
sermektedir. Diğer bilinmeyen yönleri ise, tasvibinizle 
gerçekleşecek araştırma sonunda meydana çıkacak ve 
belgelendirilecektir. 

(Bu sebeple, bu araştırma açılsın ki, çayda tekelin 
kaldırılmasıyla ilgili yaslanın hükümetin yüzkarası olup 

olmadığı ortaya çıksın. (Bu araştırma açılsın iki, müs
tahsilin mağdur durumu ve uğradığı zarar ortaya çık
sın. Bu araştırma açılsın ki, adı geçen özel kuruluşa, 
neye karşılık, ne kadar kredi verildiği ortaya çıksın. 
Bu araştırma açılsın ki, bu kredi ve teşvikin verilme
sinde kaç kişinin, ne kadar gayrimeşru kazanç sağ
ladığı ortaya çıksın. Bu araştırma açılsın ki, fabrika
lardan çıkarılan işçilerin mağduriyetleri belirlensin. 
iBu araştırma açılsın ki, hükümetin, işçinin ve üretici
nin yanında olup olmadığı belirlensin. Bu araştırma 
açılsın ki, teşvikin ve kredinin verilmesinde önayak 
olanlar aklansın. Bu araştırma açılsın ki, AKFA'ya 
verilen kredinin, hacizli AKFA Salça'yı kurtarmak 
için kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıksın. (SHP sı
ralarından alkışlar) Bu araştırma açılsın ki, «Battı» 
dediğimiz AKFA'nın batıp batmadığı, o milyarların 
turizm ve inşaat sektörü gibi başka alanlara aktarılıp 
aktarılmadığı ortaya çıksın. 

İSayın milletvekilleri, son olarak bir hususu arz 
edeyim. Sayın iDevlet Balkanımız Mesut Yılmaz, son 
Karadeniz gezisinde yerli basında şöyle bir beyanda 
bulundu : «Benim veya kardeşimin değil, onuncu de
receden bir akrabamın dahi AKFA'ya veya herhangi 
birine, sadece ortaklık değil, herhangi bir şekilde men
faat bağı olduğunu ispat etsinder; sadece bakanlıktan 
değil, milletvekilliğinden de istifa ederim.» 

Sayın bakanım, bölgedeki yaygın söylentiler kar
şısında böyle bir beyanda bulunması çok doğaldır; an
cak, Sayın bakan çok iyi bilmelidir ki, ispat ve aklan
ma, beyanatla değil, ıhazır önünüze gelen bu araştır
maya siz ve grubunuzun vereceği olumlu oyla olur. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu önergeye siz ve grubunuz olumlu oy veriniz ki, 
siz de aklanın, çıkardığınız yasa da aklansın; aklana-
bilirse, AKFA da aklansın. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar yüce Mecliste, 
açılması istenen araştırmaların 'hepsi reddedilmiştir. 
Bu ise, yüce Meclisin yasal denetim yolunun kapatıl
masıdır. Bunları reddetmek, hukuk devleti ilkelerin
den ve demokrasi çizgisinden sapmadır. Bu leke, Mec
lis araştırma önergelerinin kabulüyle çıkacak ve bel
gelenecek yolsuzluk lekesinden çok daha büyüktür. 
Bu araştırmaları reddederek bir denetim mekanizma
sını tıkamayı halk yargılar; ama reddetmeyerek akla-
namayanları mahkemeler yargılar. Halkın yargılama
ması için, önergenin kabulü dileğiyle hepinize saygılar 
sunarım. {SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
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Önergedeki birinci imza sahibi olarak Sayın Cü
neyt Canver, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın (Başkan, 
değerli milletvekilleri; öncelikle, Anavatan Partisi Gru
bu sözcüsünün önergeyle ilgili olarak kullandığı bazı 
sözcüklere cevap vermek istiyorum. 

Sözcü, bu önergenin amacının, aslında Devlet Ba
kanı Sayın Mesut Yılmaz'ı yıpratmak olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Adamın biri kahveye girmiş ve «Yağmur yağa
cak» deyince, orada bulunanlardan biri adamın üstü
ne atlayarak (başlamış vurmaya. Adam şaşırmış, «Hay
rola ne oluyor?» diye sorduğunda vuran adam, «Ka
na ördek dedin» demiş. Adamcağız, «Ben, sana ördek 
demedim, yağmur yağacak dedim» demiş. Diğeri, 
«Yağmur yağacak, her yer göl olacak, göllerde de ör
dekler yüzer, sen bunu kastettin anlaşılan» demiş. Bu 
sayın milletvekilinin alınganlığını da böyle anladım; 
ama benim dediklerim, söyleme, iftira veya herhangi 
bir şey değil, olmuş birtakım olayların açıklanması is
teğidir. 

Bakınız, diğer partilerin sözcüleri de bu tip şayi
alar duymuşlar ve inanmak istememişler, bizim gibi. 
Çünkü şunu hiç unutmamalıyız .: Bu Mecliste herhan
gi (birinin bir yolsuzluk olayı ile -bir bakanın başına 
ıgeldiği gibi- yargılanması, hatta mahkûm olması, sa
dece o bakanı değil, parlamentoyu ve demokrasiyi 
zedeliyor. O nedenle biz, hiç kimsenin bu suçlardan 
mahkûm olmasını, baştan istemiyoruz; bu böyle bi
line. 

AHMET EKİCİ [(Kütahya) — O zaman niye ifti
ra attın? 

CÜNEYT CANVER '(Devamla) — Atmadık efen
dim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Atmıştın. Mecli
sin ortasında söylediğinle konuştuğun bir olmalı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AHMET EKİCİ ((Kütahya) — Samimi olsun her 

şeyden evvel. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü 

kesmeyiniz. 
ıDeVam edin Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bazı kuşku

lar var... Çayda devlet tekeli kaldırılıyor; daha bu 
ilan edilmeden, teşvik belgesinden AKFA yararlanı
yor... (Neden? Bunun mutlaka cevabını bulmak zorun
dayız; çünkü AKFA, başarılı bir özel sektör kimliği 
ile karşımıza çıkmış değildir; daha önce salça üre
timinde yine aynı şekilde, üreticiye, işçiye 6 milyar 

lira borç takmış, iflas etmiş ve hacze uğramıştır. Bü
tün bunlardan sonra, neden AKFA? İnsanın, o za
man aklına, «Acaba AKFA'nın kurtarılmak istenme
sinin özel bir nedeni mi vardır?» diye kuşku geliyor. 

Sonra düşünüyorsunuz; devlet tekeli kaldırılıyor 
çayda. Devlet, 30 milyar sermayesi, 150 milyar 1985 
yılı cirosu, 27 milyar kârı, 10 milyar Kurumlar Ver
gisi, 40 bin çalışanı 54 işletmesi olan Çay - Kur'a 
neden güvenmiyor da, ne idüğü belirsiz, müsvedde 
özel sektör temsilcilerinin insafına üreticileri, tüketi
cileri ve işçileri terk etmek istiyor? (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Tekrar ediyorum : Salçada, üreticiye ödenmemiş 
6 milyar lira borcu olan ve batan AKFA, hangi cid
di, başarılı ve yeterli özel sektör kimlik kartı ile ve 
yapısıyla, çay tekeli kalkmadan, teşvik belgeleri ve 
kredileri alabilmiş, kuruş öz varlık ye sermaye koy
madan -arkadaşım fabrikaların yapılarını açıkladı-
25 milyar lira kredi, nasıl ve neye göre uygun ve ye
terli görülüp, bu şirkete bu imkân, bu kadar kolay ve 
rahat verilebilmiştir? 
- Çay üretiminin en yoğun olduğu bu dönemde bir 
yaprak çay almayan, işlemeyen, kapılarına kilit vuru
lan, işçileri atılan, müstahsilden ürünü alınıp parası 
verilmeyen, iki sene olmadan ceset gibi toprağa gö
mülen 11 fabrikanın, heba olan milyarlık millî serve
tin suçlusu kim? Hesabını kim verecek, cezasını kim 
çekecek ve bu acıklı durum hangi vicdan sahibinin 
vicdanını sızlatmayaeak? AKFA'nın dolandırdığı, al
dattığı kasaba, bakkala, manava, benzinciye, nakliye
ciye, işçiye, üreticiye; emeği, alın teri, sermayesi, mah
sulü karşılığı olan 5 milyarın üzerindeki borcu kim, 
ne zaman ve nasıl ödeyecektir? Böylesine hesapsız ki
tapsız, plansız, düzensiz; insanı ve devleti hiçe sayan 
özel sektör temsilcilerine seyirci mi kalınacaktır? 

Devlet Planlama Teşkilatından aldığı teşviklerle 
hemen kredi alabilen; aldığı kredi borcu ile kısmen 
peşin, kısmen (borçlu alınan arsalarla, makinelerle fab
rika kuran; kurulan fabrikalara, ayrıca 300 - 550 mil
yonluk fabrikaları 2 - 3 milyara ipotek ettirerek tesis 
kredisi alan, üreticiye parası verilmeden alınan çaya 
mal kredisi -ki, Etibanktan aldığı söyleniyor- verilir
ken, yapılan fizibilite raporlarında gerçek durumu; 
varlığın ve işletmelerin kârlı olup olmayacağının du
rumunu etüt etmeden, bu şirkete bankalar nasıl kredi 
açmışlardır? Bir kere protesto olan esnafa, tüccara bir 
daha kredi açmayan bankalarımız, geçmiş iş faaliye
tinde başarısız ve borçlu, yeni işinde, öz sermayesi, 
işletme yapısı, piyasa, pazar, pazarlaıma, satış, kâr. 
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durumları rizikolu olan ve gelecek vaat etmeyen bir 
şirikete, nasıl bu kadar kolay, 25 milyar lira kredi veri
lebilmiştir? (SHP sıralarından alkışlar) Hem de bu 
krediler, devlet •bankalarınca 'bu şirkete verilmiştir; 
çünkü sanıyorum, hiçbir özel banka bu riskin altına 
girmeyecektir. 

Şimdi, AKFA'nın bu vurgun senaryosunu kim 
'bozacak? Benzer özel sektör temsilcilerinin çayda bu
na benzer vurgun yapmaları nasıl önlenecek? Üretici 
ve tüketicinin aldatılması nasıl durdurulacak? Vatan
daş olarak, vatandaş adına bu soruların cevabını arı
yoruz. 

Sayın milletivekiHeri, bakınız, AKFA'dan alacaklı 
olanlar 'bugün icraya başvurmaktadırlar. AKFA, res
men iflas veya konkordato isteminde bulunmuş ya da 
bulunma aşamasındadır. Başından (beri izlenen bilinçli 
ve başarısız olmaya mahkûm işletme politikaları so
nucu bilerek gelinen iflas ve konkordato aşamasında 
ne olacak?.. Borçlar durdurulacak, ödemeler durduru
lacak, kredi ıfaizleri durdurulacak; eldeki gayrimen-
küller, tasfiyenin 2, 3, 4 yıl sürmesi sonucu, değer ar
tışıyla kıymetlenecek, borçlar aynı dururken, mal var
lığı, enflasyon ve zamanın getireceği kazançla yükse
lecek; AKFA, zamanın ve yasaların zırhına sığınarak, 
borçluların sömürülmesi ve mağduriyeti pahasına, if
lasında da belki kâr edecektir. Gelişmeler, böyle bir 
senaryonun oynanması aşamasına gelindiğini ve oyna
nacağını (göstermektedir. 

!Bir de, bir parantez açarak yüce heyete bir konu
da bilgi vermek istiyorum. Korsan çay imalatçıları 
var, bunun da bilinmesinde yarar var. Çayda devlet 
tekelinin kalkması, üretim ve satışının özelliştirilmesi 
zırhına siğınarak, hiç çay üretmediği halde, çay işle
me fabrikası olmadığı halde, yasal boşluklardan is
tifade ederek, gerçekten özel çay imal ediyormuş gi
bi, başka firmalarca ve Çay - Kur'ca üretilen çayları 
da değişik ambalajlarla piyasaya yüksek fiyatlarla su
nan korsan 'özel çay satıcıları var. 

ISosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konu
şan sayın milletvekili arkadaşım çok güzel söyledi : 
Gerçekten, insanları suçlamak kolaydır. Bu nedenle, 
ısomut delillere dayanmadan suçlanmaması gerekir. 
IBüna katılıyorum; ancak, belki Anavatan Partili mil
letvekilleri, iktidar partisi oldukları için, muhalefet 
görevi yapmadıkları için bilemezler; hatırlatmakta ya
rar görüyorum : 'Meclis araştırması önergeleri somut 
delillerle sunulmaz arkadaşlar. O somut delilleri orta
ya çıkaracak, araştırma önergesi kabul edildikten son
ra kurulacak komisyondur. Bu nedenle, zaten ger

çekten bunlar kanıtlanmış olduğu zaman bir Meclis 
'araştırması listemine gerek yoktur; onun yolları ayrı
dır. Burada yapılacak, açıktır. Şayialar vardır; haklı
dır, haksızdır, doğrudur; bakanla ilgili olanı da bir 
tarafa koyuyorum, asıl önemli olan, AKFA'nın du
rumudur. AIKJFA, 6 milyarla batmıştır, üreticiye 'bor
cu varıdır. Çayda devlet tekeli kalkmadan, yeniden 25 
milyar lira kredi almıştır. O halde, AKFA'nın bu ye
ni durumunda (bir özellik vardır; korunmaktadır bu 
şirket. Kim tarafından, kimler tarafından? Kimsenin 
günâhını almadığımız için, bir araştırma önergesi ve
riyoruz; diyoruz ki, bunu kabul ettiğinizde, tüm bu 
soruların yanıtlarını bulacaksınız. «Bu yanıtlardan mı 
korkuyorsunuz yoksa?» diye düşünüyorum? Eğer 
önergeye ret oyu verirsek, bu da, şimdiye dek muha
lefetin getirdiği birçok araştırma önergesi gibi bir giz 
olarak kalacak ve sürecektir birtakım dedikodular. Ne 
gerek var arkadaşlar? Yüce Meclis herhangi bir ko
nuyu araştırmakta tam yetkilidir; çekinmeye veya ört
bas etmeye hele hele, hiç hakkımız yoktur. 

Bakın, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan sa
yın arkadaşımız, Ardeşen seçimlerinden önce bunun 
verildiğimi söyledi. Seçimleri aldığınız için sizi kutla
rız; ancak, nasıl aldığınızı da günü geldiğinde halka 
anlatmasını biz yine biliriz; ama bizim bildiğimiz 
AKFA ile ilgili bir husus var; sadece Ardeşen'de üre
ticiye AKFA'nın borcunu dağıttınız. Niçin Ardeşen' 
den başladınız? Bir sayın milletvekili arkadaşım güzel 
bir espri yaptı : «(A) harfinden başladığınız için mi?» 
diye. Hayır; orada seçim vardı da ondan; yoksa, Ar-
deşeniiler umurunuzda değildi; bunu da bilesiniz. 

MEHMET KOCABAŞ f̂cçel) — Arhavi\Ie de da
ğıtıldı. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Şunu da ila
ve etmekte yarar var! Biz, oradaki üreticiye borcunu
zu ödediğiniz için, AKFA borcunu Ödediği için mut
luyuz; ama vesile olmuşuz, önerge vermişiz; bakmış
sınız, bu konuda propagandalar, antipropagandalar yo
ğun; o ilçede seçim var; hizaya gelmiş, borcu ödemiş
siniz. Zonguldak'ta da yaptınız; ama sonuca etkili 
olamadı. Neyse, yine de o işçiler paralarını aldı; bun
dan da mutluyuz. 

EROL AĞAGİL ı(Kırklareli) — Yarısını aldılar. 
CÜNEYT CANVER ı(Oevamla) — Efendim, öyle 

yapıyorlar, 10 bin lirayı ikiye bölüp veriyorlar; ora
dan oylar çıktıktan sonra da diğer yarısını veriyorlar. 

ALÎ TOPÇUOÖLU ((Kahramanmaraş) — Onları 
karıştırma. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Karıştırmaya
lım. 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Zonguldak'ta hava 
aldınız. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — İyi, güzel de; 
yani burada Doğru Yol Partisi var, size söyleyecek 
bir şey kalmadı. 

Sayın milletvekilleri, şaibeleri, şayiaları önleme
nin en etkin yolu, bu önergeye «evet» demektir; sa
dece bu önerge değil, daha nice önergeler getireceğiz... 
Siz sanıyor musunuz ki, kim kimle flört ediyor, kim 
hangi holdingle sürekli görüşüyor, kim hangi holdin
gin hayalî ihracat karşılığı vergi iadesini alabilmek 
için Merkez Bankasının kapısını aşındırıyor; takip et
miyor muyuz sanıyorsunuz? Hepsini birer birer açık
layacağız, kamuoyuna sunacağız. Bu önergemizi ka
bul edeceksiniz; kabul ettiğinizde, AKFA üreticilerini 
kurtaracağız; arkadaşımın dediği gibi, belki AıKFA'-
yı da kurtaracağız; belki bundan böyle, AKFA'lar ol
masına engel olacağız. Karar sizlerin. 

önergemizin kabulünü talep eder, hepinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, bundan önceki sayın konuşmacı, 
benim bir açıklamamı, kürsüde, eksik olarak dile ge
tirdiler. Onun için, sataşma maddesi uyarınca söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu, Meclisteki açıkla
mayla ilgili bir haktır. İçtüzüğün verdiği yetki, bura
daki bir açıklamanız yanlış anlatılıyor ya da söyledi
ğiniz söz başka türlü belirtiliyorsa kullanılabilinir. Sa
yın sözcü, gazetede çıkan bir beyanınızla ilgili açıkla
ma yaptı. Bu durumda, İçtüzüğün ilgili maddesine 
göre söz hakkı doğmaz; sataşma olarak kabul edil
memiştir. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Aslına uygun vermediği için söz istiyorum Sayın 

1 Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Meclis araştırmasında 
bu şekilde söz vermeye yer veren bir içtüzük madde
miz yoktur. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ne zaman söz 
vereceksiniz Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Direniyorum; oya sunun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi konuda? Tam 
alayım; çünkü bütün konuşmaları, İçtüzüğe göre 
aksayan bir yanı varsa, resen müdahale edeyim ya da 
bu hak istendiğinde hemen cevap vereyim diye dik-
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katlice izledim. Hangi konuda? Basınla ilgili bir açık
lamanızda, «Eğer benim bir tek akrabamın ya da ken
dimin herhangi bir menfaati varsa istifa ederim» sözü 
üzerine miydi? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
Evet, otantik değildir, eksik söylenmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Araştırma açılsın, ol
sun bitsin... 

BAŞKAN — Ve «Araştırma istensin, konu bitsin» 
dendi. 

Başkanlıkça, bu, İçtüzüğe göre, beyanınızın yanlış 
anlaşıldığı biçiminde anlaşılmamıştır. Ancak, bu ko
nuda ısrar ederseniz, İçtüzük, Genel Kurulun oyuna 
sunma hakkını vermektedir. Bu konuyu Genel Kuru
lun oyuna sunacağım. 

Açıklanan beyanın yanlış anlaşıldığı konusunda 
Genel Kuruldan Saym Bakana söz hakkı verilip veril
memesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakanım. (ANAP sıralarından 
«Bravo Sayın Başkan» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, konuşmanız yalnız bu konuda olacak, 
yeni bir sataşmaya mahal vermeyiniz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, özel
likle beni kastederek; ama bu arada hükümete de mal 
ederek, bazı çevreler hakkında, bazı kişiler hakkında 
dedikodular olduğunu, spekülasyonlar olduğunu, iddia
lar olduğunu, ithamlar olduğunu ve bunlardan üzün
tü duyduklarını ifade edenler, maalesef aynı dediko
duları Rize'de seçim meydanında tekrarlamışlardır. 
IBinaenialeyh, dedikoduların kaynağı kendileridir. 

Ben orada, Ardeşen'de söylediğim şeyi burada Mec
lis huzurunda aynen tekrar ediyorum: Sadece benim 
değil, sadece kardeşimin değil, beşinci dereceden, 
onuncu dereceden herhangi bir akrabamın, gerek 
AKFA denen.o şirkette, gerekse, herhangi başka bir 
çay şirketinde, sadece ortaklığı da değil, herhangi bir 
şekilde menfaat bağı, bakın menfaat bağının yüz tür
lü şekli vardır; ben iş hayatından geldim, sizden iyi bi
lirim (SHP sıralarından «Onu sizden iyi biliriz» ses
leri) ben sizden iyi bilirim... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Biz, Abu Dabi'
den mi geldik? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — ... reklamı olsun, nakliyesi olsun, nesi olur
sa olsun; herhangi bir şekilde menfaat bağı varsa, ba-
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kanlıktan değil, milletvekilliğinden istifa ederim, de
dim; burada tekrarlıyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Bizim sözcü de 
onu söyledi. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Eksik söylenmiştir, onun için tekrarladım. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR {İçel) — Neresi ek
sik, aynı şeyi söyledi. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Araştırmanın açılmasına şunun için katıl
mıyorum : Araştırma önergesinde ileri sürülen iddiala
rın hepsi çürütülmüştür, hükümet tarafından hepsi 
çürütülmüştür. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Burada çürütülecek 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bakınız - bana atfen - araştırma önergesi
ni açınız bakınız... (SHP sıralarından «Meclis var; 
Mecliste çürütülecek» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet
vekilleri, lütfen... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Müsaade edin... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sanıyorum konuyu 
açıkladınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Sataşmay
la ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilgili konuyu açıkladı
nız sanıyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, çok 
kısa olarak sadece o hususu açıklayacağım. 

BAŞKAN — Evet... 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz 
çok kısa açıklayacağım. 

V. — SORULAR 

)A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'un cevabı (61673) 
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önergede bana atfen bir ifade vardı; grup adına 
konuşan arkadaşıma belgelerini verdim, o konuşma
mın tam metni yayınlanmış; sizt tahrif etmişsiniz; onu 
söyledim ve buna cevap vermediniz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hayır efendim, 
aynısı alınmış. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Benimle ilişkiyi bir beyanıma dayandırıyor
dunuz; asıl metinlerini verdim, arkadaşım getirdi, bu
rada; isterseniz tetkik edin; önergede bunu tahrif et
mişsiniz. 

Ayrıca, «AKFA'ya 25 milyar lira kredi verildi» 
dediniz; hükümet adına konuşan sayın bakanım ger
çek miktarı açıkladı; 9 küsur milyar liradır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «24.7 milyar ve
rildi» dendi. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
hangi konuda söz verdiniz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Binaenaleyh, hükümetin verdiği bilgilere 
itibar etmeye mecbursunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
yeni bir gelenek başlattınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Konu hakkında 
konuşsunlar efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, konu açıklanmıştır... 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Aksini ispat ederseniz, araştırma açılması
na ben de katılacağım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 

üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Meclis 

araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Meclis araştırması önergesi kabul edilmemiş
tir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü sorusu vardır. 
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Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan , 
Edirne 

Soru 1. «İhracatı Teşvik Fonu»nda 1984 yılında 
toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devredilen bakiye, 
b) İthalat rejimi çerçevesinde alınan teminatlar

dan yüzde 50, 
c) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ak

tarma, 
d) İhracat kredilerinden bankaların fona ödediği 

faiz, 
e) Kredi taksitlerinden tahsilat, 
f) Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden alı

nan toplam teşvikler üzerinden yüzde 25 tazminat, 
g) Diğer gelirler, 
h) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. Bu fondan 1984 yılında yapılan harcama

ların tutarlan ayrı ayrı nedir? 
a) İhracat sermaye şirketlerine verilen yatırım 

kredileri, 
b) İhracat sermaye şirketlerine verilen işletme 

kredileri, 
c) Kredilerle ilgili olarak bankalara ödenen faiz

ler, 
d) Diğer harcamalar, 
e) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa 

tutarları ve fonların adlan. 
Soru 3. Soru 1 ve 2'deki bilgiler 1985 yılı için 

nedir? 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay, 

buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü soru 
Önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

İhracatı Teşvik Fonu, halen Devlet Planlama Teş
kilatı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığı tara
fından idare edilmektedir. 

Fonun dayanağı olan mevzuat, 22.10.1984 tarihli 
18553 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 85/1 sayılı 

Töbliğdir. Fonun kullanımı, ihracatı teşvik mevzuatı 
çerçevesinde, belirli ürünlerin ihracının ve ihtisaslaş
mış ihracatçı sermaye şirketleri ihracatçılarının geliş
tirilmesi için düşük faizli kredi temin etmek ama
cına yöneliktir. 

Fonun gelirleri: 
1. İthalat rejimi kararı çerçevesi içerisinde alı

nan teminatların yüzde 90'ı. 
2. 8/3891 sayılı karar gereğince yatırım teşvik 

belgesi talebinde bulunan yatırımcıların toplu yatı
rım tutarlarının binde biri oranında yatırdıkları temi
nat. 

3. Para - Kredi Kurulunun 25 saydı Karan ile 
kurulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna yapıla
cak aktarmalardan ibarettir. 

Fonun 1984 yılı gelirleri 10 milyon 373 bin, gider
leri 20 bin 034. 1985 yılı gelirleri 22 milyon 735 bin 
579, giderleri ise, 18 milyon 105 bin 884 liradır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan bir açıklamanız olacak mı? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi 0/674) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 2, 3, 4 üncü sıralardaki, Edirne Mil
letvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, İçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/679) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşla-
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nnca özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica. ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1985 yılı içinde Devlet daireleri ile ka
mu kurum ve kuruluşlarınca katma bütçeli kuruluş
larca özel firmalara hazırlattırılan proje adedi? Ne 
miktar para ödendiği? 

Soru 2. Bu projeler hangi işler içindir? • 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum Millet
vekili Sayın Nalbantoğlu'nun sorusuna cevabımızı 
arz ediyorum. 

1985 yılı etüt ve projeleri olarak, tarım sektörün
de 23, madencilikte 24, imalatta 75, enerjide 19, ulaş
tırmada 33, turizmde 13, konutta 64, eğitimde 49, 
sağlıkta 13, diğer hizmetlerde 80 olmak üzere, toplam 
olarak 393 proje hazırlanmıştır. Bu projeler için ay
rılan ödenek miktarı, revize ödenek olarak, 26 milyar 
67 bin liradır. Bunun 17 milyar 325 milyon lirası har
canmıştır. 

Bu miktar ödenek ve harcamaları bildirilen ve ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla katma bütçeli idarelerce 
yaptırılan etüt ve projelerin, hangi konularda oldu
ğu 1985 Yatırım Programında belirtilmiş olup, bu pro
jelerin büyük bir kısmı özel sektör firmalarına yap
tırılmıştır. 

Arz ederim. 

Soruma cevap veren Sayın Bakana teşekkür ede
rim; ancak soruma, siz de dikkat ettinizse, cevap ala
madım... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yuvarlak soruya yuvarlak cevap... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Ben detaylı cevap vermenizi isterdim, sanırım bu 
sorum da yazılı idi, tabiî, sayın bakanlığın veya Baş
bakanın ihmali dolayısıyla 15 günlük süre içerisinde 
cevaplandırılmadığı için sözlü soruya çevrildi ve ni
hayet üç - dört ay sonra cevap verilebilmiş oldu. 1985 
yılı için sorduğum bu sorunun cevabını, ancak bugün 
(1986'nın Ekim ayında) almış oluyorum. Hükümeti
nizin iş bitiriciliği de tabiatıyla buradan belli oluyor. 
Her ne ise, bunlar sadet dışıdır. 

393 adet proje yaptırıldığı söylenmekte, karşılı
ğında 26 milyar lira civarında bir para da özel firma
lara bu projeleri yaptırmak için verilmiş. Anladık; 
fakat bu projelerin ne olduklarını bilmiyoruz. Müm
kündür ki, bazısı baraj projesiyse - belki bizde baraj 
projesi derecesinde proje yapan eleman yok - yaptır
mışlardır; ama ihtimal ki, fabrika, okul, hastane pro
jeleri de bu kamu kuruluşlarınca yaptırılmıştır. Ben 
esasen bu konuyu, bu çelişkiyi ortaya koymak için, 
eğer o listeyi alabilmiş olsaydım veya sayın bakanım 
bunu Meclisin de bilgi edinmesi için söylemiş olsalar
dı, vurgulayacaktım. 

Bir de şunu düşünelim: Bir hükümetimiz var, ba
kanlıklar var, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler, 
yani Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü var, Karayol
ları Genel Müdürlüğü var, Yapılar Genel Müdürlü
ğü var, TEK Genel Müdürlüğü var, TKİ Genel Mü
dürlüğü var, TKİ Genel Müdürlüğü var ve hepsinin 
de, benim bildiğim - hatta Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürilüğünün dahi - mimarî mühendislik büroları 
var. Biz, 1923'den, hatta 1950*den beri, böyle Sayın 
Turgut Özal gibi, Demirel gibi, Erbakan gibi mühen
disler yetiştirdik de, eğer bu projeleri yapacak ele
manları yetiştirememişsek yazıktır derim. Kaldı ki, 
ben o kanatte de değilim. 

Çünkü Türkiye'de, gerek İstanbul Teknik Üni
versitesinden, gerek Boğaziçi Üniversitesinden, gerek 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden ve gerekse diğer 
üniversitelerden 1950 senesinden beri yetişen, nasıl ki 
politikada çok üst zirvelere çıkmış teknik elemanlar 
varsa, kendi meslek sahasında da çok üst derecede 
yetenekli elemanlarımız vardır. Bu projelerin, o ge
nel müdürlüklerin proje bürolarında neden hazırlan-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, bir açıklamanız olacak mı? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN'— Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 
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madığına, hazırlanamadığına ben doğrusu mana vere
miyorum. Bunun bir manası olabilir, o da; bu proje 
bürolarının başındakiler işi özel sektöre aktarmak 
istiyorlar. 

Diyelim ki hükümet de özel sektörcüdür ve bu pro
jeleri kadrolu personele değil de özel sektör yapsın 
istiyor; ama o bürolarda çalışan elemanlar, gidip o 
özel bürolarda bu projelere yardımcı oluyorlar. Bu, 
bir bühtan değildir; icabında bu hususta bir araştır
ma da yapılabilir. Bu şekilde, genel müdürlüklerin 
proje bürolarındaki elemanlar boş oturuyor, sadece 
ihaleyi hazırlıyor; o projenin yapılmasını özel sektö
re kaptırıyor veyahut da hakkıyla ihale ediyor; ondan 
sonra da gidip orada yapıyor. Aslında, yapan da tas
dik eden de kendisi oluyor ve bu suretle de 26 milyar 
lira, bu özel sektör proje bürolarına verilebiliyor. 

Biz bu teknik elemanlara, «Bu projeleri siz genel 
müdürlük binalarında yapın; fakat proje bedeli olarak, 
metrekare üzerinden veya işin ihale bedeli üzerinden 
mi olur, o kadar parayı size prim olarak vereceğiz» 
desek acalba bu projeler o bürolarda; yani kamu ku
rum ve kuruluşlarının bürolarında yapılamaz mı? Ya
pılır. Dolayısıyla, gidip özel sektör bürolarında ça
lışmak suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz doldu, 
Hemen toparlayın efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ... onlar
la ortak çalışmak suretiyle oradan aldığı parayı, ben
ce, daha dürüst yoldan ve de hak etmiş olarak, o bu
ralarda prim olarak alırlar, böylece bu projeleri özel 
sektöre vermeye, bu ihaleleri yapmaya veya bu şaibe
leri yaratmaya da lüzum kalmaz. 

Bunu vurgulamak için söz aldım. Şayet ne için 
yapıldıkları da ortaya çıksaydı, projelerin yerleri belli 
olacaktı ve projelerin yerlerinin herhalde Batı'da ol
dukları da görülecekti; dolayısıyla ben, kendi yöremin 
bu yüzden geri kaldığını da bir kere daha ifade etmek 
fırsatını bulacaktım, bunu da kaçırdım; çünkü bu de
tay yapılan projeler, ne için yaptırılmıştır konusunda 
bilgi verilmediği için, bunu da vurgulayamadım. 

Sayın Bakanım, bunu ben araştıracağım. İnşallah, 
1986 projeleri için yine karşınıza gelirim. Karşınıza 
gelmekten dolayı sizi üzersem, beni bağışlayınız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN -~ Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sıralardaki, Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

9: — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence sonu
cunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

//. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, ' 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçer-
ler'i cevabı (6/746) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İzmir Milletvekili Ali 
Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Petro - Kimya Kompleksine 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Toktaş?.. Buradalar. / 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. 
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Soru önergesini o k u t u y o r u m : 

Tür|k!i|y© Büyiük 'MlÜdt MadUsli ıBaıştoıtağıına 
İAlşlaığıdalkü ısotfumluln Balşlbalk'aln Hiafriafiınldaln yazıiı 

oflaıflalk fyainu|tUaın|dlııriılllmla(suınla lairlaioılllıığıınıızı laitlz ve rıfoa 
ddJertlmj.. ; 

Alli Aİşjkta rTofetoş 

l'Zjmfe 

II, I 2 9 . 1 : 2 J 1 9 8 4 Itlarlhıindie Attlagla Pletoo. - Kiiirnıyıa 
KompaielMnidlelk'i *ylo(îsuizl3ulkllalrtıın lairtaı^tıinimialsı (içki gö-
HevlleinldMllön Enlörji »ve TDaJbliî Kiaynialklllaır Balklalnfisığı 
!He flalyanldMılk Balkıaöllı&ı ırtiifdUtiişllIerli Uaıriajfıinldlan He®-
pijt (eJdlÜFeın. 'ytotisfutzölulklüair h!a|kikınida. n e yapântofört D a -
(hıa ısonina, lavniı yia 1da Iblanızeırli ydİsuHİluMlaırı 'içCin ojıuiş-
Duııtufllaın. 'BaışjblalkalriMk Y!ü|kisle|k CtenieMetoe K u ı t u t a ı a 
uızîmialn ımiüşlaMJıfllerlJnlcd ısıuçMu ve ısalkımöalllı fhuŞldlılkıla-
m yönldtiiiculler Hükümleriniz ıdönidrniilnfdle'dle görev yap
m a k t a mıdı r lar? 

2. Afilfelga ıFetolo - KÜlmyfa KJotapfefkisıi liçİJn hutkü-
ınidt oJlduığuınluiz dıönidmJde 'bir 'soirulşıtlulrtnıia y a dla anaş-
•tiıırlmia açılîmııış Kiıldır? Açafllmiışsa, folalnlgi ıtfaırlilhıter airia-
sıofda laçndmulş v e ısfdnıuçjlIalrUi ınıe d1rnlu!ş|tluır7 

3. Affialga PteHhta - (Klilrrtyta KJOmpiIldfcsiilnliin ıhülkü-
ttrteit)iin!iiz ıdönldıriinlde ülridtJM ıianltlalbt irnıkte? Raınltıalbll 
değMse, Isltianlilldn dlüztetyje \gfâtfkrk&'tyjfa. d e gflbi ça-
(Iııgmiajllair vaıfldıır? 

IBAJŞKİAN — <Devflelt Balklan* $alyıın Vdhlbi D i n ç t 
iler, Ibulytunuin ıdfenldilm. 

oeviLiEfr BAIKAJNI M, VBHBI DİNÇERLER 
'(!ts(flalnibufll)x — 'Saiyun B a ş t a n , değd ik miillüleftlvelkilıedi; 
Sayun ToUdtialş'm somtora/na ştâyjdüe öevap a r z >edliı-
ytonıulm. 

EvtydJa ısoru örtdrgdslinlde 29jH2.1984 dti|ye veöteın 
itianüh, l^S2ld|ilr. Ylarii djalyfllar 1982 ısdnesiınide araıştı-
ırıfllmlalyla, sloıru§ltu]rul1mla|yla Ibaşlainılllmııigıtiıır, Oiaıy şöyle
d i r : 2 9 J 1 ! 2 J 1 9 8 1 Ve 3 İ İ J Ü 2 M 1 'totAMutöMe ©aşfba-
'Jda'nMdtlaln YfüMdk .DbnldtiHelmfe IKutıüîu Ba^kanıbğıraa 
yalZılllaln 'bir lylalzı İlle IkulrtulÜdaın ftietföJk ddiiSecıdk iblâr uz-
Malnıin IkîöoridinıaltlöiıC/ügiünlde, çtaşl'Ulli ıbalkanttılk müMltliş-' 
Udinlden oflbşaın ibÜr Itialhlklk ıhJöyeitüinüln Ikuruflmialsı isten-
ıtriifşitüir. Höytelt,jdarlhlall Itieş^klkül eltltJMlIlip Ooalk .19821de 
ısdkluyötnleldjlm IkioimlujtlairıJJlıığüinıi zJİylaınetille dniöeûdmıetore 
Ibaişdalmmşltrçr. 

l'dldla salhitpUörüınüın üiddiialHaırMu ıslsildmiaitıik b*!r şelkl-
d e ısikıiyiöniatülm Ikdmütiainflılğıınia linltlilkail ötjfcliıttğiınfin 
öğrefilillmleislibdleln fsonlrla, Hdotmıultıainlılktlain Mgefler .üömlin 
ödUeınelk çalişImfoTJalria devaim ^dİlmiiş'Uiir. 10 gjruplia Hop-
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'.laınain.'JddîafflaiMn (Sncaefletnimfeisû sonıueıunlda 199 sayfaMk 
bir maıpor (tiaıınzilm edlllmliiş, usûlünle gölle ve geuieğı 
lylapimıalk lüızöre liffiglMi tmalkalmtaa • glötnıdbılTJmiigtlir. O 
ıgüinlkü foulkulkî ylapısı tiiçJiİnidle P E T K t M 440 saıyklı Ik-
'İsaldî Devlleit TbşfdkikiüJilIleılİ! lifle MtilddSösetoi ve IşftÛ  
ralkterii Oa!klktaldalk!i OKlalnınnıuln 3'4 'ülnıoü üıüaldiddamrja! 
2^b fikralsında iyer lalllaln '^Pdtindt iKlanıununldain Yara r -
Jiaınian Tüzellik'iişlilliğe Sîalriip Oriüalk'EMaria Mt Kiamun 
ve lAinla ^özflieşm'e HüklümlJer^i Salklîı'dır» ıbü'kmünıdlen 
yiararlBalniaılaik, Tüırlk Ttiüairlelt 'K'ainuınıu Ülİe Ikidnlii ıa(na-
^Ö2Üeşmies'i hülküimlliözijnie ıgöme. 'ylönettÜHmıelkiüe oldugutı-
ıdam, lillgl'i 'ba|kian!lnğj loöan Bnlörji ve Tatbiî Kja'yinaklar 
Balkanlığılniin şlidcet üzer inde teftiş ve tabkliik yetkisi 
Ikıisılülalnlmulş Ibfulluın'mlaikjtia İdî. IBuralsı enlterıeisaın tliır ndk-
tialdır. 

Niitidkjm, dlavfeİn 'sözlü eldifan liınlodlidmldterıi yıapa-
'biîmlds'i liçlîn ide, PIETK1İM Yöııetlitm ıKJürıılluınıuin 
20.8.1İ981 ladlli v e 4â2 /7 ısalyülllt ıjdalıte tıleyeltii liızliin İka1-
rain çıkarılmıştır , yarui müf ötıtliiş gönder iyorsunuz; P E T -
MM Yöndtilm ıKurullu dlöyar Ikii,; ^Benü Hefiiiş fâdte-
mıezi&n; lalmia Ibeın Ihialtuır li^in' ,'klarair lallıiyaruim, 'bu-
yuru'n, ©aişlbalkamitılkitlaln v e Itlgjlli dligdr ibalklamiyklaırldan 
oluşaim müfetiti§ldr gelsin ber i tetkik etsin, tahkik: 
»dtlsljn» d'iyor^ B u 'öztell sltlaltlü ıgeıteği, Tliöairldt K a n u n u -
•nün 3148 :inıdi nılaldlddslinie igöre, gelmeli IküJrulöa özel 
muralkıip itajyjiin ıddliölmldk ısıuiridtlilylle Itlahikiükaltıin yürütüll'-
mdsli müfieltltıiştarie önleröiÜiytoir; yaınli ih'erih'aınigi fe ano-
nlim :§lirik|e(t ®îibi. 

IDIdVİdtiin mütödtitilşfeıllnae yla/pıllain önoeitomıenik itlalh-
Ikik âdDIüp >dd!itaeımie^ iHa^klkMda, P E T K l t M Anoraim 
'Oriüalkjlıiı Gdnell Kuaiulluimııı Cdspft dtlliiğü ü ç k'iş'üd-sın 
'dluşlaln özel mıuiriajklalbe' 'hldyötü lilniöellleımle yaıpmmş ve . 1 -
Ikie iolaıralk, (tialhlkÜklaltia (gerelk ıgörlüllmleldliğL (ilslllka/metirtde 
d e (bir napar tonaaim tetfmjişitlfc \AtuOm raıpor. P E T -
KİJlM CMaıganlüslIiü Gemdi KurulSünlda gföıtüşLü'arielk, 
fidldi'atllaiıiıiiî d a vaırlüt ıdlmlaldıığı Ikaraiminıa •vaırıflm'ıışitıır. 

Ainiüalk, ımıüfleltitii^kıdn !inoe!ldmidsi:dikı ;bür nüshlafst 
Al îağa .OumJhluıiİyelt löaı^aıvaılıığıınia 'göacterlUmiJş bu-
İJuinldüguinldain, ibaişSIavoıllilk ıda 'hlarlelkleae 'geçmiş 'büûun-
ımalkltlalyıdı; >fiaOdalt Idalhla iSoinırta ısiavaiılk^a,' d a tlafldbaltıa 
gerelk ıgöılülllmlddigli Ihialklkıınlda. Ibir ıklariar çılklaırltutaMiştır. 
Bu , 'I iı'ınıei 'sulaln'izıe iceVaiptİKr. 

2 midi ısiulaflilniize ödvalp .oölaınalk .şiuınlUarı a rz dd;iy!o-
a i m : Yülksidk DienieÜ'Jelmie IKiurudunum müfaciaatı itee-
ıtlkıe, 19S4 yııltada î ^ i i 'balklaın, ıKıtT ısltiaitiülslülnıdl̂ 'kli ü ç 
Ikurıulîiuişuın Wulkulk !njüş!a(viıilbrtınldan dHuşain blir :hefytöt 
ımeyjdalnıa ıgelilirmlllş ve blazı ;k'onultatııın incielHenlme'sıiıni 
i's"tlelmlii§(tilr. 
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(Bu 'kıünulaın Ih'dyldtüın ıteıponumıda, "bir filnmaiya ya -
pjllalnı '567 nnöByiom TJüılk lÜmalsu: 'fiaızlla ödamleden doüla-
y ı Ihtamıdt IkuSuniu bufflumlduğu, ibik diğer Atamaya d a 
17 ımlJîyan fllina ojvaınıınlda ilhlzaır'alt aMamisı verHöemeflc 
bumun ıgjaıti lalınaimlaldiığı; aınidalk. ibu iklimdi lkanıumıun 
ım'alhlklamfaye finltikail dJmiış ojmiası söetbtelbfâyffle d e , ımiah-
Ikldmıe somıuconıum ibeildlbnımidiMn garfeMıği nleücasJriö 
ValrılİrnuışItıır. 

î'!g"!l!i balkan ıbu tkiane Baişfoalk'anlliiik TefiJJş Kumuln-
na 'inrtJilkiaıî ıdtltiilrmııilşjtiitn. TdMlş Kunulliu yaptığı iiınöeletoe 
somturtda, yutoarjda sölzÜ ödliıten nişjllamljardjan dolayı 
şirjtoetliiın (herhangi 'bjjir zararınım Söz koınıulsıu oıümadı-
ğıtMı, lîSg'iierli'iı d b ibir ıgöneıv kıulsıuıraıltııuin ibtfJumlrnadığir 
nt 'bdlfiirlöem Ibılr ıgönülş ve ikanialaltia vaıflmi'şltııır. 

3 ünıdü su'alIİLıi'ızle eevıaıp oillaınalk ışiuınöarı a rz eidÜ-
youiulmc AHlJağa Pdjiflo - Kjîmiya lk!olmıpÛdkıs(imiJn ranitaı-
lbliit!ds|i ıbaiklkıinJdla .aşağıldaUdı kusa (ifadeler a r z ediümıiş-
t't. • 

'Bu 'kıoimpiilelksltle ıil!k ününllier mükümjdtörmlz dönıe-
müride elde ıddikriilşltliır. Htenlüz üindtlilmJe Ibaış^almlaiyan çolk 
alz ısaiyıldla ümÛtb IkaÜmlıiştıır. ıtnSaûllalh ıbu yıllI <vaya ömlü-
tmüzddkii yıllımı Ibaişımlda on l a r d a üretilmle ıgtaçecieiklbiır. 

Tdsiiis tiaım IkapaSİtie tüle çalkşaimıalmialkitialdiıır. Gaınan'bi 
(klapaldldJane uûlaş'taam vie IhıaÜDa 'bu ikıaıpas'ÜCöHödiın aşılls-
tmalsı Ibalzıı Ittelkmİk ısdböpflendan daliafyı ımiülmlklün gör-
'riî5mıe(ırielk!tiddiir. Aiyirnda, dıiş ve iilç piyaısialliaaiım duırur 
rau d a , zalmian zaımam ısftıiiıröayııcı 'bir dılfci yaıpmaiklöa-
dır. 

Dalha geçen a(y liçariMlnlde yaıptığıımıiz ç d k derkı -
NemteSİınle (bilir limicdtemidde, dbüllen üniilttesinıin sıeodde aflbı 
ibin ıslaiâft garlanlfci ıdsJalsuıma göne 300 Ibiın fionı/yıll üırte-
t im yapacağ ı ganain-Ui 'ddllllmıilş. jiklem - a s k ı d a altta bin 
saait lülzerıilnlden yaipııllmııış; laımla sdkiiız ibin safalllûem fazl'Ja 
çallıısjması rnılükriklüıı; dülniyadalkli edütem üniiltetai ü ç yıl 
bir isiaalt dlalbii dunmalkSıizım çailıışalbiıtecdk duınu/mda 
(ilkien, itMim üriiltidmiiz ailtoı 'bin salalt. esasımla gö re sa t ın 
allanmış ve ona göre garamtliye bağlanmış - maalesef 
yj lda allta ibin ,saaıt çallfşjmia .ilmlkâmı d a fau'lajmaimıaikta-
dıır. (Bültiüın ıgjüldülmlülzi5e Ibiç dümialzsa alltı ıbÜnı 'Slaat ça-
laşmıaiyı yalklaîıaımlalk üçte çek uğraşjCılk; flalkalt ımiaallıeBieif; 
ancalk ylanii .balzı yaltımıimfflanla tet^üsii, 'OÜİmıası gereıkien'-
d a n dalhla (dülşıülk Iblir Ikapalslltldde çfaJîlıışftüırlm'a Ömlkâm beffi-
ıki ıbtiumıalbiılbcıdktiır. 

'Rainlt>albffll"lteye tdkriilk v̂ e DdkirtoiİojıJk yörtden ıbaikı-
üfasla, ianıalhaımımia(dldle Ikonıuisu e n ölnıefmTA k'anuduır. 
PHTKlllM'ün Ikundldıığu yıfJaır dalhfl, ibuıgüınlkü üdkn'o-

.'tojıilde idsals ıhaımlmiaıdde 've • ©nısrji 'kaynağı talb'î gaz-

dar. Oysa , 'biziim Ik'dmipflelklstailz, gaızyağımıa yalkım bir 
rnıateamle d3an naıfltiaıyı ıjillk Ibalmmialdıdle otenalk touton-
mualldtîa ve omm p'aınçajîalyıairıalk tilşe ibaşlîalmalktJalditr. Yamli, 

ı ta'tltÜkialbı ıalz loffian bir t|dknioÛoj;ilyılle üreltılirne v s yatırı
m a ©dçüllmiişltlür. Yianli, bai^amguçlta, Unlsaın tdijyte âşılıen-
!mı5ş vie ıdagarti İtialbiiî 'gazla gö re yülksiditmiiş ibir mıalilıa, 
d iğer ibiır i fadeyle yülklsiclk ,bir mDalliyidt «şiiığimden üıre-
üînıe ibalşIatmlalklDaiyiK. BffiyaHsulmız. PETKJJM'an ilik 
'kurdiulş ık'anamiı ve yaıüıınnmia gediış yâllaırı aşağı yulfca-
ırn 19741tlü)r. Yaitııriıim Ikararı yeul'fJdiJk'tien İbir ıslüıre "ion-
•na da; . 1975, l'97ı6, »1^77 Ve gildendk .o yilOalıda , ya-
^tniim ısliirtnuülşitlür, yamü efslkü ıbilr iklaraııldıır. Diğer ibir 
iıfaide ile ranltalblfte dalha işin başımda menfî o la rak 
ıdîlklJSanimidkltieldiıru 

Ürliânlîer'in iç pülyaisialdalki 'blgynfâlkıilllellı ıldkalbeit ıgüıcü-
ne, yalnli iiltih'aıî leldlen ımıafflaırfa n e 'öl<çtü!dle ıneka'bfcit 
^ddüldi|Jne Ibalkröıulsıa; ıgülmirlülkllerllıe, lönılla v e dftğer basm 
ItiadlbirlİaılSe P E ı T K l M ikıülnllIarıirilM diğer m'a!IÖaına -göre 
dÜdldî .ölçüldle ikonıniduığu- görlüilmlelkltıddiir.; ürürijarim • 
duş piyaSajda'kJi ırdkıalbdt güldü ve duş pazauOalmıadakü (et-
'k'isizliği sdbdbiyle ihraca t d ü ş ü k seviyelere ka lmak-
ta ldr . 

Yapılllan Son dü^anlfemiteiîerie ıgöıle, 'ılhıiaicıat :k'a;nar;ı 
yeniiMden, lorlûalîalma ımlallIJyidtılleıie ıbalkrırJmıaikis.ıizım düınr-
y a rekalbet fiyatüaırıına u y m a usullıü, yani za ra r benlim-
'SönımüŞtiir. Diş fliyalt dJrldklt 'ürün ımiafl'/yıdtjIieır'JniL kıoıiiu-
yorsıa, yiüksidk Jclaıpal^ileiye leiıüşımıdk, ımıalüjydt ve mials-
mafilıaırı ıgandldle dlülşüiıılmleik :iıç:m lilhnaç diimle zanuıröti ka-
Ibuil- ddimlişltıiır. ,Bu, sgaiydt <talbliî„ ıiyli şfaııtfflaııldla verliJleocIk 
'bir Ikarlar değlllklfjr; .alma >bJr zoriluığu ıg1Jkl!enmıs'k içlin 
'buiıraaibiüleddk Çairieldilr. 

iBür Ihlds'ap ıflarzımıa tğöre, ıbuıgünlklü ıdleğed 2,5 rnı:,!|yi2ir 
ddlanldıır. Salysm lülytdîar, tdklnar arız edliyanuım: TüıOc 
ılliıraısı değıiıl. 2,5 m i y a r ddliaır bir dk kompleksin , sa-
ddce AiHlağa lklolm|pllidklsıi.n)in dâgaıMır . Tüııikiiıyfâ^die özeti 
ve 'iiesmî sdkltlörün bîulgülnıe Iklaıdar ıki'şa 6Ö8iğ|L Ve şu an
d a çalluşan ıbültlümı çütmlanlllo falbnJkalSaınDntiin dağitirli, bu
gün yapıl'lmıış d îsa , 2J5 ımlöyar dd'Jaırı itultlmialmialktadıır. 
Yan'i bültün çimlemllio ıfalbdlkallialnıinın ıklaırişisıinıda İbir Mc 
Al iağa !ko|mlpÖdk&iı viar. Alliağanın ifialknJbî yüzde 10 
aimojic^mıan layurimialsu ve atnıapar*antn yafclaışJk yüade 
10 «fliınlanıslmiaıa ıgfildenkırılmli ıkarşıillaimalsı varsıayıımına, 
göne, sadede ıbu iikıi klalÜemlden, *alm kapaısiiöe ille 1 
ımiıîyom ıtlon ürdîlilm y a p a n a , .1 ton ü rün (başına yalk-
•laş'ilk oİamalk 500 ıdoSaıffolk ibir mia%dt (geamdkıtedJr. 
2,5 ntMyar ıdolSaınini yüzde 101u 250 «milyon ıdlolfaır aımar-
tîsmıattM, dliığeır ytiüzldıe 10'iu d)a, .yarti1 250, ımfi'lyon doCâr 
d a ıfimaınsmam mıalsınalfımı ıkaırışiılialsa, tloplıam 5CK) mliıl-
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yon ıdloöalr yaıpar. Talm kap'aisıltieldb 1000 ton ürıeftûm yia-
pıalbSifcıe, - ıkü (yapamaıyaöa&i! şüpihıdteıiıi var - o za
man töon başıma 500 dlodar ımai%ıelt oıra(dia,n gieiEyor. 
Yalnli Jşlira baışarada 500 dolar gödecdktıir, 

AHMİBT SARP ıOEXi)yıarlb'aflcıır) — Mlifllyian dolar. 
•ÖDEVLET ıBAlKİANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

'(ODöValmla) — 500 dbülaır, fon başına, eflendlJm. 
IDiiiğer ıbfiırt İffaidlejyflJe şiddettim, bu Slkıiı masraf kakfmıteıii 

tkaıriş^aiyablraelsii üıçlkı, senede 500 mlilliyon dlollıar, yıanii 
buıgjünlklii 'değerdi aşağı .yulkiari 350 milyar TL. ka-
zaınfcnıaisı teıimdte. Haltibukli şiırBüelt 1 nıBliyion ton üre-
•Itlilm ylapaırsa, ıslanıedle - bugünkü fiyaltlllairia - kazana-
IhiBeceğıi para, aşağı ylulkarı 450 rnıilllyar Türk Lirası
dır. Kazancı ıdteğ&I, <ge&(i; lyanli toplalm sataş değeri 
bu kadar o§alcatk|fcır.ı Oysa, ekonomik değedlendfcıme-
lerîn sonucu, işletmeye geçtikten sonra, PETKÎM' 
ân ,100 ım%ar İ raya yalklın zarar elliği b îınırndklfce-
diiır. Yarti, 1984 vıe 19185 yJîaıranldialkli bu z/arar rnıuha-
ısdbe zararı dleğul, ekonıorniik zarardir. Mıulhaiseıbe za
rarı bJelsıaıpillainıiırlklen, ıhk yaltıınım dönemlinde t'aihak-
Iklulk ddten faliızDenlıe, İlşltelttme üçün alınan krediledn 
talîzferii de yaftırüm Ikafamlilrae slotkiuıliusyor ve amortisma-
mıa 'tabii tulüııdıarialk «ruastnaiıflta 'gıösıtieırliılkn&yior, dldJlasyısıyİa 
aanaır ıdömliş göaülkmülyor; ama geırçekte, 19S4 - 1985 
dlöıniömlind'e, aşağı yukarı 100 milyarın ülsıllüınlde bir 
dkomoim'ilk zarları vardır. 

Oümıya(dak)i fÜdkmolDojilk sibnatıejiıniin aiklsante, helmen 
fobmen bti'ttiiln ünitelteırii blir zin'dirin halllkalları veya ibir 
fiösplilhlin taneleri glilbi, b&rlbMınıe Daim bağh hailde kuı-
oilan, yani 112 anaüreltİırn ünliltelsiinden .bliır tanesûnıin 
(kapal&'Ütelsliınlin dlüşjmieis'iiyile bullün sülsltlejm'in kapasitesini 
düşüren b)îr t)dkin!o3)ojıi)ye saMpfc PETKlMTin /isitemi-
dein düae-ye .gdüilriilllmıelsliniiın tiemıel şterûannldlan birfs'i, 
Ibaşlta efÜiiBeinı parçaîlalma ünöttedi olmak üzere, buttaki 
lünlMedınlin kusa zamanda en lyükselk lklapaisi:ltleye ulaş-
toıdilmlası, ühirıaıcaJtııın öneeilk aiknals», en düşük stok 
SevÜiyelDeırJîiyle faalttyeıtta ü̂ıridlüırüîmlösıi ve Türkıiiye'die 
koriuillu özeli1, rösımî - biraz evvel '•arız etttüiğilm glilbi - bü
tün çiimenltlo fabrikalarının yatırını bedeline eşde
ğer olanı bu tesilsta sevk ve idaretslinin yedi bir şjdk-
3b ısıolkiulllmialsıjyla mümkündür. 

Yeni Sevk ve 'idare şekl'i, dünyanın birçok ülke-
isliınkîe dlldluığfu $i!bi, üretütm ziinckiirıdlelki h'aıllkaliaınn bağ-
lllairınııın gevşıeitilörleik tefeınıoilbj'ilk ve ildarf yönküen da-
h!a ıdtonidm bir hale gellmtellleırli. yoluiylia olaMlir. 

(BAŞKAN — Saiyın Balkan, sözühülzti tioparilayıi-
nız Ültlfen;( 

İDBVLET BAKAiNI M. VEHBİ DÎMÇERLER 
l(lDeıva)m'lia) — Son bir cülmilte aırz ediiıyoruim efemidiism. 
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IBu aırialdla Yarümöa ikolmplıdkisliınıin, ıbağıh - orüaıkliılk 
biate g<5İtmesi de bir başlangıçtır. 

eüÜdüknötîiirriiz, İPETK'IM'üb düınıya pıatrio - kiılm/ya ' 
çevreÖerîitode «Beyaz fli» dilye adllIaımdırnEairı bazı koimp-
Hettûsfltetrle ıbenizejmemedi, VeıilmMiğe ve kârîMığa müm-
ftdün olan kıtsa dlönemdb ulaişimıası içim, cMtiî çaba
lar hıaıtidalrnialkıtialdır. 

Arz eder»i!m.( 
İBAŞKIAN — TöşdkJkür edtenfm Sayın Bialkıan. 
Saıym Tdtotiaiş, ıaçılklla!mıan»ıız olaoalk ımı «fleindinı? 
A. AŞKİN TÖKTAŞ. Ctzrnür) — Teşelkikür ede

nim Saıyın Başlkaın. 

ıBAŞIKlAN — Som ddvtaplianldiritmıışıtır. 
12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına, ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 'önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 12 nöt ısıraıda, İçöl Milleievelkii Dur-
'mııış Fikri Saığllar'ın, KİT üıriünılieridin ihracına Mş-
ıküın Dbvfflelt Balkanı ve Başbakan Yardımcııisıından so-
ıtmsuı vardun. 

Salyın Sağlar?.,^ Buraldalar. 
Sayın DeMbt Batenı ve B'aşlbaiklan Yardıimcıfeı. 

YoMiar^ 
. 'Sbru eüt!e(!bnlm)iış!Öiır. 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

IBAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana MDlIeıtvefcidj 
Nuri . Kioıikmialz'ıin, hayalî lifhraöalt idldfoa&uyfla' bakila-
nınlda Jişilletm 'yfapılîlan firma ve küflere illli'şikin 'B'aşlba-
Ikanidan sorulsu vardır. 

Saıyıın Kjorildmaz?... Ydkiîar. 
Saıyın Baişlbalk'an veya ceVap Verectelk sayın ba

lkan?... Yoklar. 
Sorıuı erteHenlmEçfüilr.j 
14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 
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11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
w, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 14, 15, 16 ve 17 nöi sıradaki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'ın soruları, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre eıfetenmaitşir. 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 118 fenci »ada, İçteni MitetMeitöii Dur
muş Fükirft Sağfar'un, Dletvkıt Pıknlllalma TeşlkiMı Uz
man YafdiıımteAğı sınavıma ıMşMm Dietvîlelt iBalkamı ve 
Blaışlbalkan Yardaımıcıısııındam siorusu vardır. 

Saym Sağüarf?,.. Buradalar. 
ISayıın DetvDelt Bakanı ve Barbakan Yaırdılmcaısı?... 

Yofldiar. 
Soru ertieilfenimîlşitiiır. 
19. — Adana Milletvekili Metin Üstüneİin, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fdbrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım, Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 19 uncu sunakla, Adıan'a Mfflötfvökiito 
Metiin Üstlünıel'iin, Kıalhmaımianmaırıaiş - Gölklsıun Yem 
Falbtflka&ımca 1985 yıllımda gjar)ç)dldlSe(̂ Üitriilte<rı (kınımızı bü-
(her atomuna ilişiklin Tarım Oıim'an ve (Köyıîşllleri Ba-
kanmdam sorusu vardiır. 

Sayın Üsttüme??... Ydkİar. 
Salyın Tamum Orman ve KJoy'işlleıti Balkanı?... Yofc-

llaır. 
Soru ler̂ öefljeınlrntijşlbitrf. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir • çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

iBAŞKAN — 20 nci sıradaki EkKlrae Milletvekili 
Türlkân Tuırgult Ariklan'ın sorusu, İçtftüzüğün 97 nci 
maiddesliınıe ıgore eırMiemtalipr. 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır îtinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 21 indi sarada, Diyarbakır MiMet-
vekii Kadir Narin'in tçiişleri Bakanından sorusu 
vardır.; 
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Sayın Naırtoı?.,. Yoklar. 
Cevap verecek sayıln balkan?... Yokffiar. 
Soru ertefllemmirçıtk.: 
22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

23. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak" 
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 22 ve 23 üncü sıradaki Erzurum 
Milletvekili HİÜhni Nlalb&n'toğlü'nun soruları, İçtü
züğün 97 ncd maddesin© göre ertellenmliştir. 

24. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın* 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Trabzon Midletve-
kü Osman Bahıadıır'ın, İçimleri Balkanından sorusu 
vardır. 

Sayın Banadır?... Yokffiar. 
Cevap verecek sayın bakan?,.. Yoklar. 
25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 •• 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

iBAŞKAN — 25 imdi sıradaki, Ektime M'ffieltlveMI 
Türkân Turgut Arıflcan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddecine göre ertelenmıiştlır. 

26. — benizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba< 
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, DenüzM Miİetvekii 
Halli İbrahim Şalhliln'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Babamından sorusu vardır. 

Sayın Şahüh?... Yoklar, 
Cevap verecek sayın bakan?... yoMar, 
Soru erMenrnâlşıtlir.ı 
27. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

ydında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan-* 
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Kortaaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Korkmaz?... YoMar. 
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Sayım Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?... 
Yoklar., 

Soru emtefaımfiştlir. 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatma ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

iBAŞKAN — 28 inoi sıradaki, Edirne Mİletvefcffli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, sıaruısu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenraişltür. 

29. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 29 uncu sunada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Baklanından soru
su vardır., 

Sayın özcan?... Yokıl'ar̂  
lOevap verecek aajym balkan?... Yokılıar. 
Sbnuı ealtdienttriî liir. 
30. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işler i Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 30 uncu sıralda, Uşak Mlletveltoif 
Yusuf Derriiirlin, Tamım Oflmlain ve dCöyüişÖarit Batoa-
mımldam sorusu vaırdur. 

Sayın Denir?... YdkMar. 
Oevap verecek slafyım bakan?... Yoklar. 
Som erlteSleninHilşftiitı., 
31. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

İBAŞKAN — 31 (iınoi sırada, BaiUklefsIkı .Mıilllletve-
kıli Cahi Tutamlun Barbatandan sorusu vardır. 

iSayıın Tuüu|m?«.. Burafdaliar. 
ISayıın Bafşlbalfoan yaya cevap verecek sayın ba

klan?... Yofctay 
Saru eıfMennTÛPr,, 
32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

İBAŞKAN — 32 mi suratta, Zonguldak Mliİet-
(Vtekİti iMlulhtoefşjern Vasıif Yücemin, tçişilbrıi Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.., YoMtor, 
Odvap verecek sıaıyın bakan?... Ydkflar. 
Slorıu enfelenımlipr. 

33. — İzmir Milletvekili Hüseyin. Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir 'dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

(BAŞKAN — 33 üncü sırada, İzmlir MlIetvekİM 
Hüseyin Ayldlemlir'iln, Başlbalkandan sorusu vardır. 

Sayın Aydeinliir?... Buraldala^ 
Sajyıın Başbakan veya cevap verecek ısıayun ba

klam?... Yokîlaırj 
Soru1 ê tlelllenımliişfliir, 
34. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -

İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) 

'BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kaifls Mıiltelfcvekil 
HaMs SolyJju'nıunı, Başbakandan sorusu varldur. 

Sayan Soylu?,,. Yotolar. 
İSayın Başjbalkan veya cevap verecek saıynı ba

klan?... Buradlaitar., 

Şortu sialfolbi iifciniûL defa bu'lunımîaidıığunidan soru 
d!üş|mü'şltlür.( 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

IBAŞKAIN — 35 lirndi sıradalkti, Erzurum Miitelt-
•vfcHdiK Hükııi NlaiKban/tioglu'nıun sorusu, İçltiüztügjün 97 
ndi maddesine göre eıtlteterünliştir. 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

İBAŞKAN — 3!6 rucj sırada,, İSbanlbuİ Milletvekilli 
Rtesjiit Üîlklerlim, Biâ balfcaınldan störusu' vardır.; 

Sayın Ülker?,., Yokılaır, 
$ayıın Barbakan veya öevap verecek sıayın ba

kan?... Yoklar, • 
Soru eıHJeien!mii§ll!İr. 

37. — Kayseri Milletvekili Mehmet Vner'in, Kay
seri İH Devdi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'in cevabı (6/705) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Ünertn, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır., 

- Sayın Üner?... Buradalllar. 
Cevap verecek sayın balkan?... Buradalar. 
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Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Mân Ba

lkanı Sayın Safa Giray tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

9.4.1986 
Mehmet Üner 

•Kayseri» 

1. (Kayseri İli Bayındırlık ve İskân Müdürlü
ğü tarafından 18.6.U985 tarihinde ihale edilen 
654 000 000,— TL. keşi'f bedelli Develi, Kızık Köyü 
109 adet afet konutu inşaatı; 15.11.1985 tarihinde 
sözleşme gereği olarak bitirilmiş midir? 

2. Dört ay 27 günlük 'bir süre tanınan bu taah
hütte, süre neden bu 'kadar kısa tutulmuştur? Bunun 
amacı nedir? Amaca ulaşılmış mıdır? 

3< 'İşin seyri sırasında ilgili idare tarafından işin 
seyri takip edilmiş midir? Edilmiş ise, 2886 sayılı Ya
sanın geerkleri yerine getirilmiş müdir?. 

4, Tarafımdan yapılan incelemede Kayseri Ba
yındırlık Mân Müdürlüğüne, Kayseri Valiliğince her
hangi 'bir ihmal tespit edilmemiştir. İlgili Müdürlü
ğün müteaddit zamanlarda Yapı İşleri Genel Müdür
lüğüne 'konu ile ilgili işin seyrini 'bildirmesi ve ne gi
bi işlem yapılması gerektiği sorulduğu halde; neden 
ilgili Genel Müdürlük konu ile ilgili görüşünü zama
nında 'bildirmemiştir? 

5, (2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 62 nci mad
desinin kapsamına giren ilgüli taahhüdün yüklenicisi
ne neden bu madde hükümleri uygulanmamaktadır? 

6, İlgili taahhüt işinin yüklenicisi 15.11.11985 ta
rihinden günümüze kadar herhangi fcÜr kamu kurulu
şundan yüklenici vasfı ile taahhüt işi almış mıdır? 
Yükleniciye 'böyle bir iş imkânı sağlanmış ise, 2886 
sayılı Kanunun ilgili maddeleri ihlal edilmemiş mi
dir?. 

7< Yaptığım tespit neticesinde 31,12.1985 tarihi 
itibariyle ilgili taahhüt konusu iş % 10-15 seviyesin
de olduğu görülmüştür. İşin 'bitim süresinin 45 gün 
geçmesi durumunda bile :% 10-15 seviyesÜnde olan 
'bu taahhüt sözleşmesi neden fesedilmemiştir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI İSMAİL 

\SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 
Üner'in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık köyündeki 
109 adet afet konutu inşaatıyla ilgili olarak sorduğu 
soruya teşekkür ederim. Arkadaşımız, Bayındırlık 
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde, zühulen yapılan bir, 
'hatayı yakalamışlardır. Aslında 'bulunduğu mevki vo 
büyüklüğü itibariyle 14 ay gibi bir süre verilmesi ge
reken lbir işe, 4,5-5 ay süre vererek işi ihale etmişler. 
Bunu, biz de ocak ayında gördük ve işi sıkı takibe 
aldık. İş, kasım ayı içinde tamamlanacaktır. Tabiî, 
sorumluları hakkında gereken işlemler yapılmaktadır. 
'Buradaki sorularınıza cevaplarda birtakım detaylar 
söylenebilir; ama işin aslı budur. İşin üzerine Ibü-
yük bir titizlikle, dikkatle gidilmüş, gereken her tür
lü tedbir alınmaktadır ve inşallah ekim sonunda, ka
sım ayı içinde işin tamamı 'bitirilip teslim edilecektir. 
Tabiî bu arada, 'bu hatanın, afet evlerinin afetzedele-ı 
re bir an evvel verilmesi maksadıyla telaş içinde ya
pılmış 'bir hata olduğunu da kabul etmek zorunda 
kalıyorum. 

Aynı müteahhide, bu işten sonra bakanlığımız dai
releri tarafından verilmiş /bir başka iş yoktur, bizim 
bilgilerimiz içerisinde., 

Arz edeceklerim bunlar; teşekkür ederim. 

BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üner, bir açıklamanız olacak mı? 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Evet efendim. 

BAŞjKAN — Buyurun Sayın Üner, (SHP sırala^ 
rından alkışlar) 

MEHMET ÜNER {Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Bayındırlık Bakanımız Sayını 
Safa Giray'a huzurunuzda teşekkür ederim. 

»Sayın IBakan olayı, kendi bilgilendirildiği şekilde 
bize sundu; ancak bir başka yönünü, zannediyorum 
eksik bilgilendirildiği için, bize aktaramadı. 

Dörtibuçük ay gibi, kısa bir süre verilmişti, bu 
doğru; ancak, işin büyüklüğü de ortada; bu süre ye
tersiz, bu da doğru, bu da bir gerçek, kendisi de beyan 
etti -yine teşekkür ediyorum- bu arkadaşlar hatayı 
zühulen mi yaptıîar, kasıtlı mı yaptılar bilemeyece
ğim; ama bana biraz kasıtlı gibi geliyor. Sebebi de şu : 
Bilirsiniiz Kayserili açıkgözlüdür, işini bilir ve ne yap
ması gerekeceğini çok iyi hesaplar, dörtibuçük ay gi
bi kısa bir süre verilince Kayserili müteahhitler hesap 
eder ve bu iişin içinden çıkamayız derler ve ihaleye 
girmezler. 

Kayseri Hava İkmal Merkezinde birtakım inşaat
lar yapmış, Kayserili esnafa borçlanmış ve esnafı 
tehdit etmiş olan Diyarbakırlı bir müteahhit, süreyi 
bildiği halde, bu işi üstlenir. Bu zühul değildir bence. 
İlgili genel müdürlük bu müteahhidi burada kayır-* 
mıştır ve sayın bakanımız bunu da kabul etmektedir. 
Hal böyle olunca, «IKasım ayı sonunda bitirilecek» 
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deniyor; kasını ayı sonu derken, geçen senenin 11 
inci ayında bitmesi gereken bu ıiş bu senenin 11 inci 
ayında bitiyor. 'Bilmiyorum, konuyu takdirlerinize 
bırakıyorum, ne dersiniz, nasıl düşünürsünüz, bence, 
böyle bir zühulü, böyle 'bir yanlışlığı yapan genel 
müdürün derhal görevden alınması gerekir^ 

Müteahhit, 'beş/buçuk ayın sonunda yüzde 15 ve
ya 20 civarında !bir seviyeye ulaşır. Söz 'konusu inşaat 
ihale edildikten sonra, yüklenici firma yer teslimini 
yasal olan sürenin en sonuna kadar almamıştır, yani 
yer teslimiini alabilmesi için yasal olan süre neyse, 
onu en son gününe 'kadar kullanmıştır. Neden al
mamıştır, amacı neydi, anlamak mümkün değil; 
ama 'başlangıçta, işi peşinen savsakladığı ortaya çık
maktadır. Eğer, Kayseri'deki Bayındırlık İskân Mü
dürlüğü ilgilileri çeşitli defalar uyarmasaiar, genel 
müdürlüğün belki de hiç haberti dahi olmayacaktı; as
lında haberi var; benim 'kanaatim o şekilde tabü\ 

il 09 adet afet konutu inşaatı, 'kısa sürede yapımı 
gerçekleştirilecek şekilde ihale edildiği halde, müteah
hit firma hiçbir zaman aldığı 'bu taahhüt işini süresi 
içinde gerçekleştirme gayretine girmemiştir. Müteah. 
hit, hu işi aldığı günden (itibaren, yapılması gereken 
bazı işlemleri, süresi içinde yapmamaya özen göster
miştir. Sözleşmenin noterden tasdikini, yer teslimini, 
iş programının verilmesini, teknik personel bildirimli-
ni vesaire «gibi, işlemlerin yerine getirilmesini yasal 
sürenin en son gününe 'bekletmiştir.; 

İlgili idare, müteahhitün bu tutumundan rahatsız 
olmuş, işin süresinde bitemeyeceğini anlamış ve hunu 
'bir üst makama defalarca ve ısrarla bildirmesine rağ
men -ki, bunların hepsinin fotokopisi bende mevcut-
günümüze kadar gelinmiş ve hâlâ ilgili yasaların ge
reği yerine getirilmemiştir. Kimi, neden kolluyorlar? 
Lütfen, Ibu soruma cevap bekliyorum., 

Bu üst makamın, yanü Yapı İşleri Genel Müdür
lüğünün ve dolayısıyla Yapım Daire Başkanının ama
cı nedir? Yoksa yasaları mı bilmemektedir? Bu da 
ayrı bir konu. 'Eğer biliyorlarsa -ki, bilmeleri gerekir, 
görevleri de bu- neden bu konuda yasal işleme git
memişlerdir? 

BAYINDIRLIK, VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bunlara 
cevaplar verdim. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Sayın Bakanım, 
verdiğiniz cevaba peşinen teşekkür ediyorum; yalnız, 
ben de bildiklerimi söylemek zorundayım.; Bakın bu
rada, resmî olan bir evrak vardır s 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) .— Efendim, bunların ge^ 
reklerini yerine getiriyorum; cezalı olarak işi bitirtti-
riyoruz, 

BAŞKAN — Yeni bir açıklamanız olacaksa, ce
vap dışında.., 

MEHMET ÜNER '(Devamla) — Cezalı olarak 
bitirttirdiğinizi burada beyan etmediniz (Sayın Baka
nım., 

Peki, teşekkür edip, saygılar sunuyorum.. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL' 

SAFA GİRAY '(istanbul) — Tedbirleri aldık, gerek. 
lerii yapılıyor. 

MEHMET ÜNER ı(Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Balkanım^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
38. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel -- oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu var
dır, 

Sayın Sağesen?. Buradalar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-c 

kan?. Yoklar. 
$oru ertelenmiştir., 
39. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları-* 
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Balıkesir Milletveki
li Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır< 

Sayın Abacıgil?. Yoklar., 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır* 

Sayın Abacıgil?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim ttedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
iDavut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardın 

Sayın Abacıgil?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

(Sayın Gürpınar?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat

larındaki düşüşün enflasyon etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?. 'Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Sinop Milletvekili Barış Candın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Banş Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?. Buradalar. 
(Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiiştir. 
45. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, asga

rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

ıBAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Yoklar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andır m •-> Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı 
(6/720) 

iBAŞKAN — 46 ncı sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardın 

'Sayın Bayezit?. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

M, Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

1. Andırın - Kahramanmaraş yolunun etüt, pro
je ve fizibilitesi hazırlanmış midir? Onama tarihleri 
nedir?. 

2. Yatırımın 1986 fiyatları ile malî portesi ne
dir? 

3. Yolun inşası hangi yılın programına alınacak 
ve ne kadar süre içerisinde bitirilecektir? 

4. IBu nisan ayı başında görevlendirilen ekibin 
inceleme konusu ve vardıkları sonuç nedir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

\SAFA ÖÎRAY '(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Andırın - Kahramanmaraş karayolunun 
etüt proje ve fizibilite hazırlıkları hakkında Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Turan Bayezit'in, bakan
lığıma yönelttiği sözlü soruyu cevaplamak üzere hu-
zurunuzdayım.i 

«Andırın - Kahramanmaraş yolunun etüt proje 
ve fizibilitesi hazırlanmış mıdır, onama tarihleri ne
dir?» : Andırın - Kahramanmaraş il yolu güzergâhı 
için muhtelif zamanlarda birçok çalışmalar yapılmış
tır. Bu çalışmalarda, Körsulu Vadisi, mevcut yol ve 
eskiden YSE tarafından yapılmış olan, güneyde bu
lunan köy yolundaki güzergâhlar esas alınmıştır. Söz 
konusu çalışmalar şunlardır : 

Körsulu Vadisii üzerinden, 45 kilometre uzunlu
ğunda, 1968 tarihinde bir zemin elverişlilik raporu 
yapılmış, 1976 tarihinde Yenicekale ayrımı - Andı
rın arası için zemin elverişlilik etüdü yapılmış, 1982 
tarihinde Körsulu Vadisi için zemin elverişlilik etüt 
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araştırma raporu yapılmış, gene 198'2'de zemin etüt! 
raporu yapılmış, 1983'te bir 'heyet raporu ve 1984'te, 
zemin ve ocak etüdü raporları hazırlanmıştır, 

Bütün Ibu raporların Sonuç bölümünde, önleneme
yecek 'heyelanlar ve şeV problemlerinden bahsedil
mekte 'buradan güzergâhın çok güç şartlarla geçiri
lebileceği söylenmektedir. Bu nedenlerle 'başka güzer
gâh aranması önerilmiştir, 

(Kahramanmaraş - Andırın mevcut yol güzergâhı : 
»Bu da 48 kilometre uzunluğundadır. Bu güzergâhın 
ilk 8 kilometresi Körsulu Vadisi güzergâhı ile ortak
tır ve projesi mevcuttur, hazırdır. Bunu müteakip 4 
kilometresi Körsulu Deresini takip etmektedir. Bu
nun da projesi 'hazırdır. Bundan sonrası mevcut il yo
lu olup iyileştirilmek suretiyle il yolları standardına 
yükseltilmesi mümkündür, yolun fou kısmının 36 ki
lometre uzunlukta olduğu belirtiliyor, henüz etüt pro
je çalışması yapılmamıştır. 

Köy yolu; yani YSE güzergâhı denen güzergâh 53 
Km. uzunluğunda; bu güzergâh Ibaştan sona tetkik 
edilerek: rakım ve eğim ile uzunluk ve zemin yapısı 
yönünden il yolları standardında 'bir yol yapımına 
müsait olmadığı saptanmıştır. Netice olarak, Karayol
ları Genel Müdürlüğümüzce yapılan mukayeseli ve 
uzun çalışmalardan sonra mevcut yol güzergâhının 
iyileştirilmesi tercih edilmiştir. 

Soru iki; yatırımın 1986 fiyatları ile malî portesi 
nedir?. 

Terdin edilmiş olan mevcut yolun iyileştirilmesi
nin 1986 yılı fiyatlarıyla yapım maliyeti 6 milyar li-> 
radır. Körsulu güzergâhı ile ortak olan kısmın mali
yeti buna dahildir. 

Soru üç; yolun inşası hangi yılın programına alı
nacak ve ne kadar süre içerisinde iblitirilecektir?. 

1989 yılında 'bitirilecek şekilde Karayolları Genel 
Müdürlüğünün yatırım programında yer almış bulun
maktadır. Ancak bildiğiniz gibi, bu, bütçeden veri
len İmkânlar meselesi olarak, kayma İhtimali de var
olan 'bir programdır. 

(Soru dört; Ibu nisan ayı başında görevlendirilen 
ekilbin inceleme konusu ve vardıkları sonuç nedir? < 

(Nisan 1986 tarihinde görevlendÜrilen ekibin yerin
de yaptığı inceleme konusu; Andırın - Kahramanma
raş arasındaki mevcut yol güzergâhı ile Körsulu Va
disinden geçen güzergâh arasında mukayese yaparak, 
zemin maliyet ve diğer yönlerden bugünkü şartlarda 
en uygun olacak güzergâhı belirlemekti. Yukarıda 
arz ettiğim çalışmaların toplamının neticesini alacak 
şekilde ve yeni ilave bilgileri toplayacak şekilde bu 

çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda, mevcut yol 
güzergâhının ıslah edilmesinin en uygun çözüm ola
cağı kanaatine varılmış bulunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim, 

BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Sayın Bayezüt bir açıklamanız olacak mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın ıBaşkan, sayın milletvekilleri; «Vuslat yine kaldı 
başka balhara» sözü sanırım ki, Andırın - Kahraman
maraş yolu için en tutarlı 'bir söz olacaktır. 1968 yı
lından (bü yana yapılan 'bütün etütlere karşın, Kah
ramanmaraş'ın Adana hududunda, dağlık bir yöre
de ve en fakir ilçesi olan Andırın'ın, il merkezine 
20 nci yüzyılın standartlarına uygun blir yolla bağ
lanamamış olması, hem bugünkü hükümetin ve hem 
de gelmiş geçmiş hükümetlerin yüzkarasıdır. 

Ben, önergemde, özellikte dördüncü madde üze
rinde durmak istiyorum. Ancak, öncelikle şunu söy
leyeyim.ki, mevcut yolun iyileştirilmesi şeklindeki bir 
program, Andırın •-. Kahramanmaraş yolu sorununun 
halledilmesi değildir. Bu program hem ayrılan öden 
nek 'bakımından ve hem de ödeneklerin bir kısmının 
verilmemesi ihtimalini de Sayın Bakan kayd-ı itirazî 
ile burada beyan ettiler; 'bu durum karşısında iyileştir
me 1989 yılına yine yetişmeyecektir. Kaldı ki, iyileş
tirmenin arz ettüğim gibi, beklenilen bir standart ol
madığı da meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yılın haziran ayında 
Sayın Bakan Kahramanmaraş'a teşrif ettiler ve o dö
nemde Kahramanmaraş'ta üç tane belediye seçimi var
dı. Sayın Bakanın geldikleri gün, bir bayındırlık he
yeti 'bölgeye geldi ve Andırın yol 'güzergâhında 'bir 
etüt yaptı. Taibiî ben bu çalışmaların Sayın Bakanın 
ziyaretlerinıi bir parça daha çiçeklendirmeye, 'bir par
ça daha ziyaretlere toir anlam şekline yönelik olduğu
nu sezinlediğim için, 'bu dördüncü maddeye de cevap 
rica ettim, özellikle Sayın Bakanın bir itirafı, Körsu
lu güzergâhı lile mevcut güzergâh arasındaki mukaye
senin yapıldığı şeklindeki itirafı, benim endişelerimin 
ve benim tahminlerimin ne kadar doğru olduğunu 
ortaya koydu. Zaten Körsulu güzergâhının, heyelan 
ve diğer teknik nedenlerden dolayı elverişli olmadığı 
konusunda 1968 yılından 1984 yılına kadar en azından 
altı yedli rapor mevcuttur. O halde Sayın Bakanın 
geldiği gün, sadece araba ile oralarda dolaşan he
yet, hangi etüdü yapacak, hangi raporu hazırlayacak?,. 
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BAYINDIRLIK VE ÎSKİAN BAKIKANI İSMAİL 
SAıFA OÎ'RAY (İstanbul) — Yapılmadı demek değil
dir, yapılıyor efendim* 

M. TUfcıAN BAYEZİT >(pevamla) — Demek ki, 
bu bir seçim yatırımının, 'bir seçim gösterişinin ifa
desiydi, tezahürüydü. Bunu ben o zaman yadırgamış-
tım, doğru bulmamıştım; ama ara seçimlerde gördük 
'ki, iktidar partisi ve sayın bakanları, bu kabil igiri-
şimleri dalha 'büyük bir cüretle ve da'ha büyük bir 
vüsatle Türkiye genelinde uyguladılar* 

Bu nedenle sayın bakanın, haziran ayında Kahra-
manmaraş'daki gösteriyi böyle küçük bir çapta tut
muş olmasını takdirle karşılamak icap ediyor. 

Benîm hükümetten ricam, sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi, bugün Kahramanmaraş ile irtibatı 
olmayan, sadece Andırın Kaymakamının Kahraman
maraş Valisine bağlı olduğu gerçeği göz önüne alına-
ralk, Kalhramanmaraş ile irtibatı olmayan bu ilçenin 
en kısa zamanda, iş bitirici hükümetin alacağı ted
birlerle asfalt bir yöia kavuşmasının temin edilmesi
dir. Sayın balkandan bunu rica ediyorum ve Kahra
manmaraş'ta ara seçimin yapılmamasını da büyük 
bir talihsizlik olarak karşılıyorum; ara seçim olsaydı, 
sanırım ki, yüzde 50'nin üzerinde bir ihtimalle An-
dırın'm yol sorunu halledilmiş olurdu. 

Saygılar arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit 
Soru cevaplandırılmıştır.. 
47. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, hayali ih

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın özgenç?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Sbru ertelenmiştir, 
48. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru

pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

IBAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
ibrahim Ural'm, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir3 

49. — lçei Milletvekili Ali İhsan Elgin*in, 1 Ma-
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, îçel Milletvekili 
Ali İhsan Elgin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Elgin?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 
50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, milletvekili lojmanlarının ihale işleriyle görev
lendirilmiş olan T. Emlak Kredi Bankası Genel Mü
dür Yardımcısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/818) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

51. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

'BAŞKAN — 51 incü sırada Denizli Milletvekili 
Halil îbra'him Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut AbactgiVin, 

nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

'BAŞKAN — 52 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacııgil?. Yoklar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir 'Milletveki
li Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm (Bakanından 
sorusu varduv 

Sayın Abacıgil?. Yoklar, 
Sayın Bakan?. Yoklar. 
$oru ertelenmiştir. 
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54. — Konya Milletvekili Salim Er el1 in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) 

ıBAŞKAN — 54 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Ererin, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?. Buradalar. 
Sayın Baş'ba'kan veya cevap verecek sayın bakan?, 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Konya Milletvekili Salim EreVin, hakkında

ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

iSayın Erel?. Buradalar., 
Cevap verecek sayın !bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 

Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Erel?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. '-r— Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, UşOk-

Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Ördü Milletvekili Bah
riye Üçdk'un, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçok?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Ağn Milletvekili İbrahim Taşdemir'in mec

burî ikamete tabi tutulan iki vatandaşımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemlir'in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Taşdemir?. Yoklar., 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alfunakar' 

in Diyarbakırspor aleyhine Adana1 da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 
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BAŞKAN — 59 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Ma'hmud Altunakar'm, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Altunakar?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.ı 
60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/765) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu vardır., 

Sayın Sökmenoğlu?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştÜr.. 
61. — Tokat Milletvekili Enver özcan'm, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi {6/767) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu

kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünerin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

\Sayın Üstüne!?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştlir. 
63. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüz

me - Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Ankara Millerveki-
ii Seyfi Oktay'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba* 
kanından sorusu vardır. 

Sayın Oktay?. Yoklar, 
Cevap verecek sayın <bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnm, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 



T. B. M. M, B : 8 1 . 10 . 1986 0 : 1 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İstanbul Milletveki
li Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Okkaya?. 'Buradalar. 
$ayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. , 
Soru ertelenmiştir., 
65. — İstanbul Milletvekili Günşeyi Özkaya'nın, 

Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin . 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

BAŞKAN — 65 iinci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Özkaya?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz7in, Baş

bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

'BAŞKAN — 66 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Kbrkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özikaya'nın, Baş'bakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?, 

Yoklar. 
»Soru ertelenmiştir., . 
68. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yol

suzluk iddilarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/779) 

BAŞKAN — 68 linçi sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Aydemir?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir- , 

69. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Güler?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey* 

lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'deki alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın sorusu, izinli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

71. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Oku

muş Holding'e bağlı Se -• Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin1 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 73 üncü. sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş

tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so* 
ru önergesi (6/785) 
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BAŞKAN — 74 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

75.— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanak
kale întepe Tatil Kampında para Ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale întepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğluTnun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

78. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 78 inci şurada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

79. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Zon
guldak - Bartın Özel Tip Kapalı Cezaevindeki «y-
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/790) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Adana Milletve
kili Metin Üstünel'in, Adalet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
80. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, sefalete 

karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 80 inci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın, içişleri Bakanından sorusu, soru sa
hibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

81. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, bazı 
şirketlerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/792) 

BAŞKAN — 81 inci sıradaki, izmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sorusu, geri alınmıştır. 

82. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta* 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

BAŞKAN — 82 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Başbakan ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
83. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

BAŞKAN —83 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
84. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis* 
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Manisa Milletve
kili Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Çakırefe?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

85. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu
na katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya 
davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 85 inci sıradaki, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, sorusu İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

86. — Konya Milletvekili Salim Erefin, Türk Ka-
dinini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Ha

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
87. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 87 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

88. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/800) 

BAŞKAN — 88 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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89. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli çevre yolu yapımının durdurulma nede
nine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/801) 

BAŞKAN — 89 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

90. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demi/in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/802) 

BAŞKAN — 90 inci sırada, Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

91. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özgenç?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

92. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 92 nci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2J327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sen
dikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı 
Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonunun Raporu üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Erden'. 
in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayı
sı : 460) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, İsparta Milletvekili 
Fatma Mihriban Erden'in 4.11.1981 Tarih ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 17.8,1983 Tarih've 
2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Maddenin (a) 
Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 

Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayı
sı : 441) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

i BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Bazı İşlem ve Bel
gelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar

kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sa
yısı : 466) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki, İstanbul Mil
letvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşının 17.7.1964 Ta
rih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 in
ci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler ertelenmiş

tir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa^ 
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sa
yısı : 465) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Türkiye Cumhuriye
ti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Tasarı üzerindeki görüşmeler ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizde bugün için 

görüşülecek başka bir konu bulunmamaktadır. 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
için 2 Ekim 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

ı» • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 10 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 
1» 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Mecfeinde açık bu
lunan üyeliklerden H'i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapılan araseçimde seçilen mlletvekiierinıin and iç-
mesii. 

2. — Meclis soruşturması önergesi (9/332) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —• tçeil MtMletvekilıi Durmuş Fikri Sağılar ve 

23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yuları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

. 4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yıh bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevril niştir. 



9. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

11. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688)(1) 

14. — Edirne Milletvekili-Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692)(1) 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

1 — 

I 20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, 1984 yılmda ithal ve ihraç edilen kütük ve de-
I mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat Istik-
I rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
I kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

I 21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
I Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
I iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka-
I nından sözlü soru önergesi (6/610) 

I 22. — Erzurum MidlötvekiLi Hilmi Naıl'bantoğlu' 
I nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
I Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/699) (1) 

I 23. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal'bantoğlu' 
I nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak-
I larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

.(6/700) (1) 

I 24. — Trabzon Milletvekilli Osman Bahadır'ın, 
I bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-
I niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/702) (1) 

I 25.: — Edirne Müliervökil'i Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş-

I tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakam 
I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/703) (1) • 

26. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim Şahin' 
I in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top-
I rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

27. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
I vılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/624) 

I 28 .— Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş-
I tirilen mercimek, ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba-
I kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge

si (6/704) (1) 

I 29. — Tokat Miil'letvekili Enver özcan'ın, Sivas 
I İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş-
I kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/631) 

I 30. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İM 
I Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım, Orman ve 
| Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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31. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

32. — Zonguldak M illet vok.il i Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

33. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

34. — Kars Milletvekili Halis Soylu'ınun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve iplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

36. — istanbul Milletvekili! Reşit Üliker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

37. — Kayseri Milletvekili M'ehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi tlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

38. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in,' 
T?etrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

39. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

40. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - ivrindi tlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/715) 

42. — Muğla Milletvekili Idriıs Gürpınar'ın, Muğla 
ili Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

. 44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

45. — Adana Milletvekili Nuri Korlkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

47. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali İh
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

49. — içel Milletvekili Ali İhsan El'gin'in, 1 Ma-
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanlarının ihale işleriyle görev-
lendirilmıiş olan T. Emlak Kredi Bankası Genel Mü
dür Yardımcısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

51. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) . 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup 'bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

55. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 
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56. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

57. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

.58. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, mec
burî ikamete tabi tutulan iki 'vatandaşımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü SOTU önergesi (6/820) <1) 

59. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahmut Altunalkar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

60. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin KüMr ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

61. — Tokat 'Milletvekili Enver özoan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

63. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

64. — t'stanibul Milletvekilli Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

•65. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

'66. — Adana Milletvekili Nuri Korkrnaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve ©asın Danıışmanına ilişkin 
Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

'67. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

68. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydernir'in, yol
suzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/779) 
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i 69. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
I in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
I ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

I 70. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Oey-
I lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 

Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı-
I na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

I 71. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me-
I murlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
I Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men

suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782), 

72. — Istaribul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Oku
muş Holding'e bağlı Se - Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden içten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

73. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden ı 
alınma nedenime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

74. — Malatya Millötjvekli'lii Ayhan Fırat'ın, UDaş-
I 

tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

75. — Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, Çanak
kale Intepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

I 76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, bazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam-

I pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

'77. — Hatay Mil'Detvelkilü Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

78. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

79. — Adana Milletvekilli Mertlin Üstünel'in, Zon
guldak - Bartın özel Tip Kapalı Cezaevindeki uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/790) 



80. — tzmir Mlilletvdküli Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişlkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

81. — tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, bazı şir
ketlerle ilgili yolsuzluk iddialarıma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/792) 

* 
,82. — Diyarbakır iMilietvekii Miahımıd Altunakar' 

in, ihuibubat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

83. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

84. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine lillişfcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

(85. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Ylol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

86. — Konya Milletvekili Salim Erenin, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

87. — Tunceli Milletvekilli Musa Ateşin, suçlu bür 
vatandaşı yakalamıak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi 
(6/799) 

88. — Denizli 'Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğicim Gençlk ve Spor Balkanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

89. — Balıkesir 'Milletvekilli Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir ili çevre yolu yapımının durdurulma nedenine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bıakanından sözlü soru 
önergesi (6/801) 

90. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/802) 

91. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüşttü Zorkı'nun 

5 — 
maaşlarınım ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

92. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

L7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 3. — Bazı işlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

x 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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