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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
567 

569 

570 
570 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU 
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
V. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 

Ankara'nın kömür sorunlarıyla ilgili gündem 
dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in cevabı. 570:572 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, as
garî ücretle ilgili gündem dışı konuşması. 572:574 

3. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 
hayalî ihracatın önlenmesinin yolları konusun
da gündem dışı konuşması. 574:575 

B) Çeşitti İşler 575 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık 

bulunan 12 üyelikten ll ' i için 28 Eylül 1986 
tarihinde yapılan ara seçimde milletvekili se
çilen Ankara Milletvekili Vahit Melih Halef -
oğlu'nun andiçmesi. 

C) Tezkereler ve önergeler 
1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay' 

in (6/769) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi (4/229) 

575 
575 

575 

Sayfa 
576 

576 

576 

577 
577 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlık Divanında açık bulunan kâtip üyelik 
için seçim. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
ler için seçim. 

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

A) Öngörüşmeler 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haz

nedar ve 10 arkadaşının, Çernobil olayı ve 
bununla ilgili karar ve uygulamaların fındık 
ürünü ve üreticileri üzerindeki etkisini ve ül
kemiz için en doğru fındık politikasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzük 
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/28) 577:599 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 599 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 599 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonunun 1984 - 1985 yıllan gelir ve gi-
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Sayfa 
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 599 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı,ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 599 

3. — iErzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariy
le dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/681) 599 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Dev
let Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/682) 599 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 600 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 600 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686,) 600 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 600 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 600 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/690) 600 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun, 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/691) 600 

Sayfa 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 600 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/693) 600 

14. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/607) 600 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir v-çelik mamullerinin Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 600 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 601 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü" soru önergesi (6/699) 601 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 601 

19. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 601 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 601 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kredi
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 601 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara-

— 562 — 
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sıhda gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) • 

23. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631)-

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

25. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

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

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/758) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı 
Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaçla
rının kesim nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde
ki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş-

Saıyfa 
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601 

601 
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602 

kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) 

37. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/795) 

38. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraF 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 

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

40. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum ve 
kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulunma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 

42. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadır
lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından söz
lü soru önergesi (6/765) 

44. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be-
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604 
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yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 604 

45. — 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) 604 

46. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 
Yüzme - Sutopu - Atlama Federasyonu Baş
kanına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 604 

47. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley
hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 604 

48. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, Başbakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danış
manına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/777) 604 

49. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/778) 604 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapı
lan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/780) 604 

51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EMAK A. Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 604 

52. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/782) % 604 

53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa-
hin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin 
görevinden alınma nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/784) 605 

54. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Ulaştırma Bakanının Amerika seyahati sı
rasında parasının çalındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/785) 605 

55. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
bazı görevliler ile yakınlarının Çanakkale In-

I Sayfa 
I tepe Tatil Kampından ücretsiz yararlandıkları 
I iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 605 
I 56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
I Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana

dolu'da cereyan eden yıkıcı ve bölücü olay-
I lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/788) 605 

57. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
I Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola

rak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara iliş-
I kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/789) 605 

58. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
I sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 605 
I 59. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
I Altunakar'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin 
I Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/793) 605 

60. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köy-

I lerde doludan zarar gören üreticilere ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/794) 605 

61. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 605 

62. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia-

I sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 605 

63. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak-

I fi tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 605 

64. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan-

• dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/799) 606 

65. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba-

J kanından sözlü soru önergesi (6/800) 606 
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66. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 

Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun naaşlarının ailelerine ne za
man teslim edileceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) 606 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
ımir'in, Doğubazayıt Telllçelker Hudut Tabur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki 
ot toplatıldığı iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 606 

68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifinin komisyonda bekletilme ne
denine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu ve Başkanvekili 
Arif Ş. Bilgin'in cevabı (6/774) 606:607 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudi Arabistan'da faaliyet 
gösteren Türk inşaat firmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/806) 607 

70. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/807) 607 

71. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 608 

72. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerinde
ki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/809) 608 

73. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, Y1BİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 608 

74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 608 

75. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 608 

76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un; sosyo ekonomik nedenlerle intihar 

Sajyfa 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 608 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücret
le çalışanların durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/814) 608 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yaptı
rılan bir inşaattaki yolsuzluk olayını soruş
turan hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/815) 608 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru. önergesi (6/816) 608 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 608 

81. — İstanbul Milletvekili Günseli' öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/821) 608 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayının 
ara seçim gezilerinde plakasız araçla dolaştığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/822) 608 

83. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Hatay - Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/823) 609 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 612 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, çiftçilerin mağduriyetlerini 
önleyecek tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevabı (7/1204) 612:6131 

2. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
nm'ın, Edirne İli Havsa İlçesi ve civarındaki 
süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1209) 613:614 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Pro
jesi kapsamında hayvan sağlığı hizmetleri için 
çalıştırılan personele ilişkin sorusu ve Tarım 
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Sayfa 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1211) 614:616 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Pro
jesi kapsamında çiftçilere kullandırılan hay
vansal yatırım kredisine ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1214) 616 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Pro
jesi kapsamındaki kırsal altyapı konusu işle
rin yapımına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, ya
zılı cevabı (7/1216) 616:617 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, gübre ve traktöre yapılan 
yeni zamlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/1228) 617:618 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Köy Hizmetleri 10 un
cu Bölge Müdürlüğünce yapılan toprak nakli 
ihalesine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1235) 618:619 

8. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele-
bi'nin, Mardin ili Gercüş ilçesinden geçen ka
rayoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı ismail Safa Giray' 
in yazılı cevabı (7/1255) 619:620 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, gübre fiyatlarına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1256) 620 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum iline bağlı bazı köy
lerin elektrik ve gölet sorunlarına ilişkin so
rusu ve Enerji v e Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1286) 621 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İli ve ilçelerinde iş
letmeye açılmayan fabrikalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Mustafa 
Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/129Ö) 621:623 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, güvenlik görevlisi sınavını ka
zananların Türkiye Kömür işletmeleri mües
sese müdürlüklerinde işe başlatılmamasının 

Sayfa 
nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı ceva
bı (7/1293) 623 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum iline bağlı bazı köy
lerin yol ve su sorununa ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1295) 623:624 

14. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırır'ın, köylü ve çiftçilerin mağduriyetle
rinin önlenmesine ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/1302) 624:625 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Hinde görev yapan 
trafik polislerinin mal varlıklarına ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/1307) 625:626 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İline bağlı bazı köy
lerin yol, su ve sulama kanalı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1316) 626:627 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, arpa ve buğday için iller arasında farklı 
taban fiyatı uygulandığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı H Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/1322) 627 

18. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofi
since buğday alımlarında çifte fiyat uygulan
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1325) 628 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Melet Irmağındaki balık neslinin korun
ması için alınacak önlemlere ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1352) 629 

20. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Karadeniz'de deniz salyangozu avlamak 
için balık yataklarının tahrip edildiği iddia
sına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/1353) 629:630 
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Sajyfa 
21. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1360) 630 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruh
satı verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1361) 631:632 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 609 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Ta
rih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci 

Sayfa 
Maddesinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sa
yısı : 459) 609 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihri-
ban Erden'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 
Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 in
ci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) 
(S. Sayısı : 460) 609 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 
3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 
(b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/795) (S. Sayısı: 470) 609:612 

L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Ordu İli Merke

zine bağlı Uzunisa Bucağı Bayadı Köyünde yapılmak
ta olan ortaokul, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan, okul
lara kayıt sırasında velilerden alınan yüksek ücret
ler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 10 ar
kadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar ve 
uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerindeki 
etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politikasını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu; Meclis Araştırması önergesi
nin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sı
rasında yapılacağı açıklandı. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral 
hakkındaki Meclis soruşturmasına ilişkin önergenin 
öngörüşmelerinin 16.10.1986 Perşembe günkü birle
şimde yapılmasına ve Dilekçe Karma Komisyonunun 

18 üyeden kurulmasına ilişkin Danışma Kurulu öne
rileri kabul edildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Faiz 
Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin (6/674), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı danış
manlara ve bankanın dış borçlarına ilişkin (6/680) 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Abdullah Tene
keci; 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yolsuzluk 
iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hakkında 
yapılan işlemlere ilişkin (6/779), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanakkale In-
tepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı iddia 
edilen bir valiye ilişkin (6/786), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay; 
Bilecik Milletvekili Yılmaz -Demir'in, A.B.D. ge

zisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan har
cama yaptığı iddiasına ilişkin (6/802) sözlü sorusuna, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunlarına iliş-
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kin (6/805) sözlü sorusuna, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, Gü
ney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
satışlarına ilişkin (6/621) sözlü sorusuna, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan cevap 
verdi. 

ı(6/676), (6/677), (6/681), (6/682), (6/689), (6/690), 
(6/691), (6/692), (6/698), (6/699), (6/700), (6/703), 
(6/704), (6/758), (6/749), (6/784), (6/787), (6/800), 
(6/774), (6/806), 

Esas numaralı sözlü sorular, soru sahiplerinin ay
nı birleşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğun
dan; 

(6/596), (6/598), (6/610), (6/702), (6/666), (6/669), 
(6/716), (6/771), (6/772), (6/742), (6/775), (6/778), 
(6/781), (6/785), (6/793), (6/794), (6/797), (6/799), 
(6/810),( 6/812), 

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/686), (6/688), (6/607), (6/624), (6/751), (6/769), 
(6/782), (6/796), 

Esas numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mah
sus olmak üzere; 

(6/693), (6/631), (6/770), (6/709), (6/711), (6/715), 
(6/773), (6/795), (6/8J9), (6/767), (6/768), (6/777), 
(6/798), (6/803), (6/804), (6/807), (6/808), (6/811), 
(6/813), (6/814), (6/815), (6/816), (6/817), (6/780), 

Esas numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve il
gili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan; 

(6/632), (6/789), 
Esas numaralı söâlü somlar, meibiâ1 verildiğinden; 
(16/696), 06/7911},, 

Esas numaralı sözlü somlar, sora sahipleri izinli 
tal'undiulkıl'amndlan j 

C6/765), H6/78B), (Î6/809), 

Esas numaralı sözlü somlar da, soru sahipleri 
görevli tutunduklarından; 

Ertelendiler. 

Giresun Milletvekili1} Burhan Kara ve 2!2 Arkada
şının: 5.5jl'983 tarilh ve 28!21 sayılı 'Sendikalar Kanu
nunun 28.r8.1983 tarih ve imi sayılı Kanunla Deği
şik 60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değişltirilrnesi 
ve bu Kanuna bir geçici madde dktenm'esi hakkında 
Kanon te&Mfi ve Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonu 
Raporu ptfHfy (S. Sayıısı : 459) ile, 

Isiparita Milletvekili Falfimi Mihriiban Erden'in; 
4,11,198(1 tarih ve 28180 sayılı Kanunla değişik 58 inci 
'maddecinin ı(a) benldıinin 4 üncü fıkrasının değişjtirt-
masi hakkında Kanun teklifi ve Milî Eğitim Komis
yonu raporunun (21/339) (]S.: Sayısı : 460), 

Görüşmeleri komisiyon yetkilileri Genel Kurulda 
. hazır bulunmad'ılkllarınldan ertelendi. 

İstanbul Milletvekilli Bilâl Şişman ve 7 arkadaşı
nın; 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Solsıyal Sigar/talar 
Kanununun 45 inci »nadidesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesine dair Kanun' teklifi ve Sağklk ve Sosyali 
İşler Komisyonu Raporu (12/275) (S. Sayısı : 466) 
üzerindeki görülşimel'er tamamlanarak, komisyon ra
porunun kalbul olunduğu, teklifin reddedildiği açık
landı, 

14 Ekim 198ı6 Salı günü saat 15.00''te toplanılmak 
üzere birfeşilme saa't 17il9'da sion veriüdi. 

IBaşlkanl 
Başjkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtıip Üye 
Tokalt Giresun 

Mehmet Zeki Uzun Yavuz Köymen 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Koruya MJIellvekili Sal'ilm Efel'in, ara se-

çilmlİerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözDii Soru önergesi fa/1827) (Baş
kanlığa geTiş tarihi : 9İİ0.1986) 

2. — Denizli MifeitivekÜli Halil ibrahim Şahinin, 
Marmaris Alkltaş mevkiindeki ormanlık alanının in
tifa hakkının Türkiye Ziraatdçıkr Derneğine verilme
sine dair taahihlült senedinin tek taraflı olaraık feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
'Balkanından sözlü soru önerigesi (6/828) (Başkanlığa 
geliş ıtaırilhi : 9.10.(19(8^ 

3. — Konya Miılfetiveki'li Sahn Irmak'ım, Ankara 
Nuimuhe Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu
avinliği imtihanına sokulmamasının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Siösyat Yardim Bakanından ısıözlü soru 
önergesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1986) 

4. — Konya Mlteravelkili Safari Irmak'ın, kuduz, 
vakalarına karşı alınacalk önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerigesi 
(Ö/830) (Başkanlığa gdiiş tarihi : 10.40.(1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — l'sıtanibul Mi'He'tvekili Bilâl Şişman'ın, emek

li işçi maaşlarının ödendiği bankalanda oluşan kuy
rukların önlenmesi 'için alınacak iCedlbinlerie ilişkin Ça
lışma ive Sosyal Oülveril'ik Bakanından yazılı soru öner
gesi ffîmS) (Başkanlığa geliş tarihi : 940.1986) 

2. — Kayseri Miifetlvekil'i Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan yazıla soru önerigesi (7/1387) 
(Başbakanlığa geliş tarilh'i : 940Jİ986) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet üner'in, Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin oiluştoruılma-
smdan sonra kurulan k'onuit kooperatiflerine ve hu 
kooperatiflere verilen kredilere ilişkin Başlbaıkandan 
yazılı soru önergesi (7/113818) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10,19186) 

4. — Kayseri Milfletivekii Mehmet Üner'in, Kay
seri Belediyesince evleri ve işyerleri yıkılan vatandaş
ların mağduriyetlerinin önlenmesine ilişlkin Barbakan
dan yazılı sioru önerigesi (7/13189) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9 10.19816) 

5. — Kayseri Millörvekili Mehmet Üner'in, An
kara'nın yakacak ihtiyacı içim Mıal edilen kömüre 

GELEN KÂĞITLAR 
10 . 1986 Pazartesi 

ilişkin Barbakandan yazılı soru önergesi (7/1390) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1986) 

6. — Kars MiMvekili Hail'ils Soylu'nun, İğdır Be
lediye Başkanı hakkında şikâyet builunup bulunmadı
ğıma ilişkin içişleri Bakanınldan yazılı soru önergesi 
(7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi : 9J10.198I6) 

7. — Balıkesir M'iletivekili Davut Albacığil'in, Ka
racabey harasına ilişkim Tarım Orman ve Köyişjleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1392) ÖBaşkanlığa 
geliş tarihi : 9J10.H9I86) 

8. — Balıkesir Millötivekü Davut Albacıigifin, Bur
sa - Mülstaifakematllpaşa İlçesi Tepecik Köyünün yol 
sorununa il'işlkin Bayındırlık ve iskân Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1986)1 

9. — Balıkesir MiIetvekİi Davuit Albacııgil'in, Ka-
racaibey Listesindeki matematik dersi ile Bursa En
düstri Meslek Lisesindefci inkılap tarihi derisinde ba
şarı oranının düşük o'îmasının nedenine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.19®6) 

14 . 10 . 1985 Sak 
Teklifler 

1. — îstaribul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, İdareî Umumiyet Vilayat Kanunu muvakkatinin 
116 ve 140 inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi (2/365) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.(10.1986) 

2. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
14.64973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 5 inci maddesine bazı fıkralar ilavesi hak
kında Kanun teklifi (2/366) (Millî Eğitini; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.10.1986) 

Tezkereler. 
1. — Genel Bütçeye ait dairelerin 1985 Bütçe Yılı 

iKesinhesap Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1150) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.10.1986) 

2. — Katma Bütçeli idarelerin 1985 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Öenel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1:151) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.10.1986) 

»>••«« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymeu (Gfoesun) 

HALKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13 üncü Birleşimini açıyorum^ 

Toplantı için yetersayımız vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1 < — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Anka
ra'nın kömür sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuş
ması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
relin cevabı 

BAŞKAN — Gündenı dışı söz talep eden arka
daşlarıma sırasıyla söz veriyorum. 

Sayın Paşa Sarıoğlu, Ankara'nın kömür sorun
larıyla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; kendile
rine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SA'RIOĞL<U (Ağrı) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bugün, çok "güncel olan bir konu
yu, Ankara'nın kömür ihtiyacının karşılianmasındaki 
çok acil bir durumu, ilgililerin, hükümetin ve sizlerin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. 

(Değerli arkadaşlarım, Ankara'nın, ırkçı Güney 
Afrika'dan kömür ithal ederek, ev ve apartmanların 
ısıtılmasında kullanılması haberi ilk olarak 25 Ağus
tosta 'bir gazetede yer aldı; o günden beri değerli ba
sınımızda 'bu konuyla ilgili birçok haber çıktı. Bu 
haberlerde, başlangıçtan beri 'birtakım ithamlar ve id
dialar vardı ve çok ağır ifadeler kullanılmıştı. Bunla
rın hiçbirisine, özellikle de fiyat konusuna yetkililer 
açık ve nöt bir şekilde cevap vermediler. 

Şimdi de, bağlantı yapılan 500 bin ton kömürün 
Türkiye'ye getirilmesinde ve Ankara'ya naklinde bü
yük tıkanıklıklar olduğu basınımızda her gün yer al
maktadır* 

Olay şudur : Ankara seferinin ısıtılması için yılda 
yaklaşık 1 milyon 600 bin ton linyit kullanılmaktadır. 
Ancak, bu yıl linyit •kullanılmasının yasaklanmasıyia, 
kok ve taşkömürünün kullanılmasına geçilmiş ve 1 
milyon 600 bin ton linyite eşdeğer miktar olan 950 
'bin ton kok kömürü kullanılmasına karar verilmiştir.. 
Bu miktarın 450 bin tonunun yurt içinden, 500 bin 

tonunun da yurt dışından alınmasına karar verilmiş ve 
bu işi ber yıl TKIl'nin yapmasına karşın, bu yıl TKİ 
devre dışı edilerek, sadece Ankara'ya getirilecek kö-. 
mürün dağıtma işiyle görevli kılınmıştır; Ekonomik 
İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun kararıyla. 

Biz, Ankara'nın hava kirliliğinin önlenmesi için 
allınacak her türlü önlemi yürekten destekliyoruz. Bu 
alaydaki asil amaç, 1987 yıilında Ankara'nın doğal-
gaz ile ısırılmasına kadar, kükürt oranı çok az olian 
kömür kulllanılarak ısıtılması ve hava kirliliğinin 
mümkün olduğu kadar azalltılmasıdur. Bu düşünceye 
bir diyeceğimiz yoktur; ancak, lüzerinde duracağımız 
noktalar vardır : 

1. (İthal edilen kömürün fiyatı yüksektir. Eli
mizdeki bilgiler, Güney Afrika'dan allanan kömürün 
bir tonunun fiyatı 25-35 dolar arasında oilduğu mer
kezindedir. Bu kömür, nakliye bedeliyle birlikte bize 
itonu 55 dolara mal olmaktadır. Limandan Ankara'ya 
nakili masrafı olarak 10 dolar daha eklenince, bu fi
yat 65 dolara yükselmektedir. Burada, vatandaşın ce
binden fazfedan 5-6 milyar lira atamaktadır. 

2. Dünya Sağlık Teşkilatının, sağlık bakımından 
öngördüğü klükürlt miktarı binde 7 iken, ithal edilen 
bu kömürdeki kükürt miktarı yüzde l'dir; yani yük
sektir. 

3. Sobalı evlerde, mevcult sobalarla kalorisi 6 
bin olan bu kömürün yakılıp yakılamayacağı bilin
memektedir., 

4. Apartmanlarda, bu kömürün mevcut kazanlar
da nasjıl yakııliacağı bilinmem ektedir. Kalori ferdiler 
bugüne kadar eğitilmemiştir. 

Kısacası, yüksek kalorili itihal kömürün yakılaca
ğı isöbaların ve kalorifer kazanlarının bu ısıya da
yanıp dayanmayacağı ve etkilerinin ne olacağı bi
linmemektedir ve bu yönde bir araştırma yapılma
mıştır. 

5. En önemlisi de, geçen yıl EyM ayı sonuna 
kadar vatandaşa 600 bin ton kömür dağıtılmış iken 
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-ki bu, 380 bin !ton ithali kömüre eşdeğerdir- bu sene 
sadece 100 bin ton dağıtılmıştır; yani bu yıl vatanda
şa 280 bin ton kömür veriememişitiır. 

6. Geçen yıl günde 5 bin ton kömlür dağıtılır
ken, bu yıl günde ancak 2 bin ton kömür dağıtıflabil-
mektedir. 

7. Havalar soğumaya başlamış, şimdiye kadar 
ancak bir parlti 30 bin ıton'luk kömür limana gelmiş
tir. 

Gazetelerden aldığım bilgiye göre, 575 tonluk 
bir parti, 15 adet TIR ile Ankara'ya sevk ediümişıtir. 
Bu hesapla gidersek, her bir TIR 38 ton kömür ta
şımaktadır. Demek ki, 30 biti ton için 750 adet TIR 
gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Eğer bir TIR 
haftada iki sefer yapacak ollursa, demek ki, bir haf
ta içerisinde 375 tane TIR'ın iskenderun Limanın
dan Ankara'ya kadar dizilmesi gerekmektedir. Bu
nun mümkün olup olmayacağını burada ilgililere so
ruyorum. 

ikincisi, bu kadar TIR nasıl bulunacak; hükü
mete soruyorum. Eğer bir TIR, demin de~ değindi
ğim gibi, haftada şayet iki sefer yapabilirse bu ka
dar TIR'ı bir mütealhhidih, bir nakliyecinin bulması 
fiilen mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, vatandaş şaşkın; lin
yit alamıyor, yasak diye; soba alamıyor, dayanmaz 
diye; soba imalatçıları soba saJtamıyor, sobaitar elle
rinde kaldı, allan yok diye. Kömür isteyen vaıtandaşa 
1987 yılının ocak ayına veya bu yılın aralık ayına 
gün veriliyor; yanii o da kömlür alamıyor. Kazanla
rını fuel-oilden kömüre çevirmek isteyenler de bu 
işi yapmaktan vazgeçtiler. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum sa

yın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, yani bu yıil Ankarallıların işi 

Allah'a kaldı; soğuklar başladı, kimse kömür ala
madı. Fiyatlar yüksek olduğu için -verilse dahi- bel
ki bu fiyalttan birçok vatandaş kömür allamayacak. 
«ssu gelinceye Ikadar ıkuribaığaınıın gözü patlar» diye bir 
(sıöz vardır; Ibu doruımda kölmlüır ıgelümoeye kadar, da ga-
Gliba AnkaraıMar da .soğukltan donacak. 

Şimdi soruyorum : Bu iş, bunu en iyi bilen ve 
yıllardır yapan TKİ'nin elinden neden alınmıştır ve 
bu işten kimler çöplenmektedir? Nakliye işinin ANAP 
Gaziantep tlçe Başkanının kardeşine verilmesi bir 
raslantı mıdır ve ıbu kişi bu işi nasıi yapacaktır? Ya
pamadığı ortadadır ve üzülerek ifade edeyim ki, sa
yın belediye başkanı da, «Bu iş bizim değildir» de
mektedir 

Arkadaşlar, sayın hükümet şunu bilmelidir ki; 
bu iş ortadadır ve bugüne kadar, kendimiz dahil -bu
radaki arkadaşların birçokları da şahittir- hiç kim
seye herhangi bir kömür tevzi yapılmadığı gibi, yı
ğınak da yapılamamıştır. Yerili kömürlerin stoklan-
ması işi de maalesef şu anda TKİ'nin insiyatifinden 
çıkmış ve sorun olarak ortada durmaktadır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
Bütün bunların ötesinde, ırkçı Güney Afrika re

jimi tüm dünyada şlilddetle kınanır, ekonomik am
bargo altına alhnırken, Türkiye'nin bu lülîkeyle alış
verişe girmesi, Cumhuriyet Hükümeti için affedilmez 
bir hatadır. Biz, bir taraftan Bulgaristan'ın oradaki 
Türklere karşı giriştiği ırkçı, söven bir rejimi kınar
ken ve bu yolda Avrupa Konseyinden karar çıkarıp 
diğer ülkeleri baskıya çağırırken, diğer yandan onun 
kadar, haltta ondan da vahşi ve insan oilmayı hiçe sa
yan lanetlenmiş bir rejimle ticarî ilişkilere giriyoruz. 
Bu, büyük bir gaflettir; hükümeti uyarıyor ve dik
katlerini çekiyorum. Bu çelişki atfedilemez; hükü
met derhal bu kömür işine eli koymallı ve sözleşmeyi 
iptal etmelidir, tşi ortada bırakan sorumlular hak
kında gerekli soruşturmaya girmeli,, acil önlemler 
almalıdır. Ankaralar eğer bu kış... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayınız efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sah 
yın Başkanım. 

Hari/i tetevizyonida <bir nekllıaim viaır, bilıiyorsunuz; 
yöneticilerimiz beni mazur görsünler; «Yöneticileri-
mfiz acalba uyuyor mu» KÜiyıe vaitandlaiş sonuıyor, tyen 
de bunu hükümetten soruyorum. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antallya) — Sayın Başkan söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Cevap hakkını mı kullanacaksınız 
efendim; buyurun. (ANAP Sina'larından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya)) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; arkadaşımızın hassasiyetine teşekkür 
ederek sözlerime baışllamak istiyorum. Bu mevzuda 
sorduğu sualler Jçin bir önerge verilmiştir; pekçok 
sualleri ihtiva eden o önergeyi cevaplandırırken, ge
rekli yerlerden bu cevaplar alınarak, yüce Meclisin 
bilgilerine sunulacaktır. 
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(Yalnız, kömlür işinin bir kısa hikâyesin i, müdde
tin müsaadesi 'nispetinde, sizlerin bilgilerine sunmak 
liistiyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul!) — Hi
kâye değil, destan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Kömür işinin hikâye
sini değil, affedersiniz. Siz hikâye dinlemezsiniz, bi-
lliyorum; dinlemezsiniz de, hikâye söylersiniz. (SHP 
sıralarından gürütlüler) 

Efendm, 6 ncı ayda Ankara Belediyesinin ta/lebi 
üzerine, Ankara'nın, 500 bin tonu ithal, 200 bin to
nu fındık kömürlü (fındık kok) 225 bin tonu da taş
kömürü ollimaJk üzere 925 bin ton kömürle ısıtılması 
karar albnıa ailınmııştır; hava kirliliğine mani olmak 
için. Fındık ve taşkömürü temininin Demirçelik ve 
TTK tarafından, ithal kömürünün temininin de An
kara Beîediyesü tarafımdan Ankara'ya teslimi şek
linde fcaınarikşltırılmıışltır. Türküye Kömür İşletmeleri
ne, sadece bunun tevzii görevi verilmiştir. 

ıBuigüne kadar Ankara'da 208 bin, 210 bin ton 
kömür sati'lmuşltır., Sayın arkadaşımın söylediği gibi, 
geçen sene bugüne kadar 600 bin ton kömür satıl
mıştı, fakat bunu 2 ile çarparsak, 400 bin ton mer
tebesinde saltıllmıştır; 200 bin ton bir açık vardır. 
Bu hafta pazar gününden itibaren kömür gelimi hız-
(îandırılmıştır. Aşağı yukarı haftada bir iki defa TKİ 
müessesesine gidiyorum, dün yine buraya gidip du
ruma baktım; burallar projektörlerle aydınlatılmıştır; 
kömür hızla geldiği takdirde, 24 saat dağıtım yap
mak üzere her 'türlü tedbir alınmıştır. TKİ, 24 saat 
açılktır ve üzerine düşen görevi yapacaktır. 

Ayrıca, şu anda Tunçbi'lek'te yıkanmış olarak 25 
bin ton stokumuz vardır. Dün, 400 'tonu buraya ge
tirilmiş, bugün de 800 tonu gelmektedir; bunlar da 
Ankara'nın kazalarına verilecektir. 

Ankaralıların soğukta kalmaması için ve vatan
daşlarımızın bu ıstırabı çekmemeleri için her türlü 
tedbir alınmıştır ve alınmaktadır. Türkiye kömür iş-
lîetme'lerine bir görev verildiği takdirde, azamî 10 
günlük bir aksama neticesinde, durum normale soku
lacaktır, 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Mümkün değil Sa
yın Bakan, mümkün değil, 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, bu yüce Mec-
iislte siz değerli arkadaşlarımın huzurunda söz veri
yorum iki, bu görev bize teretltJüp ettiği zaman, aza
mî 10-15 gün içerisinde durum normale sokulacaktır. 

67 vilayetin 66'sındaki kömürü; yani, 8,6 milyon ton 
teshin kömürünü temin eden TKıİ ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Ba'kanJllığı, 1 milyon ton kömürü temin 
etmekten âciz .değildir. (ANAP sımalarından, «Bravo» 
sesileri, alkışlar) 

Göynük'te 0,6-0,9 Ikülk'üırfcllü Iköırnıüır jçıim dle'k cuma 
tgünü ıbaş'laımi'ştıır; günidle 600 ton 'kömür MÜnlsial 
ddilrrDdkfed'ir. Soma ive Tumlçlhi'I'elk'te ide 2 kin ıtton 
(kömür istihsal edilmektedir. Aynı endişeleri biz de 
duymaktayız; elbette, mesul olduğumuz bir bakan
lığın bu ışıeki'îde vatandaşa ıstırap veren ve memleketi 
kömünsüz buraikan bir bakanlık haline getirilrnesini 
arzu etmeyiz. Arkadaşımın hassasiyetine ne derece 
teşekkür ediyorsam, o da bizim bu gayretlleriimize, 
'lütfen teşekkür etmeyi bir görev saysın. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın bakan. 
2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, asgarî üc

retle ilgili gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın, 

asgarî ücretle ilgili işçi sorunları ve zamlar konusun
da gündem dışı konuşma talebinde bulunmuşlardır. 

Kendilerine söz veriyorum; buyursunlar. (SHP sı
ralarından alkışlar). 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; parlamentoya seçildiğimiz günden bu
güne kadar çeşitli defalar bu kürsüden hükümeti ikaz 
etmiş ve halkın, içinde bulunduğu sıkıntıları dile ge
tirmiştik. Bu ikazlarımız, bugüne kadar iktidar tara
fından dikkate alınmamıştır. Eğer iktidar, biraz ol
sun muhalefete kulak verseydi, ülkenin bugünkü ya
şadığı sıkıntıların büyük bir bölümü yaşanmazdı. 

Anavatan iktidarı, faiz ve zam politikasına daya
lı iki ayaklı ekonomi programı ile ülkede enflasyonu 
hiçbir zaman aşağı çekemeyecektir. Bir taraftan, ta
rım üreticisi, malının gerçek değerini alamazken, zi
raî kredi faizleri bu kesimi her geçen gün yok etme
ye çalışırken, küçük esnaf ve sanatkârlar banka faiz
lerinin karşısında ezilirken, diğer taraftan «serbest 
piyasa ekonomisi» adı altında vurguncu bir zümrenin, 
her geçen gün bu halkı sömürmesine göz yumulma-
sıyla, ülkede enflasyonun aşağı çekilmesi mümkün 
olamaz. 

Değerli üyeler, Anayasa ile, sendikal hak ve öz
gürlükler kısıtlanırken, sendika yasalarıyla işçinin hak 
arayışı yok edilirken, bu ülkede demokrasiden ne de
rece bahsedilebilir, takdirlerinize bırakıyorum, işçi 
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haklarına saygı gösterilmesi ve emeğin gerçek değe
rinin verilmesi gerekir. 

Ülkede, millî kayıplarımızın başında insan gücü 
kayıplarımız gelmektedir. İnsan gücü kayıplarımız 
yok edilmedikçe, bu kayıplar ekonomiye kazandırıl-
madıkça, ülke kalkınmasından bahsetmek mümkün 
değildir. Emek ve sermaye bir bütündür; bu bütünlü
ğü hükümet olarak korumak mecburiyetindesiniz. 

Bu ülkede işveren sendikaları, asgarî ücretin dü
şük olduğunu ve yükseltilmesi gerektiğini savunur
ken; işçi sendikaları, asgarî ücretin düşük olduğunu 
ve yükseltilmesi gerektiğini belirtirken; işçi, asgarî üc
retle geçimini temin edemediğini bildirirken, hükü
metin bu olaylara kayıtsız kalmasını tasvip etmiyo
ruz. 

Bir taraftan işsiz vatandaşlarımız, «İş temin ede
miyoruz», Sayın Başbakan da, «Devlet, baba değil
dir, herkese iş bulmak mecburiyetinde değiliz» diye 
gazetelere beyanat verebiliyor; diğer taraftan, tarım 
kesiminde çalışanların emeğinin karşılığı verilmiyor 
ve her geçen gün gizli bir tarım politikasıyla, ekile
bilir arazilerimiz küçültülmeye çalışılıyor. Bu politi
kanın sonucu da, her yıl tarım kesiminden büyük bir 
kitle işsizler ordusuna katılıyor; hükümet olarak bu 
olaylara lakayt bir tavırla bakılıyor. Soruyorum : 
Devlet, işsizine iş bulmanın sorumluluğunu taşımaz 
ise, üreticisinin malının değerini tespit etmekte sorum
luluk taşımaz ise, ülke gençliğine okuma özgürlüğü
nü sağlayamaz ve onları da işsizler ordusuna katar
ken sorumluluk duymaz ise, bu hükümetin bu ülke
de yapacağı bir icraatı kalmış mıdır? 

Değerli milletvekilleri, hükümet, bir taraftan ya
bancı sermayeye «Türkiye'de işçilik çok ucuz» diye 
Türk işçisinin pazarlığını yaparken; diğer taraftan da, 
son günlerde seçimin intikamını alırcasına piyasaya 
sürdüğü zamlarla, çalışan kesimi perişan etmiştir. 

Hükümet, bu zamlarda iki şeyi düşünmüştür: 

1. Bu zamlarla seçim çalışmalarından doğan 
bütçe açığını kapatmak, 

2. KİT'leri daha fazla kâr eden müesseseler ola
rak gösterip, süratle özel sektöre pazarlamasını yap
mak. 

Hükümeti ikaz ediyoruz: Her iki olay da Türki
ye'nin geleceğini endişeli ortamlara sürükler; bunun 
faturası hükümetinize çok pahalıya mal olur. Bu dav
ranışlar, devleti yok etme davranışlarıdır. Hükümet, 
yönetimdeki etkenliğini kaybetmiştir; tarih, bu hükü
metten bahsederken hiç de hoş şeyler söylemeyecek
tir. 

Bu hükümetin son icraatlarından birisi de, geçmi
şin kölelik devirlerini anımsatan uygulamalara başla

nmasıdır. Bakınız, Div - Palet tesislerinde, «Hizmet Ki
ralama» adı akında işçiler, 'belli tüccarlar tarafından 
pazarlıkla kiralanmaktadır ve bu tüccarlara Divriği 
yöresinde, «esir tüccarları» diye 'hitap edilmektedir. 
İbrahim Hamul'u ve İsmet Kuşgöz isimli tüccarlar, 
müessese (ile, düz işçilerde 3 937 lira, kalifiye işçi
lerde 5 167 lira karşılığı hizmet kiralama sözleş
mesi yapar. 100 işçinin üzerinde işçi, 'bu tüccarlar 
tarafından 1 500 Türk Lirası asgarî ücret karşılığı 
piyasadan toplanarak, müessesede çalıştırılmaktadır. 
Tüccarlar, çalıştırdıkları işçilerin sayısına göre bord
ro tanzim ederek, yukarıda 'belıiriJtiğim rakamlar üze
rinden paralarını almakta, kendileri de işçilere 1 500 
lira üzerinden para ödemektedir. 

Soruyorum hükümet yetkililerine : Bu işin adı, 
ıhizmet kiralaması mı, yoksa 'belli kişilere köle işçi 
ticareti yapmak mı? Elbette, tarih sizden bahseder
ken hiç de hoş şeyler söyleyemeyecektir. 

Cumhuriyet döneminde Anyasa !bu derece zede
lenmemişti; Anayasaya uygun hareket edilmiyor. 
Tabiî, Anayasaya uygun hareket etmezsiniz; uygun 
hareket etmediğiniz ıgübi, Anayasayı İhlal de edersi
niz, keyfî de uygularsınız, 84 üncü maddeyi askıya 
aldığınız gibi. 

Sayın üyeler, eski Roma'da yenik düşen savaş
çının öldürülüp, öldürülmemesine tek el hareketi ile 
Roma kralı karar verirdi; ıgünümüzde bu işi, Sayın 
Başbakan Özal'jn, 84 üncü maddedeki komedisine 
benzetiyoruz : ANAP'a giren milletvekilleri üyelik
ten düşmeyecekler, 'Doğru Yol Partisine giren mil
letvekillerinin üyeliği düşecek! Sayın Başbakana so
ruyorum... 

BAŞKAN — Sayın Işın, o konuda söz isteseydi
niz söz verirdim; ama o konuda söz işitemediniz. 
Lütfen konunuza geçin efendiim. 

RUŞAN İŞIN (Devamla) — Sayın Başbakana 
soruyorum : Kendisini Anayasanın üstünde görerek, 
keyfî 'biçimde uygulama hakkını nereden alıyor, İşçi 
haklarında olduğu gibi, Parlamentoda da açık açık 
Anayasa ihlal ediliyor. 

Eğer 84 üncü madde çalıışaoaksa ve 84 üncü mad
de Anayasada varsa, askıya 'almaya kimsenin hakkı 
yoktur; Anyasa değişikliği 'belli kurallara bağlanmış
tır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, sözlerinizi 
toparlayınız efendim. 

RU§AN IŞIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkan. 
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Değerli milletvdfcilleni, hükümet, icraatlarıyla, prog
ramlarıyla, düşünceleriyle, toplumun çok gerisinde kal
mıştır. Ülkede demokrasinin geleceği endişe ilie izlen
mektedir. Hükümetin, derhal bu düşüncelerden uzak
laşması gerekir. Aksi takdirde, gelecek, hiç de hoş 
olmayacaktır. 

Saygılarımla. (SHP, DYP ve HDP sıralarımdan al
kışlar) 

3. — izmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, hayalî 
ihracatın önlenmesinin yolları konusunda gündem dışı 
konuşması. 

(BAŞKAN — Sayın Vural Arikan, (benden söz ta
lebinde bulunmuştunuz, size söz vermek için '15 Ekim 
tarihini tespit etmiştim; fakat arkadaşlardan bir tanesi 
söz talebinden vazgeçti; eğer hazırsanız zatıâlinize 
söz vereyim. 

VURAL ARİKAN (izmir) — Hazırım efendim. 
(BAŞKAN — Sayın Arikan, hayalî ihracatın önlen

mesi yolları, konusunda gündem dışı konuşma talep 
etmişlerdir. 

Kendilerine bu konuda söz veriyorum; 'buyurun 
Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 3 Ekim 1986 günü hayalî ihracat 
görüşmesi yapıldı. Meclis araştırması açılmasını iste
yen önerge reddedildi; ama iktidar kanadıyla muha
lefetin ittifak ettiği bir husus ortaya çıktı : Türkiye' 
de hayalî ihracat vardır. 

INitekiım, ANAP sözcüsü Sayın Fırat «İhracatın 
teşvik edildiği diğer ülkelerde de 'bu tip suiistimaller 
oluyor» derken, bunun kanıtını veriyordu. Sayın Ma
liye Bakanı, tespit ettikleri hayalî ihracatçılar hakkın
da Vergi Usul Kanununa göre işlem yaptıklarını, ko
nunun yargı mercilerinde İncelenmekte bulunduğunu 
Söylemekle de Ibunu kabul etmiş oldular. Yalnız, o 
müzakerelerde !i!ki husus açıklığa kavuşmadı; birisi, 
hayalî ihracatın 'boyutlarının ne olduğudur. Ne hükü
met kanadı, ne de muhalefet kanadı, hu konuda ciddî 
yorum getirmedi, ikincisi : (Böyle (bir vakıa nasıl ön
lenebilir? Her iki kanattan da, hu konuda yorum, gel
medi. Izıin verirseniz, (ben (bu konuda düşündüklerimi 
arz edeceğim, 

Tespit edilen olaylarda ıriilktarlar bellidir; ama 
'bunu, bununla sınırlı olarak ikalbul etmek mümkün 
değildir. Vergi kaçakçılığında olduğu gibi, bunu, di
ğer ihracatlara teşmil etmek de kabil değildir. O hal
de, bunun miktarı nasıl bulunabilir? Bunun tespit edi
lebilmesi için, hayalî ihracat yöntemlerinin incelenrne-

ısi gerekir. Benim kanıma göre, hatta yaptığım araştır
malara göre, üç tip olay var. 

(Birinci olay : ihraç edilen malın evsafında doğru
luk var; ihraç edilen malın (miktarında doğruluk var; 
ama fiyatı şişirilmiş; 1984, 1985 yularında ipek hali 
ihracatında görüldüğü gibi. işte, bu şişirilen miktara 
isabet eden vergi iadesi, (ihracatçının haksız kazancı
nı veya rantını oluşturur. 

Burada düşünebilirsiniz, diyebilirsiniz ki, «Fiyatlar 
şişkindir; şişkin olduğuna göre, içeride fazla, Gelir 
veya Kurumlar Vergisi ödeyecektir, binaenaleyh bu, 
o rantı ortadan kaldıran bir faktördür». 

(Hayır; çünkü, Türk vergi sisteminde ihracat da, 
vergi istisnaları arasında yer almıştır; binaenaleyh, 
vergi sistemindeki bu istisna, fiyat yükseltmek ve şişir
mek suretiyle ihracatı Ibir nevi teşvik eder nitelikte
dir. 

İkinci olay : Kısmî gerçek ihracat vardır. 1 000 bi
rim ihracat yapıyordur ihracatçı, fiyatı da doğrudur; 
ama miktar itibariyle fazla gösteriyor; mesela 10 bin 
(birim gösteriyor, işte o 9 bin birime isabet eden vergi 
iadesi, haksız kazanç oluyor. Buna mukabil, ihra
catçı içeride ne yapıyor? Eğer toalatçıysa, kapasitesi
ni yüksek göstermek suretiyle imalatını artırıyor; de
ğilse, hep bildiğiniz gibi, komisyon vermek suretiyle 
naylon fatura kullanıyor, defter ve belgelerini o mik
tara göre ayarlıyor. 

Üçüncü olay : Tamamen hayalî ihracattır. Mese
la, çıkış beyannamesinde maden vardır; fakat kum 
görülür; çıkış beyannamesinde ambalaj malzemesi var
dır, kâğıt kırpıntıları görülür, işte bu, eğer gümrükte 
yakalanabilirse, teispit edilebiliyor; yakalanamadığı 
takdirde, olay geçiyor. Geriye ne bırakıyor? Geriye 
(bıraktığı da şu : Defter ve belgeleri, gerçek olmayan 
beyannameye göre ayarlamak; imalatını ayarlamak 
veya komisyonunu vermek suretiyle faturalarını sağ
lamak. 

Biliyorsunuz, 1984'ten itibaren ıbüyük ihracatçı şir
ketlere bazı avantajlar verildi. Bu avantajlar dolayı
sıyla da onlar, fazla menfaat sağlamak için, küçük 
işletmelerin yaptıkları, yapmak istedikleri ihracatı ya
pıyorlar. Acaba onlar, hayalî ihracata katkıda bulu
nuyorlar mı, bulunmuyorlar mı veya biliyorlar mı, 
bilmiyorlar mı? Bunu bitebilirler de, bilmeyebilirler 
de; ama sorumlulukları yok mudur? Sorumluluklar] 
mutlaka olmak lazımdır; çünkü, o sorumluluğun kay
nağı, basiretli tüccar gibi hareket etmekten kaynak
lanır. 
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Itşte bu dört türlü oluşan hayalî ihracatta ortaya 
iki konu çıkıyor. Birinci konu, hayalî ihracata izin 
verdiğiniz sürece, Tahtakale'yi devletin bünyesi içeri
sinde resınîleştiriyorsunuz. İkinci konu ise, hayalî ih
racatın boyutlarının tespit edilebilmesi için, yüksek 
fiyat şişirilmesinde olduğu gibi, dış piyasa fiyatlarının 
kontrolü gerekir. Bunun dışında, bütün ihracatların 
kontrolü gerekir; tıpkı yatıran indirimi muafiyetinde 
veya istisnasında olduğu üzere. Tespit yapmadan, bun
ları incelemeden, boyutları hakkında kesin bir rakam 
çıkarabilmek, ortaya koyabilmek olası değildir. 

Şimdi geliyoruz, bunu nasıl önleriz, konusuna. O 
gün sayın Maliye Bakanı da ifade ettiler, dediler ki : 
«Vergi iadesi, nitelik itibariyle, ihraç edilen malın bün
yesine giren vergilerin ihracatçıya iade edilmesidir. 
Bunu her bir ihracat muamelesinde yapamadığımız 
için, normal oranlar itibariyle uyguluyoruz.> 

Aıiıa, bununla ilgili kaza mercilerinin bu konuda 
verdikleri kararlar var; kaza mercileri diyorlar ki, 
«Vergi Usul 'Kanununun ceza hükümlerini bunlar 
hakkında takip edebil'meniz mümkün değildir; çünkü 
bu bir sübvansiyondur, vergi değildir; vergi olmadığı 
için de, cezalı muamele söz konusu olamaz.» 

Türkiye'deki bütün idari yangı mercilerinin verdik
leri karar bu niteliktedir. Bunun sonucu olarak da, 
bunları yapanların, yaptıkları, yanlarına kâr kalıyor. 
Haksız vergi iadesi alan, sadece paranın esas miktarını 
ödüyor, faizini ödemiyor, gecikme zammını ödemiyor 
ve sonuç olarak ceza da ödemiyor. O halde ne yapa
cağız? O halde yapacağımız ilik şey, Vergi Usul Ka
nununun 341 inci maddesinin sonuna iki satırlık veya 
tek satırlık bir hüküm ilave etmek, «Haksız vergi ia
desi, vergi ziyaı sayılır» demektir. Buna bağlı olarak 
344 üncü maddeye bir bent ÜaVe ederek, «Bunlar hak
kında kaçakçılık cezası kesilir» denir; bununla da ka
lınmaz; Türk vergi sisteminin içerisinde bir de kaçak
çılık suçu var, o halde, onlara da o kaçakçılık suçunu 
tatbik etmek lazım. 359 uncu maddeye de bu fıkrayı 
ilave etmek gerekir. Ondan sonra, hayalî ihracat ken
diliğinden düşecektir. 

Diyeceksiniz ki, «Büyük şirketleri ne yapalım?» 
Ben, «bilmiyorum» diyorum, işte, hepsinin 'ismi piya
sada, gazetelerde çıktı : Koç grubuna bağlı RAM. 
ENKA grubuna bağlı (ENKA Pazarlama, Tekfen gru
buna hağlı Tekfen... Hepsi çıktı, ama hepsi savunma
larında «bizim bilgimiz yok, biz bundan bihaberiz» 
diyorlar. 
- ,tşte, «(basiretli tüccar» ilkesinden hareket etmek 
suretiyle, bunların, bu işlemlerden ötürü müteselsil 

•mesuliyetini kabul etmek lazım. Bir hüküm getirecek-
ısiniz usulün o maddesiine, diyeceksiniz ki «Büyük ih
racat şirketleri de bunlardan müteselsil ve müşterek 
olarak sorumludur.» Bu hükmü getirdiğiniz an, kont
rol etme başlayacaktır, ona izin vermeyeceklerdir. 

Bu vergi sistemi içerisinde müteselsil mesuliyet 
yok mu? Çok.. Damga Vergisinde müteselsil mesuliyet 
var, Gelir ve Kurumlar Vergisinde müteselsil mesuli
yet var; ama müteselsil mesuliyetin malî hukuka gi
rebilmesi için, mutlaka küçük bir hükmün bulunma
sı gerekli. Sanıyorum ki, ANAPlı Sayın Bozer bu 
konuları gayet iyi bilir. (SHP sıralarından gülüşmeler) 
Ben, kısaca önerilerimi arz ettim; sayın hükümet dik
kate alırsa, memnun oluruz. Eğer dikkate almazsa, 
biz, kanun değişiklik teklifini sunacağız. 

Sayın Başkana ve dinleme lütfunda bulunduğunuz 
için sizlere teşekkür ediyorum. (SHP ve HOP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arı-
Ikan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bulu

nan 12 üyelikten U'i için 28 Eylül 1986 tarihinde ya
pılan ara seçimde milletvekili seçilen Ankara Millet
vekili Vahit Melih Halefoğlu'nun andiçmesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında, ara seçimlerinde 
seçilen sayın milletvekillerinden andiçmemiş bulunan 
Ankara Milletvekili Sayın Vahit Melih Halefoğlu'nu 
andiçmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. 
(Alkışlar) 

(Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu and-
içti) (Alkışlar) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın (6/769) 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/229) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru önergesinin geri veril
mesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 46 ncı 

sırasındaki (6/769) esas nolu sözlü soru önergemi, ko
nusuyla ilgili işlemler ilgili bakanlıkça yapılmış oldu
ğundan, geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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IV. — SEÇİMLER 

/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanında açık bulunan kâtip üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına geçi
yoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 
bir kâtip üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Edir
ne Milletvekili Sayın tsmail Üğdül aday gösterilmiş
tir; toylarınıza Isunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
seçim. 

ıBAŞKAN — Anayasa 'Komisyonundaki açık üye
liklerden biri için, Doğru Yol Partisi Grubunca Zon
guldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan aday gös
terilmiştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonundaki açık üyeliklerden biri 
için Doğru Yol Partisi Grubunca Mardin Milletvekili 
Sayın Süleyman Çelebi aday gösterilmiştir; oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonundaki açık üyeliklerden 
biri için Doğru Yol Partisi Grubunca Kars Milletvekili 
Sayın Musa 'Öğün aday gösterilmiştir; oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliklerden biri 
için, Doğru Yol Partisi Grubunca İstanbul Milletveki
li Sayın Ahmet IMemduh Yaşa aday gösterilmiştir; oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki 
açık üyeliklerden biri için,-Doğru Yol Partisi Grubun
ca Tokat IMilletvekili Sayın Cemal özdemir aday gös
terilmiştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..7 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonundaki açık üyeliklerden biri için, Doğru Yol Par
tisi Grubunca Aydın Milletvekili Sayın Osman Es-
gin Tipi aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... -Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundaki açık 
üyeliklerden biri için, Doğru Yol Partisi Grubunca 
Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar aday göste
rilmiştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık üyelik
lerden biri için, Doğru Yol Partisi Grubunca Tekir
dağ Milletvekili Sayın Selçuk Akıncı aday gösteril
miştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliklerden 
biri için, Doğru Yol Partisi Grubunca Manisa Mil
letvekili Sayın Sümer Oral aday gösterilmiştir; oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık 
üyeliklerden biri için, Doğru Yol Partisi Grubunca 
Zonguldak ıMilletvekili Sayın Koksal Toptan aday 
gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve ba
ğımsız milletvekillerine düşen iki üyelik için, İstanbul 
Bağımsız Milletvekili Sayın Reşit Ülker ve Çanakkale 
Milletvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt aday olmuş
lardır; bu iki arkadaşımızdan başka adaylık için mü
racaat olmamıştır. 

Adaylık için müracaat edecek bağımsız başka ar
kadaşımız var mı?. Yok. 

Adaylık için müracaat edecek başka arkadaşımız 
olmadığına göre, her iki arkadaşın da üyeliklerini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 

10 arkadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar 
ve uygulamalarm fındık ürünü ve üreticileri üzerindeki 
etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politikasını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 10 
- arkadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar ve 
uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerindeki 
etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politikasını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Meclis araştırması önergesini okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz ekonomisi ve özellikle Doğu Karadeniz 

halkı açısından büyük önem taşıyan fındık, son gün
lerde gelişen olaylar ve Hükümetin aldığı bazı ka
rarlar nedeniyle üzerinde devamlı olarak durulan baş
lıca konulardan biri olmuştur. 

Bilindiği üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi iklim, 
topoğrafik yapı ve ekolojik şartlar bakımından fındık 
üretimi için fevkalade müsait bir durum arz etmek
tedir. Bunun bir sonucu olarak Doğu Karadenizde 
fındık üretimi geniş halk kitlelerinin geçimini sağla
dığı tek tarım faaliyeti olmuştur, 

Türkiye dünya fındık üretiminin yüzde 60'tan faz
lasına sahip olup, bunun yüzde 70'i son yıllara ka
dar Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmekte idi. 
Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında birçok yıllar 
fındık ilk sırayı almıştır. 

Hal böyle iken, ülkemizde fındık politikası, özel
likle son yıllarda, daima fındık üreticisinin aleyhine 
bir durum arz etmiş, fındık için tespit olunan fiyat
lar gerçek değerinin çok altında-kalmış, enflasyon
dan doğan fiyat farklarını hükümet el koyarak müs
tahsilin hakkı yenmiştir. Bu politika, hemen hemen 
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tek geçim kaynağı fındık olan Doğu Karadeniz hal
kını çok zor durumda bırakmış, ekonomik kalkınma
sını önlemiştir. 

26 Nisan 1986 günü Rusya'da Ukrayna'daki 
Tchernobyl (Çernobil) nükleer santralında vukua ge
len kaza nedeniyle teşekkül eden radyasyon bulutu
nun ülkemizi de etkilemesi, Doğu Karadeniz Bölge
sinde yetişen fındık ürününde aşırı radyasyona rast
lanması karşısında, Hükümetçe fındığın Samsun'un do
ğusunda kalan illerde tüccar tarafından satın alınması 
ve ihracının yasaklanması ve sadece. Fiskobirliğe bu 
yetkinin verilmesi, fındıkla ilgili durumu daha da sı
kıntılı hale sokmuştur. 

Ayrıca, radyasyonun halkın sağlığı üzerinde yarat
ması muhtemel sonuçlar Doğu Karadenizde devamlı 
olarak konuşulan ve halkı tedirgin eden bir düzeye 
erişmiştir. 

Yasaklanan bölgenin tespitinde politik nedenlerin 
bulunduğu, bu karardan bazı çevrelerin büyük çıkar
lar sağladığı yolundaki söylentiler,, haklı ya da hak
sız, büyük halk kitleleri arasında spekülasyon konusu 
yapılmaktadır. 

öte yandan, 1985 yılında fındığın çok az olması, 
1986 yılında da Doğu Karadenizin sahilden itibaren 
birkaç kilometre içerilerinde hemen hemen hiç bu
lunmaması, yöre halkını ekonomik yönden büyük 
bunalıma sokmuş, geçim derdi halkı telaşa ve en
dişeye düşürmüştür. 

Açıklanan bu genel durum göz önüne alınarak, 
ülkemiz ve müstahsil açısından en doğru fındık po
litikalarının tespiti, Çernobil olayı ve bununla ilgili 
karar ve uygulamaların konuya etkisi; sağlık bakı
mından bölgede ortaya çıkan durumun ve çeşitli söy
lentilerin tetkik ve tahkiki amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uya
rınca Meclis araştırması açılması hususunu müsaade
lerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ördü Milletvekili 

Ali Mazhar Haznedar ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerin
de Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral'a söz 
vermeden önce, grupları adına söz alan sayın üyeleri 
okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Cafer Tayyar Sadıklar; Hür Demokrat Parti Grubu 
adına Sayın Osman Bahadır; Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Nazmi önder konuşacaklardır. 
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Hükümet adına Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Cahit Aral; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; konu ile ilgili izahatımı iki 
bölümde sunacağım. Birinci bölüm, radyasyon olayı 
ve fındığa tesiri; ikinci bölüm de, hükümetimizin bu
güne kadar fındık konusundaki genel politikasını arz 
olacaktır. 

Çernobil hadisesinden başlayarak konuya girmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi, Çernobil, Sovyetler Birli
ğinde, dört tane nükleer santralın bulunduğu bir şe
hir... Bunlardan bir tanesinde bir patlama vuku bu
luyor ve bu patlama neticesinde de, radyoaktif bulut
lar, rüzgârların tesiriyle evvela kuzeye, sonra iskan
dinavya Yarımadasına, bilahara - tekrar geriye dönü
yor - Almanya üzerinden Belçika'ya doğru sarkar
ken, gene batıdan gelen rüzgârla Avusturya ve Ro
manya, sonra Bulgaristan ve Türkiye'ye doğru hare
ket ediyor. Hadise, 26 Nisanda vuku bulmasına rağ
men, ancak 7 gün sonra Türkiye topraklarında radyas
yonun yükselmekte olduğu Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu tarafından tespit ediliyor ve Edirne, Kan
dıra, İzmit yörelerinde bazı araştırmalar ve tetkik
ler yapılarak, bazı tedbirler alınıyor. Dünya efkârı 
umumiyesi bu meseleyle çalkalanırken, bizde de ko
nu, basın kanalıyla, «Türkiye'de radyasyon var veya 
yok; muhtelif mıntıkalarda var veya yok» gibi, de
ğişik şekillerde yansıtıldı. Nihayet, Sayın Başbakanı
mız tarafından olaydan; yani 26 Nisandan bir ay son
ra, 26 Mayısta şahsıma yazılan bir yazı ile, Türkiye 
Radyasyon Güvenlik Komitesi kurulması emri ve
rildi. Bunun üzerine bu kurul, Başbakanlık Atom 
Enerji Kurumu; aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı, 
içişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı-, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakan
lık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Başbakan
lık Çevre Genel Müdürlüğünden oluşan bir heyet 
halinde çalışmaya başladı. 

Çernobü'deki santral, bildiğiniz gibi, aslında, bir 
tarafta enerji üretilirken, bir taraftan da, uranyum 
238'i yavaşlandırıJmış nötronlarla, plütonyum 239 el
de etmek amacıyla iki gaye için kullanılan bir santral 
olarak imal edilmişti. Maalesef bugün Sovyet Rus
ya'da bu santraldan, yani bir taraftan atom bomba
sının hammaddesini yapan, bir taraftan da enerji is
tihsal eden çift gayeli 34 civarında santral mevcuttur. 

Sovyet Rusya tarafından alınan tedbirlerle, yerin 
altında 16 bin metreküp beton yapmak suretiyle Din-
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yaper Nehrine radyasyonun geçmesi önlenmiş ve 
aynı zamanda üstte de helikopterle 4 bin ton civarın
da bor, kum ve kurşun dökülmek suretiyle bu santral 
bir sandviç haline sokulmuştur; fakat gelen radyas
yon bulutu Türkiye'de Trakya mıntıkasında, kesin
likle yapılan ölçülerde tespit edilmiş olmasına rağ
men, Doğu' Karadeniz'de o zaman zarfında» bir şey 
müşahede edilmemiştir. 

Türkiye Radyasyon Güvenlik Komitesi kurulduk
tan sonra, ilk toplantıda verdiğimiz karar gereğince, 
Genelkurmayın elinde bulunan 2 800 civarındaki 
kontrol cihazlarıyla Türkiye'nin her yerinde iki öl
çüm yapılmasını ve o değerlerin, akşam üzeri saat 
18.00'de Genelkurmayda, toplanıp, o akşam veya 
en geç ertesi gün bana intikal etmesi yönünde bir zin
cir kurduk. Bir aydan daha fazla müddet zarfında 
almış olduğumuz bu değerler sonucunda, Pazar yö
resinde radyasyonun bir ara yükselmekte olduğu işa
reti geldi; onun üzerine Atom Enerjisi Kurumuna ver
diğimiz talimat gereğince, Samsun'dan başlayarak, Ka
radeniz Bölgesindeki toprak örneklerinin alınarak 
analizlerinin yapılmasını ve eğer bir tehlike varsa, 
bundan daha evvel haberdar olmamızı söyledim. Bila
hara, oradaki radyasyon değerlerinin düşmesi sonu
cunda, tetkik için giden arkadaşlarımızın getirdikleri 
toprak numunelerinde de, gerek Pazar ve gerekse 
Karadeniz havalisi topraklarında bir radyasyon ol
madığını, Atom Enerjisi Kurumu bize bildirdi. Bu 
sonuçtan çok memnunduk ve çok sevinmiştik; fakat 
fındık ürünü idrak edildikten sonra, bir firma, muh
telif mıntıkalardan aldığı fındık numunelerini Al
manya'ya gönderiyor, orada yapılan analiz neticesin
de, giden fındıkta 1 970 bekerel (becquerel) kilogram, 
yani bir kiloda bu kadar radyasyon olduğu tespit edi
liyor. Biz, toprakta bir şey bulamamıştık; fakat «Na
sıl oluyor da, firma böyle bir beyanda bulunuyor ve
ya böyle bir tespit yapıyordu; acaba şirketin elinde 
1985 yılı ürünü var da, 1986 ürününü kötülemek 
maksadıyla mı böyle bir harekete girişti?» diye, ihra
cat Genel Müdürüne emir vererek, derhal bu firma
nın genel müdürü veya yetkilisini davet edip, bir so
ruşturma açması talimatını verdim. Diğer taraftan da, 
Fiskobirliik Genel Müdürüne verdiğim talimat netice
sinde, bütün bölgelerden toplanacak numunelerin, der
hal o gece Atom Enerjisi Kurumuna intikalini iste
dim ve tabiatıyla, Atom Enerji Kurumu, analizleri 
yapmaya başladı. Kurum başkanıyla mütemadiyen 
temasta bulunarak, gece saat 01.00, 02.00, 03.00 sı
ralarında değerleri aldım ve o zaman gördük ki, ma
alesef Türkiye'de, fındıkta, Ünye dahil, doğusunda, 
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da,ha önce toprakta tespit edemediğimiz 800, 900, 
1 000, İ 200, 1 500, 1 800, 1 900, hatta bazı mıntıka
larda 2 000 bekerei'in (becquerel) biraz üzerinde rad
yasyon mevcut. 

Bunun üzerine, bu bölge dışında olan Akçakoca 
havalisi ve Bolu'da - rakam olarak verirsem - bu tes
pite göre, yüzde 47 malımızda, AET standartlarına 
uygun evsafın mevcudiyeti tespit edildi; onun dışın
da kalan yüzde 53'te de, Ünye yakınında bazı yer
lerde, 600 bekerelin (becquerel) altında radyasyon 
tespit ettiğimiz mıntıkalar oldu; bunlar da küçük par
tiler halinde idi. 

O sırada, Almanya'da Hamburg'ta Mal Birliği çok 
Önemli bir karar verdi. Bu karar, Hariciye Bakanlığı 
vasıtasıyla bize intikal etmiştir, o evrak elimdedir. 
Bu karara göre, eğer, Türkiye'den gelen fındıkta 600 
bekerelin (becquerel) üzerinde radyasyon tespit edilir
se, bu yıl Türkiye'den fındık ithalatının kesinlikle kesi
leceği bize tebliğ edildi. Bunun üzerine, arkadaşları he
men toplayarak alınması gereken tedbirleri müzakere 
ettik ve süratle diğer çay, mısır, ayçiçeği ve karala-
hanadaki durumu tespit etmek için tekrar numuneler 
aldık; bunlar Atom Enerjisi Kurumuna geldi. Gpr-
dük ki, mısır, ayçiçeği ve karalahanada hiçbir şey yok; 
çayda ise, kaynattığımız zaman suya geçmeyecek mik
tarda ve tam demlenmesi halinde de çok cüzî bir mik
tarda radyasyon mevcut; o da birinci sürgünde. İkinci 
ve üçüncü sürgünde de düşüyor ve tamamıyla çay ve 
diğer gıda maddelerinde, gerek dünya standartlarına 
göre, gerekse bize göre bir tehlike sözkonusu değil
dir. 

Bunun üzerine, çok büyük bir ihraç metamız olan 
fındıkta biz bazı tedbirler almak mecburiyetinde kal
dık. 

Bu bir felakettir. Nasıl bir felaket? Sel gibi veya 
bir soğuk algınlığı gibi veya yangın gibi bir felaket. 
Şu halde, bir radyasyon felaketiyle karşı karşıyayız. 
Bu bölgedeki vatandaşlarımızın durumu ne olacaktır? 
Yani, oradaki müstahsilin ve o sırada da mal almış 
olan tüccarın durumu ne olacaktır? Bunun üzerine 
17 Eylül tarihinde bir tebliğ neşrettik. Tüccarın elin
de dahi olsa ve aynı zamanda, ister ortak olsun, ister 
olmasın, müstahsilin her ne suretle elinde fındık var
sa, biz, bu fındığın Fiskobirlik'e verilmesini zorlayıcı 
tebliğ neşrettik ve ayrıca, vilayetler arası nakli de dur
durduk. Durduruşumuzun sebebi de şudur : Biraz ön
ce arz ettiğim gibi, çok cüzi de olsa, radyasyon oranı 
2 000 bekerei'in üzerinde mıntıkalar var; biz onları 
ayırıp, belki imha edeceğiz, belki de başka türlü yok 

edeceğiz; binaenaleyh, bunların da karışmasını önle
mek maksadıyla, bunu yapmaya mecburduk. Biz 
17 Eylül tarihinden evvel fındığın kilosunu 700 lira
ya alacağımızı ilan ettik; bilahara da, bunların prim 
ödemeleri vardı. Binaenaleyh, bu iki ödeme için tüc
carın elinden fındığı ucuza alıp, bize pahalıya sata
rak, aradaki farklardan spekülatif maksatla istifade 
edebilenler olur düşüncesiyle, 17 Eylülden önce ve 
17 Eylülde alınmış olan -tüccarın elindeki- fındığın 
miktarı, bizzat yöreye giderek inceleyen uzmanlarca 
10 262 ton ve ortalama mubayaa fiyatları da 596 lira 
88 kuruş olarak tespit edildi ve bir rapor halinde de 
ayrıca' Maliye Bakanlığından bize geldi. 

Şimdi, demek oluyor ki, bir taraftan spekülasyo
nu önlemek, bir taraftan da elindeki malı satamaya-
cağı için, tüccarın perişan duruma düşmemesi, diğer 
taraftan da, müstahsilin elinde hangi cins mal varsa 
-1986 ürünü olarak - onu da devlet olarak almayı te
keffül ettik. 

Daha sonraları, üstten değil de, 40, 50 santim de
rinlikteki topraktan aldırdığım numunelerde, maale
sef rutenyum 103 -109, aynı zamanda sizyum 134 ve 
137, seryum 144, zirkonyum 95 ve aynı zamanda da 
neodyum 95 olarak tespit edildi. 

Atom Enerjisi Kurumu acaba böyle bir hatayı ne
den yaptı diye düşündüğümüzde ise, daha Önce üst
ten toprak alınarak incelenmiş. Halbuki, Karadeniz 
yağmurlu bir bölgemizdir; demek ki, o ilk yağan 

•yağmurlar, daha sonra yağan temiz yağmurlarla yı
kandı, alta geçti; toprak, suyu aşağıya emdi ve bu 
yüzden de üstten alınan topraklarda radyasyona rast
lanamadı. 

Çok enteresan bir taraf - bunu ayrıca bir fikir 
olarak arz ediyorum - yukarıda isimlerini ve miktar
larını saydığım radyoaktif maddelerden yalnız ve yal
nızca sizyum 134 ve 137, fındığa taşınmış, diğerleri 
ise taşınmamıştır. Aynı durum çayda ve diğer bitki
lerde de sözkonusudur. Diğer radyoaktif maddeler 
hiçbir şeye taşınmış durumda görülmedi ve tespit 
edemedik. Bu bakımdan, sizyum 134 ve 137'nin mev
cudiyeti, tabiatıyla sınır olarak AET ülkeleri tarafın
dan 600 bekerel (becquerel) kabul edilmiş -daha 
evvel 370 idi - bunu gıda maddelerinde, bu radyas
yon felaketinden sonra 600'e çıkardılar. Hatta İsveç 
başlangıçta, sütte 5 bin bekerel'i (becquereli) de ka
bul etmişti; sonra bu rakamı kademe kademe 2 bine, 
1 OOO'e ve nihayet bugün 600 bekerel (becquerel) ka
dar indirmiştir. 

Tabiatıyla her devlet, kendi halkını koruma yö
nünden muayyen bir rakamı kabul ediyor. Mesela 
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Kuveyt, kendisi için 9,26 rakamını deklare etmişti; 
sonra davet ettik, geldiler, görüştük, bu görüşmeler
den sonra lütfettiler bu rakamı 46'ya, bilahara da ot
ta 240'a çıkardılar. Maalesef durum böyle; yani her 
devlet kendine göre bir ölçü kabul ediyor; ama Dün
ya Sağlık Teşkilatının kabul ettiği rakam 2 000 be-
kerel (becquerel)/kilogramdır. Beynelmilel Atom Ener
jisi Kurumu 1 000 bekeref (becquerel), AET ülkeleri 
ise 600 bekereTi (becquerel) kabul ediyor. 

Tabiatıyla tehlike şuradadır: Radyasyon oranı 
2 000 bekerel (becquerel) olan bir gıdadan, bir sene 
boyunca devamlı birer kilogram yenmesi halinde, o 
ülkede 50 sene içinde, 10 milyon insandan 176 tane
sinin kanser olması olasılığı mevcuttur. Demek ki, 
Dünya Sağlık Teşkilatının tespit ettiği sınır da, em
niyetli bir sınırdır. Bu sınırın biraz üzerinde de ol 
ması... 

BAŞKAN — Sayın Aral, 10 dakikanız kalmıştır; 
bu itibarla, zamanınızı değerlendirmek bakımından, 
konuşmalarınızı bu istikamette toparlamanızı rica ede
ceğim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Efendim neticede, 17 Eylül tarihli tebliğ ile aldı
ğımız tedbirler 29 Eylül'de kaldırıldı ve orada bü
tün müesseseleri 'topladık ve şu şartı getirdik: İhraca 
hazır olan malın numunesini 'ishracaat Genel Müdür
lüğünün eksperleri alacak, rnühürleyecek; bir örne
ğini müessesenin kendisine, diğerini de Atom Enerjisi 
Kurumuna analiz yapılmak üzere gönderecek. Analiz 
sonucu, radyasyon miktarı 600 Ibekerel'in (becguerel) 
altında ise, «AET ülkelerine ihraç edilebilir»; olma
dığı takdirde «AET ülkelerine ihraç edilmez» kaydı 
koyarak, radyasyon miktarı 2 000 bekerel (becguerel) 
kadar olan mallar için belge verme talimatını verdik. 
Bu sistem şu anda mükemmel olarak yürüyor, (hiçbir 
birikim yok; aynı zamanda Fiskobirlikin. elindeki ma
lın tasnifli yönündein de iki tane cihaz getirtiyoruz; o 
cihazlarla tasnif yapılacak ; fakat tabiatıyla ihraçta-
bizim birinci karar gereğince - «Radyasyondan arî-
dir» belgesi almak kaydı vardır. Fiskobirlik ön ana
lizi, tasnifi kendisi, nihaî analizi de Atom Enerjisi 
Kurumu yapacaktır. 

Şimdi genel olarak bu bilgileri verdikten sonra, 
fındık konusunda takip ettiğimiz genel politikamızın 
ana çerçevesine geçmek istiyorum. Malumunuz oldu
ğu üzere, dünya fındık üretiminin aşağı yukarı yüz
de 68 i, zaman zaman 72 si olmak üzere ortalama 
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olarak yüzde 70'ini elinde tutan bir ülkeyiz. Bu se-
neki istihsalimiz 315 bin «ondur. İhracatçılar Birli
ğinin tahmin rakamı 305 bin ton, Fiskobirlik'in tah
min rakamı ise 325 bin ton; ben ikisinin ortalamasını 
aldım «315 bin )ton» diyorum. Bu üretimin yüzde 
53'ü Ünye ve doğusunda -ki bu 165 bin tona teka
bül ediyor geriye kalan yüzde 47 si ise, Samsun Ak
çakoca ve Bolu havalisinde gerçekleşiyor ki; bu da 
150 bin tona tekabül ediyor. Bu dakikaya kadar Fis-
kobirlik'e gelmiş olan fındığın miktarı 45 bin tondur. 
Bunun 24 bin tonu Ünye'nin batısından, 21 bin tonu-
da doğusundan yani Doğu Karadeniz bölgesinden 
alınmıştır. 

Bunlar için ödediğimiz parayı bilahara arz ede
ceğim; yalnız, şimdiye kadarki destekleme alım poli
tikamız nedir, şimdi bunu arz etmek istiyorum. 1983 
yılının Aralık ayında iktidara geldiğimizde 1983 
yılının ürünü alınıyordu ve fiyatı da 175 lira idi. 
1984'te, biz, ay beay değişen bu fiyat sistemlini, yani 
240 lira ile 275 lira (yüzde 37 ilâ yüzde 57) - arasın
da bir fiyat artımını prensip olarak getirdik. Tabiî, 
bu asgarî fiyattı. 1985 yılında bu rakam - alt limit 
destekleme fiyatımız - 675 lira oldu ki, bir evvelki se
neye nazaran arada yüzde 181 fark vardır. Bu se-
neki fiyat ise 700 + 100 lira da prim olmak üzere 
800 liradır. Biz iktidara geldiğimiz zaman 175 lira 
olan kabuklu fındık, bugün 800 liraya alınmaktadır 
ve Ibu rakam 1983 yılındaki 175 liralık fiyatın yüzde 
400'üdür. Binaenaleyh, üç senede yüzde 400'den daha 
fazla değer kazanmış olan bu üründen dolayı, müs
tahsilimizin Ibüyük bir 'şikâyeti olmaması iktiza eder. 

PAŞA SARIOĞLU 'tfAğrı) -^ İhraç fiyatı ne 
kadar Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL ı(Devamla) — Arz edeceğim efen
dim. 

1982, 1983, 1984, 1985, 1986'nın fob ihraç fiyat
larını arz edeyim: 1982 yılında vasati ihraç fiyatımız 
210, 1983'tte 214, 1984'te 219, 1985'te - ürün az ol-

' masına rağmen - 238 ve 1986'nın 7 aylık vasatisi ise 
336 dolardır. Şu andaki cif fiyat ise 380 ile 390 do
lar arasında görülmektedir. 

Şimdi döviz olarak arz edeyim : 1982 yılında 
109 bin ton iç, 11 bin ton kabuklu olmak üzere, 
240 694 000; 1983'te 114 bin ton iç, bin ton kabuklu 
olmak üzere 245 986 000; 1984'te 135 bin tona karşı
lık 304 800 000; 1985'te 105 bin tona düşmüş olma
sına rağmen 305 831 000 ve bu sene 7 ay zarfında 
44 300 ton olmak üzere, 149 280 000 dolar karşılığın-
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da fındık ihraç etmişiz. Böylece bu seneki ihraç fiya
tımızın vasatisi 336 dolar oluyor. 

Şimdi buradaki, rakamlara dikkat buyurun. Bi
rinci olarak, ihracatta takip ettiğimiz politika, devam
lı olarak birim fiyatının yükselmesini doğurmuştur. 
İkincisi, az miktarda da olsa, Türkiye'ye giren dövizi 
artırma imkânını bulabilmişiz. Üçüncüsü ise, müstah
silin malı hiçbir surette heder olmamıştır. 

Gelelim ödemeye: Bugün en mühim mesele, 45 
bin ton olarak mubayaa ettiğimiz fındığın değeri 
31 milyar lira ediyor; demek ki üreticiye 31 milyar 
lira ödememiz lazım. Buna karşılık, bugüne kadar 24 
milyar 800 milyon lira, yani yüzde 80'i ödenmiştir. 
Eğer Türkiye tarihinde - fındık Fiskobirlik tarafın
dan alındığında - ekim ayının 15'ine kadar yüzde 80 
oranında ödeme yapıldığına dair bir örnek gösteri
lirse, biz de bahtiyar olacağız. Böyle rakamlara, an
cak ocak veya şubat ayında rastlanırdı; fakat bugün, 
uğradığımız felaket, tabiatıyla bizi bu yöne zorlamış
tır, yüzde 8Q'ini ödemişiz ve ödemeye de devam edi
yoruz. Perşembe günü görüşülecek bir araştırma öner
gesi daha var; o zaman yeni rakamı da bilgilerinize 
arz ederiz. 

Gayet tabiî, bize mal gelişi de yavaşlamıştır. Bir 
ara, kısıtlamadan dolayı arttı; şimdi yavaşlamış du
rumda görülüyor. Yani biz bu ödeme sürati ile müs
tahsilimizin perişan olacağı noktasında değiliz. Ayrı
ca şunu da arz edeyim: Her kim 200 kiloya kadar 
mahsul getirirse bedelini peşin olarak almaktadır. 

Çernobil olayı dolayısıyla bizim Türkiye'de takip 
etmekte olduğumuz uygulamada döviz ve müstahsi
lin ürününü değerlendirme bakımından yanlış bir po
litika takip etmediğimizi tekrar bilgilerinize arz eder. 
En derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar; buyurun efendim. (Alkışlar). 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DİKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; Ordu Milletvekili Mazhar 
Haznedar ve Giresun Milletvekili Turgut Tirali ile ar
kadaşlarının fındık konusunda vermiş olduğu Meclis 
araştırması önergesi konusunda Doğru Yol Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Gerek Doğru Yol Partisi Grubu ve gerek 
şahsım adına Büyük Meclisi saygılarımla selamlıyo
rum. (Alkışlar). 

Türkiye'deki fındık üretimi ve ihracatıyla ilgili şu 
gerçeklerin altını çizerek sözlerime başlamak istiyo

rum : Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 60 - 70'ini 
Türkiye sağlamaktadır. Dünyada tüketilen fındığın 
yüzde 70'i de Türkiye'den gitmektedir. Doğu Karade
niz Bölgesinin, özellikle Giresun, Trabzon ve Ordu 
insanının bellibaşlı geçim kaynağı fındıktır. Dünya 
fındık ihracatında çok önemli bir yerimiz olmasına 
rağmen, dünyadaki fındık fiyatlarının tespitinde, 
maalesef bugüne kadar etkili olamamışızdır. Bu tes
piti, Hamburg'daki birkaç ithalatçı yapmaya devam 
etmektedir. 

Son yıllarda uygulanan fındık politikası yüzünden, 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki halkımız gerçekten bü
yük bir sıkıntı içindedir. Uygulanan politika ve fın
dıktan destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna ihraç sı
rasında kesilen 100 sent/kilogramın diğer ihraç mad
delerinde çok düşük olması, bu yöre halkının daima 
«Niçin» sualine meydan vermektedir. 

26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliğindeki 
Çernobil nükleer santralında ortaya çıkan kaza sonu
cunda büyük bir radyasyon bulutu dünyayı etkileme
ye başlamıştır. Bu bulutun dünya üzerindeki seyaha
ti, bütün Avrupa ülkelerinde günlük ve saatlik olarak 
izlenmiştir. Bu vesileyle şunu kesinlikle ifade etmek 
istiyorum ki, Çernobil olayı bahane edilerek - altını 
çiziyorum - Türk fındık üretimine ve ihracatına bü
yük bir darbe indirilmektedir ve indirilmiştir. Bu du
rum karşısında Doğru Yol Grubumuz, Ordu Millet
vekili Ali Mazhar Haznedar, Giresun Milletvekili 
Turgut Sera Tirali ve bendenizden müteşekkil bir he
yeti Doğu Karadeniz Bölgesine göndermiştir. Bu he
yet, 2 - 6 Ekim tarihleri arasında, ilgili valileri, ziraat 
odalarını, ticaret odalarını, ihracatçı birliklerini ziya
ret etmiş; muhtarlarla toplantılar yapmış ve zarar gör
mesi muhtemel yerlerdeki üreticilerle kahvehane top
lantıları yapmıştır. Olayların patlak verdiği günlerde 
de, Doğru Yol Partisi Grubundan Sayın Haznedar 
ve Sayın Tirali, aynı şekilde bölgelerinde hazır bulun
muşlar ve olayın başından sonuna kadar üreticinin 
dertlerini dinleyip, bunları hükümete haber vermişler
dir. Şunu iftiharla kaydediyoruz ki, alınan tedbirlerin 
pekçoğu bu arkadaşlarımızın önerileri istikametinde 
olmuştur. 

Olay nedir değerli arkadaşlar? Olayları tarihler 
itibariyle hatırlamakta fayda umuyorum. 26 Nisan 
1986 tarihinde Sovyetler Birliğindeki Çernobil nük
leer santralında bir kaza olmuş; bunun sonucu büyük 
bir radyasyon bulutu dünyayı gezmeye başlamıştır. 
Radyasyon bulutunun Türkiye üzerine geldiği tarih
lerde bütün dünya gazeteleri - bu arada Avrupa'daki 
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gazeteler - bu bulutun seyahatini resimlemişler, fotoğ-
raflamışlardır. Bu bulutun Türkiye üzerine geldiğini 
bütün dünya bilmektedir ve bunu tespit etmiştir. Fa
kat, Sayın Bakanın da burada ifade ettiği gibi, hükü
metimiz o tarihlerde konunun üzerine gitmek ihtiya
cını duymamış - gene Sayın Bakanın ifade ettiğine gö
re - 1 ay sonra bir komisyon kurmak durumunda 
kalmıştır. 

Şüphesiz, Çernobil olayı konusunda alınacak ted
birler artılk Avrupa'da bilinimefkltedir. Daha önce in
giltere'de buna benzer bir o'laıy çıktığı için, Avrupa 
•bu konuda tecrübe kazanmıştır. öyleyse alınacak 
tedbirler tecrübe ile salhiıpMr ve billnımelkttldir; falkat 
büzüm hülkJütme'Mmiz, 'maalesef bu tecrübelerden ist'i-
fade öfirfldk yerine, 'balkın neler yaptı: 9 Temmuz 
1986 tarilhinde Resmî Gazetede de neşrediılen hülkü-
meltin aşağıdaki .glörlüşlünlü, bütün halikımız ve dünya 
oikudui: Diyor ki: «Türkiye'deki e/t ve süt malmül-
leriyıte, sebze ve meyvemin taşıdığı radyasyon mik
tarının AET değerlerinin çak atomda olduğu tespit 
eldim iştir.» Bu, Sayın Bakanın başkanlık ettiği Tür
kiye Radyasyon; Güvenliği Komitesi Baişıkanlığının 
resmî tebliğdir. Sayın IBaıkan, biraz evvel burada 
radyasyon (miktarlarını açıkladı; bu tebliğ ile ta
bam tabana zıt. 

(Balkım arkadaşlarım, dalha neler oldu? Dünya 
Sağlık Teşkilatı, sağlığa aykırı radyasyon m'.'lktarı-
nı - en yü'klsek iilm'it ol'araik - 2 bin beıkeırel/litre 
dbeogvered) Uluslararası Atom Enerjisi bin; ama 
AET ülkeleri, nedense ve nasıl tespit ettilerse, bizim 
için bu ralkaimı ÖÜO oüarafc tespilt etımiişti. Türk Hü
kümeti bir taraftan bu tebliğleri çıkartırlkien, bizim 
ilik ihraç partilmiz .Hamlburig'tanı geri göndieri'lmiş ve
yahut ilik iıhraç partilmizle ilgili oılarak «radyasyon bu
lunduğu» Türkiye'ye 'bildi rilmli'ştir. 

Bunun üzerine, bu sefer Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığından değil, Hazine Ve Dıişlticariet Müisteşaırlr- > 
ğından ıb'ir tebliğ neşrediliyor ve denüyor ki, «600'ün 
üzerinde radyasyon tespit edilen fındıklar ilhraç edi
lemez.1» Bu, «600'ün üzerinde radyasyon var; 600'ün 
üzer'indelkii üıtiünlü ihraç etmeyim» dieımielktir. Buradaki 
tek kaygı, belki fındık ihracatıdır; ama diğer bir 
kayığı da, Avrupa ülkeleri halikının sağlığıdır. Bizim 
Karadeniz BÖilIgösimdek'i h'al&ın sağlığı gene günde
me geitirilmemekıtedir. 

NECAT TÜNÇSIİIPEİR tfBahkösir) — Getirelim 
kardeş i!m. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devaimla) — 
Nihayet 17 Klyl'ül 11986 tarihine gelinmiştir; bu tarih-
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te Ihüıkülmet tarafından izahı mümkün olmayan ve 
aklın kabul edemeyeceği bir tebliğ neşredilmiş ve 
sadece Doğu Karadeniz fındığına ambaırlgo koraul-
ımuışıbur. Bu löebliğe göre, Ordu itlinin batısındaki Ak-
çay Irmağı hudut kabul edilmiş, bu hududun batı
sına (fındık nakli yasak'lammıştır. Bu halttın doğu
sunda ıkaılan üretici, fındığını sadece Fisıkobirtliik'e 
'satalbilecek'tiır. Yani tüccarın alımları da durdurul
muştur. 

Bu tebliğe hükümet, Doğu Karadenliz fındığında yük
sek radyasyon olduğunu açıkça kabull edip, dünyaya 
ilan etmekte ve kendi ken/dine ambargo 'koymakta
dır. Ancak, nenede, me kadar radyasyon olduğu 
bilinmamekte veya ilan ediıllmemefote, dağar bir de
yimde sıkılanmaktadır. Hülküim t̂'in bu davranışı üze
rine Ibüyük bir panik çıkmıştır; -bir anl'almda Doğu 
Karadeniz (Bölgesinde kıyamet kopmuştur arlkaıdaş> 
larıım. O anda arlkadaşjlaramız Girelsun'idadür, Ordu' 
daldır. Üreticinin b'.'r (bölümlü iFklkolbirlik'in kapıları
na hücum etmiiştlir. Mallını Fiskab'dik'e satabilen saıt-
ınıiış, satamayanlar, fiyatı 703 lira olan fındığı 400 -
5'0O liradan elden çıkaıimaya çalışmıştır. Özellikle kü
çük üreitlici, çocuğunun okul masrafı ille ailesinin 'gün
lük İhtiyaçları' 'için f;mdığmı y'olk pahasına elden çı
karmıştır. Bu kargaşa 'içinde yapılan 'iışCemılerle il
gili olarak (ortaya atılan iddiaların bazıları şunlardır, 
biz buraları birer birer tespit ettik: 

(Radyasyon olayını dalha önceden tespit öden ba
zı açıkgöz ihracatçılar, radyasyonsuz olan 1985 yılı 
ürünümü ;fop!la'y;lp, pazarllayarak büyük karlar elde 
etlmi'şlerdir., 

Ambargo 'hududu olan Akçay Irmağının 
batısına tazı firmalar fındılk sevk etmeye, 
ambargodan sionra da devam etimişterdir. Madem 
radyasyon vardı, nasııl yaptılar buraları? 

Radyalsıyîon iböDgesi dışı ilan edilen ve tesadüfen 
28 IBylül ara seçimlilerinin yapıldığı iki İlim de bu
lunduğu ıböllgedeiki fındık'lar birdenbire değer kazan
mış, Ihaitta 4Û0 dolar/kentala kadar yükseldiği ifade 
ediSm'lşltir. Böylece, bu bölgede çalışan tüccar - Iben 
üretici dsmiiyoruım igene - ve bazı ihracatçılar büyük 
ikârlar ısağlarnıışltır. 30 Elyüüıl V986 tarihi İtiıbafiyle 
hükümet bu aim/bangoyu İkaldırmıştır. Ancak, atı alan 
Üsküdar'-ı geçmiş ve üreticinin büyük bir keşlimi çok 
büyük 'zararlarla karşı kaınşıya Ikafflmıştır. 

Şimd'i şu sualler alkla ıgel'lyör: Bu böıllgede rad-
yasiyon ytok's'a niçin ambargo toydunuz, varsa ni
çin kaildırdınız? Aikçay Irmağının bir tarafı radyas
yonsuz olur da, diğer tarafı nasıl radyasyonlu olur? 
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Bazı ihracatçılar, Alman ithalatçı firmalarıyla iş
birliği yaparak, Almanya'dan allet getirip Tüfkiyelde 
ölçüm yaparak ihracat yapıma teklifinde bulunduk-
ları hadde, Ibu Itefclüfi hükümet niçin kaibul etmeimiş-
tir? (Bunlar ortaya atılan ve üzerinde durulması ge
rekli suallerdir. 

•Bölgedeki vali ve diğer sorumluların hiçbiri, han
gi köyde, hangi ilçede ne kadar radyasyon olduğu
nu bilmemek'tedir arkadaşılarıım; buna mukabil, Al
man 'İthalatçısı ile, Türk ilhrcatçıisı bilmektedir. 

Vatandaşların bu duırum karşısumda sormuş oldukları 
birkaç sual var; onları size hatırlatmak istiyorum: 
«Raıiyasyon kapalı fındığın içine girdi de, açıktaki 
sebzeye, m'eıylveye, çaya, mısıra, ete, ısü'te, balla gir
medi mi? 

Hükümet, Dloğu Karadeniz >h*mı kırarak - çıdk 
en'Cereisan tabiî, Doğu Karadeniz halikının 'bir an
lamdaki aspriileri de var bunun içinde - nüfus plan
laması ımı yalpmak istiyor? IKöşlke bizde de seçim ol
saydı da bunlar başımıza gelmeseydi... >> Bunılar not 
olarak a'Kdığıım ifadelerdir, arkadaşlarım. «Açız; 1987 
yılına nasıl ulaşacağız? 

Tek ürünümüz olan Ifındik da elden gitti. 
Göç başladı; ama nerede iş 'bulup çalışacağız, 

eşkDya'lık mı yapalıtm? 
ıH'ükümet, Afrika'dakl • açları düşüneceğine, Arap 

ülkelerine kredi vereceğine, kredileri bize versin. 
İlgili (bakanlar seçim gezileri için birçok ile git

tikleri halde, bu Çok iönemli olay sırasında niçin Ka-
radenize gelmediler? >> 

Şimdi, İsim vererek bazı ilgiliferin görüşlerini 
tekrarlayacağım. Resmî b'ir toplantı sırasında, parti
li - partisiz helkesin 'iştirak ettiği 'ticaret odasında 
yapılan bir toplantı sırasında ifade edilmiştir: 

• «MUSTAFA AİKAR (Ticaret Odası Temsilcisi) — 
Fındık '"toplanırken devletin balkanı radyasyon olma
dığını açıkladı. Ancak, fındık pazara iner inmez, 
radyasyon yaiyjgaraisı çıktı. Çocuğunun okul eksiği 
için pazara inen üretici, kalpı kapı dolaşıp, ürününü 
zorla 3'5ö - 400 liraya satmıştır. Giresun fındığı, ya-
saksız bölge olan Samlsun'a kayıklarla, kamyonlarla 
taşınmıştır. Üretici ortadan çıkmıştır. Giresun'da 
ekönidmi (felç olmuştur. Hükümet, fındık üreticisine 
balyoz indirmiştir.)» 

İhracattı Borsa Başkanı Ahmet 'Başkan, Anka
ra'da yaptıkları Ibir toplantıda, bazı (bölgelerde Dün
ya Sağlık Teşkilatı lilm'iltinin üzerinde radyasyon 
'bulunduğunu bizzat balkandan işitmiş, olduğunu ora
da ifade etmiştir. 'Bu arkadaşımız diyor ki: «Fındı-
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ğımızda gerçekten radyasyon vardır. Hükümetin ge
tirdiği ItJedbMer yanlıştır. İBu durumda biz tüccar 
olarak - burası çok önemli arkadaşlarım - fındık 
a'!lmayacağız.»l 

Şimdi, «'Ne olacak ve ne yapılimakdır?» konu
sundaki görüşler'iimlzi iki. <varisayııma dayandırarak 
arz edl'yorulm. 

•Birincisi varsayım: Fındığımızda sağlık açısından 
tehlikeli sayılacak ölçüde radyasyon yoktur ve bu, 
Atom 'Enerjisi Kurumunun görüşüdür. 

ıBiz de ıbu gönüşe katıllmak işitiyoruz; çünkü, Atom 
Enerjisi Kurumu, Ibu konuda yetkili ıteik kuruimuımuz, 
böllgeler de oradan alınıyor. Atom Enerjisi Kurumu
nun, Karadeniz Bölgesinde yaptığımız seyahat so
nunda Ibendehize gönderdiği (mektupta - ki mektu
bu daha yeni aldıım; Sayın ıBakan, bunu ıttılaınıza 
sunuyorum - diyoruz ki: «Türkiye'deki bütün gı
dalar, radyasyon sağlığı açısından hiçbir mahzur teş
kil etmemiştir; ihalen de hiçbir mahzur teşkil etme
mektedir.»' 

Arkadaşlarım, (biraz evvel hükümetin bakanı bu
rada, mahzur teşkil ettiğini ve yüksek radyasyon 
olduğunu, ffaıde ett!i. 

İBu halk, bu 'Meelils (küme itimat edecek arkadaş
larım? ilişine belgesi: Olay bir dakika önce önünüzde 
oldu., 

lAltiom Enerjisi Kurumu diyor ki: «Hiçbir mah
zur yokltur.'» Biz Ibu görüşten hareket ediyoruz ve 
diyoruz ki': Hükümetin aldığı yanlış kararlar ve 
özellikle 17 Eylülde uyguladığı ambargo dolayısıyla 
zarara uğrayan Ibirçolk Üreticimin zararı, hükümet ta
rafından tazmin edilmelidir. AET'nin Türkiye'den, 
400 dolar cari fiyatla fındık alması muhakkak sağ
lanmalıdır. Aksi hailde, AET'nin Türkiye'deki fındık 
fiyatlarını düşünmek için oyum oynadığı - çök de
ğerli arkadaşlarım, (burasını lütfen dikkat buyu
run - ve buna da Türk Hükümetinim yardımcı oldu
ğu iddiaları haklılık kazanacaktır. Nitekim, radyas
yonlu oMuğu iddia edilen bazı ihracat partileri git
miştir; fakat iade edilmemiştir. Bunlar orada kulla
nılmış; demek ki, sağlığa aykırı değillmiş. 

Ayrıca, bazı ihracatçılar da, ambargoya rağmen, 
«radyasyonlu» denen fındığı satın allmaya devam et
miştir. öyleyse, Karadeniz Bölgesindeki vatandaşla
rımızın ifade ettiği ıgilbi, (burada (bir oyun vardır ar
kadaşlar. ©u oyunu, oynayanlara, oynattırmamak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifesidir kanısın
dayız; onun için buradayız. 
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Şimdi ikinci varsayım - ıgetrçi varsayımı olmaktan 
cılktı - Sayın Balkan burada, «Fındıkta yüksek rad
yasyon var» dedi. 

Türk fındığında, Ibu çevrelerin ve hükümetim id
dia ettiği gilbi yüksek radyasyon varsa, yapılacak iış-
ler şunlar ölimalıdur arkadaşlarım... Yüksek radyas
yon iddiasını oradaki halik ileri sürmüyor, biz de 
iteri isürmüyoruz; hükümet söylüyor; Şimdiye kadar 
zımnen söylemişti, şimdiye kadar (gizlemişti; şimdi 
açıktan isiöylüyor. Bir de AET söylüyor, «Yüksek 
radyasyon var» diyor. Eğer böyleyse durum, yapı
lacak işler şunlardır diyoruz: Böfljge bölge, il il, ilçe il
çe ve hatlta köy köy, radyasyon miktarları ilan edil
melidir. Böylece birçok bölgenin temize çıkması 
mümkün olur. Belki bazı yerlerde hakikaten yük
sek değil; ama isiz ilan etmediğimiz müddetle... 

BAŞKAN — Sayın (Sadıklar, beş dakikanız var; 
(Sözlerinizi toparlamanız bakımından hatırlatıyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanum, toparlayacağım efen
dim. 

Siz eğer bu Hanı yapmazsanız, Avrupa, hatta 
(bunumla ilgili şahıslar ve haltta bundan zarar gören 

şahıslar, bunun en yüksek rakam üzerinden, en kö-
ıtü ibtilmal üzerinden hesalbını yapacaktır. Eğer b'iz 
ilan edersek, belki çoğunluk Dünya Sağlık Teşkila
tının gösterdiği 2000'>in veya 1000'in altındadır, ge
lin Ibunları temize çıkartalım. 

Tehlikeli ölçüler üzerinde radyasyon bulunduğu 
tespit edilen bölgelerde olabilir; yine bu da ilan edil
sin, bilelim; ama yapılacak şey, buradaki gıda mad
deleri - sadece (fındık değil - sebze, her şey devlet 
'tarafından satın alınıp imha ©dilsin; buna karşılık, 
oranın halkına başka yerden gıda maddesi götürül-
ısün, tazminat verilsin, yardım edilsin. Bu, devlet 
olmanın ıgereğidir. 

Arkadaşlar, radyasyon ölçümleri herkes tarafın
dan yapılabilmelidir. ÖÜçümleri niye özel sektöre yap-
tırtmadınız, anlamak mümkün değil. Özel sektör, 
yabancı ithalatçı ile anlaşıp, ölçümleri yapmak iste
miş; buna mani olunmuş. Hatta öyle iddia edili
yor ki, bu ölçü afetlerimin ithali men edilmiş veya 
listeden çıkarılmış. IBunu nasıl izah edersiniz Sa
yın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET ©AKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) —. Gerçek değil bütün 
bunlar., 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Zaten araştırmayı biz bunun için işitiyoruz, gerçekler 
ortaya çıksın diye istiyoruz. 
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i SANAYİ VE TİCARET 'BAKANI HÜSEYİN 
CAHtT ARAL (Ankara) — Fiskobirlik bile ithal 

I ediyor. , 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

I Şimdi, eğer, elimizde buna rağmen gene de ihraç 
edemediğimiz fındık varsa, bunu Sovyet Rusya, iyi 

I komşuluk ilişkilerinin bir gereği olarak halletmek 
I durumundadır. Mademki, Sovyetler Birliği büyük 

devlet olduğunu iddia ediyor, o halde, komşusunun 
j duvarını yalkmıştır, tamir etmeye mecburdur. İyi bir 
I pazarlıkla eimizde kalan fındıklar oraya satılabi

lir. 
I Arkadaşlar, radyasyon konusundaki ıgiörüşlerimi-
I zi şimdilik şu şekilde noktalamak istiyoruz: Radyas-
I yon yoksa, hükümet, bölgenin ekonomisiyle, bölge-
I deki halkın rızkıyla kumar oynamıştır. Radyasyon 
I varsa, hükümet, bölgedeki halkın hayatıyla, sağlığıy-
I la kumar oynatmıştır. Sonuç olarak, her iki halde ide 
I hükümet sorumludui'. Ancak, bugün hepimize düşen gö-
I i'ov, Türkiye Büyük Millet MeciÜlsiyle, hükümetiyle, mu-
I halefötiylie ve (b'iMio kurumlanmızlla beraber olup, 
I Türk fındığını kurtarmaktır. 

I (Bu vesileyle, «Fındığın Türk ekonomisindeki yeri 
I nedir ve ne olmalıdır; fındık üreticilerinin sorunla-
I rı nedir, bunlara nasıl çare bulunmalıdır; özellikle 
I son iki yılda hükümetin uygulamaları sebebiyle pe-
I rişan edilen Doğu Karadeniz üreticilerine devlet na-
I sil el uzatmalıdır» konularında, Türkiye Büyük MÜ1-
I let Meclisi çatısı altında tartışma açmakta büyük 
I yarar görüyoruz. 
I - Gelin, elbirliği ille, bir bölgenin zarar görmüş 
I halkına destek götürelim; gelin, Türk fındığının is-
I tiklbalini kurtaralım. 
I Bu araştırma önergesi kabul edilirse, bütün gü-
I cümüzle, hükümete, dağarcığımızda ne varsa, her 
I konuda yardımcı olacağımızı ifade eder; bu müna-
I sebetle, Doğru Yol Partisi Grubu adına bu önergeye 
I olumlu rey vereceğimizi arz ederek Büyük Meclisi 
I saygılarımla selamlarım. (DYP ve HDP sıralarından 
I alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Osman 

Bahadır, buyurun efendim. (HDP sıralarından alkış
lar) 

HDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Ordu Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haz
nedar ve arkadaşlarının takdim etmiş olduğu fın
dık ve radyasyon konusundaki Meclis araştırması 
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önergesi üzerinde Hür Demokrat Parti Grubunun 
görüşlerini açıklamadan önce 'hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bendeniz olayı ilki açıdan; birincisi, '(tüm olarak 
büttün Türkiye'de halkın sağlığı olaralk, sonra da 
Karadeniz Höügesi halkının sağlığı ve fındık açısın
dan ele almış 'bulunuyorum. 

Biliyorsun uız, 26 Nisan 1986 tarihinde, yarı as
kerî ve yarı sivil mahiyetteki Çernıofbil nükleer sant
ralında, kalp bölümünde bir patlama olmuş, rektör
den yayılan radyasyon ve nükleer sızıntılar alev ala
rak 30 metre kadar yanmış ve sonra Dinyeper'in 
sularıyla ıbu reaktör söndürülmüş, yıkanmış ve so
ğutulmuş, ondan sonra da - sayın hakanımızın burada 
izah etıtiği gibi - santral üzerine radyasyonu önleyici 
çeşitli elementler atılmak suretiyle tesirsiz hale geti
rilmiştir. Ancak, radyasyonun yayılmasından hemen 
sonra, radyoaktivitenin İsveç'te 10 katına çıktığı ha
ber alınıyor. Buna rağmen, bu olay önce Rusya'da 
dahi gizlenmiştir. Bir müddet sonra bütün Avrupa 
ülkeleri, kendi ülkelerinde radyasyonun yükseldiğini 
hissediyorlar ve bu işin üzerine, bütün sağlık, tarım 
ve enerji bakanları birlikte eğiliyorlar. 

IBu nükleer santraldan sızan radyoaktivite, hesap 
edildiğine göre, bin kilometre çapındaki bir dairelik 
alana yayılmış durumdadır. Çernobil santralının Bük
reş'e olan mesafesi 700, oradan da Türkiye'ye 200 
kilometre olduğuna göre... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir hususu hatırlat
mak isterim. Bu kadar teferruata girdiğiniz takdirde 
konuşmanızı 20 dakikaya sığdıramazsınız diye dü
şünüyorum. (HDP sıralarından gürültüler) Bu itibar
la zatı âlinizin... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

konuşmacı hesaplamıştır zamanını. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Çünkü başımıza... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Lütfedin, mü

dahale etmeyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, hadiseleri biliyoruz biz. 
İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Hiçbir zaman 

süresini aşmamıştır arkadaşım. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, lütfen... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hiçbir zaman 

süresini aşmamıştır. 
BAŞKAN — Ben bir şey yapmıyorum, hatırlatı

yorum sadece. 
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Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR l(Devamla) — Sayın Başka

nım, çok özür dilerim; ben kürsüye çıktığım zaman 
hep aynı hareketi tekrarlıyorsunuz. İstirham ede
rim... Hem okul arkadaşınız olduğumu söylüyor
sunuz, hem de benim huyumu çök evvelden bilen 
bir zatı muhterem olarak, konuşurken insicamımı bo
zucu davranışta bulunuyorsunuz. Lütfen efendim... 
(HDP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Biz vazifemizi yaptık efendim. 
OSMAN BAHADIR l(Devamla) — Benim incele

diğim bir konuda «rem» ölçeği verilmektedir. Şimdi 
bu radyasyon O ilâ 1 OOO'e kadar ölçülüyor. 0 - 25, 
0 - 75'ten sonra 'tehlikeli bir safihaya giriyor. 600 
remden yukarı radyasyon öldürücü bir manzara arz 
ediyor. 

Ben şimdi, araz nasıl başlıyor, bunu kısaca ifade 
etmek istiyorum. Araz baş ağrısı, yüksek ateş, kus
ma, kanlı ishalle başlıyor, ölümle neticeleniyor. Ayrı
ca şu hastalıkları tevlit ediyor: Ani ölüm yaptığı gibi, 
artık radyasyonların etkisi de çok mühimdir ki, biz 
buna somatik etki diyoruz; bu somatik etkiler on yıl 
içerisinde oluyor. Ben size somatik etkiler olarak 
şunları ifade edebilirim: Guatr, lösemi, akciğer ve 
gırtlak kanserleri, cilt kanseri, kan kanseri, erken 
yaşlanma (çok çabuk ihtiyarlama), gözlerde katarakt, 
saç dökülmesi ive yeni doğan bebeklerde deformas-
yon. 

Radyasyon, bilhassa vücuttaki suya tesir ediyor 
ive onu oksijen ve hidrojene ayrıştırıyor ve yan tesir
leriyle saniyenin altında bir zamanda, direkt ışınları 
öldürüyor. Radyasyonun, ayrıca somatik etkileriyle 
de uzun süre öldürücü tesirleri vardır. 

iBütün Avrupa'da, bilhassa İskandinav ülkelerin
de; kara Avrupa'sında, Romanya'da Bulgaristan'da 
ve Yunanistan'da, tüm sağlık bakanları radyasyon 
ölçümlerine girişmiş, gerek tarım ürünlerini, gerekse 
hayvansal gıdaları incelemiş ve ölçmüştür. Yine bu 
ülke sağlık bakanları, insan sağlığı bakımından, in
sandaki radyasyon oranını da ölçerek, halkın sağlığı
na dikkat etmişlerdir. Haltta bazı yerlerde, bilhassa 
Doğu Almanya'da radyasyonlu toprakları tarımdan 
kaldırmışlar, bazı yerlerde ise 'toprağı değiştirmişler
dir. Yine bazı yerlerde radyasyonlu inekleri tamamen 
itlaf etmişler ve onun yerine radyasyonsuz yeni inek
ler ikame etmişlerdir. 

Bütün bunların yanı sıra, yine Avrupa'da, ülke
den ülkeye geçenlerin, bilhassa turistlerin arabaları 
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yıkanmış ve üzerlerinde radyasyon incelemesi yapıl
mıştır. Bilhassa toprakta, (havada ve sularda radyas
yon ölçümü yapılmış; balıklar üzerinde de inceleme 
yapılmıştır. Lübnan Sağlık Bakanı, enkaz altında, 
kan ve ateş içinde bulunan halkının sağlığını korumak 
için, Lübnan'a giren (tüm hayvansal ve tarımsal gıda
ları inceleterek halka yedirmiştir. (Kuveyt Sağlık Ba--
kanı ise yine ülkesine giren hayvansal ve tarımsal 
ürünleri ((peynir, yağ gibi) inceleterek halka yedirmiş
tir. 

Şimdi, yukarıda izah ettiğim ıglbi, Türkiye'nin bu 
(bin kilometre çapındaki dairenin içine girdiği ma
lumunuzdur. Çünkü Türkiye'nin eni, aşağı yukarı 
800 kilometre kadardır ve 'büyük ıbir kısmı hu bin 
kilometre çapındaki alanın içine girerek, aşağı yukarı 
etkilenmiş durumdadır. Böyle iken ne yapılmıştır? 
Cumhur iyot Gazetesinin 30 Mayıs 1986 tarihli nüs
hasında (görüyoruz ki, Başbakan Sayın Özal'ın tali
matı ile kurulan (Radyasyon Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Cahit Aral' 
in, basının abartması yüzünden Türkiye'nin radyas
yondan zarar .gördüğü, tehlikeli (bir durum 'olmadığı 
konusunda herkese garanti verildiği ve Radyasyon 
Koordinasyon Kurulunun, Çernotbil olayı sonrasında 
meydana gelen gelişmeleri gözden geçirerek ve ileri
de de benzeri bir olay meydana gelmesi durumunda 
alınacak önlemleri kararlaştırmak suretiyle, açıklana
cağını ifade etmekten öteye herhangi bir açıklaması 
yoktur. 

Yine, 30 Mayıs 1986 tarihinden sonraki gelişme
lerde, biraz önce ifade ettiğim radyasyon ölçme ve 
tespit etme kurum başkanlarının 'tutarsız ve çelişkili 
'beyanlarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit 
Aral'ın, ülke ekonomisini sıyanet eden beyanlarından 
başka, hiçbir işlemin yapılmadığı gözlenmektedir. Fil
hakika, hükümet programında enerjiden bahsedilmiş; 
ancak, bu gibi olaylarda ne gibi tedbirler alınacağı, 
ne tedbir alınmış olduğu açıklanmamıştır. Yine, hü
kümetlin: icraatı kısmında, bu hususta hiçbir bilgi yok
tur. 

Biliyorsunuz, bugün Pakistan'dan Tayland'a kadar, 
gelişmekte olan bütün ülkelerde nükleer santral mev
cuttur. Biz aslında nükleer santrala karışı değiliz. 
(Nükleer santrallar, petrole ve kömüre dayalı santral-
ların yarısı nispetinde ucuz elektrik imal eden bir 
santral türüdür. Ancak, muhafaza konusu çok mühim
dir. Nükleer santralın korunması için alınan tedbir 
fanus, bir nükleer santralın inşası kadar önemlidir. 
Tabiatıyla, buna dikkat edildiği takdirde, Türkiye'de 

I nükleer santralların kurulmasına bir engel yoktur; 
ancak, Türkiye'de bu santralların önlemlerinin alın
ması lazımdır. (Benim kısaca tespit ettiğime göre, do-ı 
zknetre denen alet mevcut; bununla insan vücudun
daki radyasyon miktarını, karşısına koyarak tespit 
ediyorsunuz. Ayrıca radyametre diye bir alet var; 
(bunu da herhangi Ibir nebatın, bir toprağın yanına 
koyduğunuz takdirde onda olan radyasyon miktarını 
ölçebiliyorsunuz. Türkiye maalesef bu aletlerden he
nüz temin etmiş değil; nükleer enerji döneminde bu
lunduğumuz halde, (bunları hâlâ temin etmemiş bulu
nuyor. 

IBen şimdi şunu bilhassa halk sağlığı bakımın
dan soruyorum: Bu nükleer santralın Dinyeper Nehri 
sularıyla yıkandığı ve soğutulduğu bildiriliyor. Bu 
sular Karadeniz'e akmaktadır. Şimdi, Karadeniz'in 
suları ne ölçüde radyasyon almıştır? ©alıkta radyas
yon var mıdır, yok mudur? ülkemizin üç tarafı su
larla çevrili, hatta göller, barajlar balık dolu. Bu 
balıklar üzerinde bir inceleme yapılmış mıdır? Bu 
soruyu Sayın Tarım Bakanından soruyorum; çünkü 
su ürünleri teşkilatı kendilerine bağlıdır. 

Şimdi, Sayın Sağlık Bakanına soruyorum: Gerek 
Karadeniz'de, gerek Türkiye'nin diğer yerlerinde, bil
hassa Trakya ve izmit bölgelerinde radyasyon gö
rüldüğüne göre, Sağlık Bakanı olarak sizin halk sağ
lığı için bir açıklamanız var mıdır? Bütün dünya 
sağlık bakanlarının açıklaması var. 

Türkiyette radyasyon olduğu kendi ifadeleriyle 
belli olduğuna göre, niçin halk sağlığı üzerinde dur
mamaktadırlar? 

Ayrıca, biraz evvel Sayın Bakanın izahlarını bu
rada dinledik, sanki fındığın alım ve satımında başka 
bir konu görüşüffmüyormuş glibi, kendileri sadece fın
dığın alım ve satımı konusunda temas ettiler ve «fın
dığı şu fiyata aldık, bu fiyattan salttık» dediler. 

Peki, halkın sağlığı ne durumdadır? Bundan on ' 
sene sonra, Karadeniz Bölgesinde, biraz önce yuka-

I rıda izah ettiğim hastalıklar belirirse, bunun sorum
luluğu acaba İkimin üzerinde olacaktır? ©unun so
rumluluğu, elbette bugün buna bigâne kalan bakan
ların üzerinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, elimde, çok değerli 'bir ar
kadaşımızın buıgün bana Denizli'den gönderdiği bir 
gazete var; bakınız ne diyor: «Radyasyon paniği De
nizli'de» (İşte, (buradaki pamuk kozaları çürümeye 
başlamış. Denizli'de de radyasyon endişesi mevcut. 
Şimdi acaba, (hiçbir sorumlu tarafından Denizli'de 

j radyasyon var mı, yok mu diye bir inceleme yapı'l-
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mış mıdır? Niçin Ibu gazetelerin yayınlarına eğil
mezler, ıbuna önem gösterip kıymet izaife etmezler? 
Fındıkta olduğu gilbi, Denizli'de de fevkalade acıklı 
bir durum vardır. Yani, «radyasyon yalnız Karade-
nizdedir» diyorlar; ama 'bu Iha'ber, benim dalha geniş 
bir çevrede radyasyon olduğu yolundaki görüşümü 
teyit eder mahiyettedir, 

Fındık konusuna değinmek istiyorum. 
Ünye ve doğusunda kalan bölge, radyasyonlu ola

rak ifade ediliyor ve ilden ile fındık satışı kaldırılı
yor. Buna kolaylık sağlamak için de, ölçümlerin ya
pılacağı ileri sürülüyor. 

Gayet doğrudur; ama görünen o değil, görülen 
manzara, bu şekilde değildir, arkadaşlarımız bunu izah 
ettiler. 

Bilindiği gibi, fındık, Türkiye'de, birinci standart 
bölge ve ikinci standart bölge olmak üzere iki bölge
de üretilmektedir; birisi Artvin'den Samsun'a kadar, 
diğeri de Samsun'dan İzmit'e kadar olan bölgedir. 
Türkiye'nin istihsali, hava şartlarına ve bakıma göre 
değişir; 250 bin ton ilâ 400 bin ton arasında değiş
mektedir. 

Türrkiye, fındık ürününü, dünyada en erken idrak 
eden bir ülkedir. Rakibi yok gibidir; çünkü Amerika' 
da Arizona Eyaletinde 15 bin ton, İspanya'da 100 -
125 bin ton, İtalya'da 25 bin ton civarında bir fındık 
olmasına rağmen, Türk fındığının erken hasat edilme
si ve kaliteli olması nedeniyle, şimdiye kadar, dünya 
üretiminin yüzde 70'i daima Türkiye'nin elindedir ve 
ihracatının da yüzde 70'i Türkiye'nin elindedir. 

Türkiye, daha ziyade, Almanya ve Rusya'ya fın
dık satan bir ülkedir; bir kısmını da iç tüketimde kul
lanmaktadır. Antparantez şunu söylemek istiyorum : 
Peki, fındığı sattınız; iç tüketimde, yağda, şekerleme
de, karamelada, çeşitli çikolatalarda fındık kullanılı
yor... Sayın Sağlık Bakanından soruyorum : Acaba 
hangisini incelemiş, «çocuklar şunu yemesin, sağlığa 
zararlıdır» diye bir beyanı çıkmıştır? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Miktarı az, 
miktarı. 

OSMAN BAHADİR (Devamla) — Miktarı az ve
ya çok desinler. Buna inanmıyorum; «azdır - çoktur» 
lafları yuvarlak laflardır. «Şu ölçüdedir; sağlığa ne 
şimdi, ne de ileride zararlı değildir» diye, bize miktar 
bildirsinler. Bu şekilde «azdır, çoktur» gibi afakî laf
lar artık bizi tatmin eder mahiyette değildir; rakam 
açıklasınlar. 

Efendim, «fındığı şöyle aldık böyle aldık» diyor
lar. 

Ben size bir rakam vereyim: Geçen sene fındığın 
kilosunun destekleme alım fiyatı 650 liraydı, bu sene 
675 liradır, Yaptığım hesaplara göre, fındıkta destek
leme alım fiyatında yüzde 4 bir artış yapılmıştır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — 700 + 100 lira oranında 
bir artış var. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Randımanlar 
hariç, randımanlı fındığın fiyatının yükselmesi dikka
te alınmaz. Ayrıca 30 lira kadar da kesintileriniz var. 
675 liraya satılması gereken fındık 630 liraya satıl
maktadır, Ofisin aldığı fiyat budur. Burada arkadaş
larımız bunları biliyor, biz bunun müstahsiliyiz. 

Enflasyon yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor; fındı
ğa verilen artış yüzde 4'tür. 

Yine bir rakam veriyorum : İki kilo kabuklu fın
dıktan bir kilo iç fındık elde edilir. Türkiye'nin dışa
rıya sattığı iç fındığın değeri 2 350 liradır. Bunu ka
buklu fındığa çevirirsek 1 200 lira. Bir kilo kuru fın
dığı dışarıya 1 200 liraya satıyorsunuz; vatandaşa 630 
lira veriyorsunuz, yani yüzde 4 de bir artış yapıyorsu
nuz. Karadenizlilerin tek geçim mahsulü fındıktır, baş
ka hiçbir mahsulü yoktur; kaderini ona bağlamıştır; 
düğününü ona göre yapacaktır, çocuğunu ona göre 
okutacaktır, yüksek tahsilini ona göre yaptıracaktır, 
evini yapacaktır. Bu durumda bu vatandaşlarımız na
sıl geçinecektir? 

Radyasyon meselesini yine söylüyorum, mesela, 
Espiye'nin Dereli İlçesinde radyasyon çok yüksek -
bilmem Sayın Bakan ölçtürdü mü - İskefe'nin Çarşı-
başı'nda çok düşüktür, ama, ne kadar düşüktür? 

Şimdi, bu ihraç meselesi... Radyasyon, geliyor ge
liyor, Karadenizlinin fındığının başına patlıyor. Ne 
zamanki ihraç ediliyor, o zaman geri dönüyor, «Ka
radeniz'in fındığında radyasyon var, alınmıyor» diyor
lar. Peki fındığı ihraç ederken radyasyon aletiniz yok 
mu sizin? Ne kadar radyasyon vardı, niçin bu radyas
yonu tespit edip de, o şekilde ihraç etmediniz? Eğer 
o zaman tespit etseydiniz bugün bu durum meydana 
gelmez - hiç olmazsa, hani, evimizi gösterir de, mut
fağımızı göstermezdik - fındık ziraatını perişan etmez
dik. O zaman ne kadar tespit edildi, şimdi ne kadar 
a'caba? Yeniden ölçün bakalım; o verilen ölçü ile, 
şimdiki ölçü doğru mudur; nerede ne ölçüde radyas
yon vardır, ne kadar süreyle zararlı olacaktır bu? 
Açıklamaları yoktur. O halde, denizde, havada, top
rakta, ürünlerde, hayvansal olarak yediğimiz gıdalar
da, yediğimiz bütün sebzelerde ne kadardır radyas
yon? Bu sene her çeşit meyveyi yedik, radyasyonu al-

587 — 



T. B. M. M. B : 13 14 . 10 . 1986 O : 1 

dik. Bunun sorumlusu kim, bu kadar ilgisizlik olur 
mu? 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum, her şey or
tada... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayın lütfen. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki efendim. 
Söylenecek daha çok söz vardır. Mesela, fındık 

gelirimiz, 300 küsur, 400 milyon lira kadardır. Bu 
miktar ihmal edilecek bir şey değildir. Ama, bu ge
lirden daha mühimi, halkın sağhğıdır. Bir yerde bu 
para gözden de çıkarılabilir; devlet, halkın zararını 
tazmin eder, İhmali sonucu tazmin etmeside lazımdır. 

Tazminat denilince, bir de şu husus hatırımıza ge
liyor : Almanya bu hususta başvurmuş, yalnız onlar 
- dünyada yapılan tespitlere göre - «tazminat hakkı
nız; yok» demişler. Rusya, bu nükleer santral olayın
da yüzde yüz kusurludur, açık kusurludur; gerekli ön
lemi almamıştır ve vaktinde duyurmamıştır; hatta- is
veç, ülkesinde radyasyonun 10 kat yükseldiğini tespit 
etmiş, kendi santrallerini kontrol ettikten sonra Rus
ya'ya sorduğunda, «Hayır, böyle bir şey yok» diyor
lar. Amerika, Rus diplomatını çağırmak suretiyle, 
«Hadise nedir?» diye soruyor; Rus diplomatı evvela 
gelmiyor, sonradan kendiliğinden gelip Kongreye bil
gi veriyor. 

Rusya'nın bu kusurlu hareketi meydanda iken, Ka-
radenize gelen bu radyasyon dalgalarının doğrudan 
doğruya Rusya'nın tutumu ile, ihmali ile alakalı ol
duğu veya nükleer santralda gerekli tedbiri almamak 
suretiyle zarara yol açtığı açıkça bilinmekteyken, aca
ba, hükümet, Rusya'dan bir tazminat talep etmeyi dü
şünüyor mu? Bu hususta görüşü nedir, ne karar ver
miştir? Tazminat hakkı ya vardır veya yoktur; bu hu
susları da açıklasınlar. 

Ben yukarıda, radyasyon hakkında teknik bilgiler 
verdim, radyasyonun halk sağlığı üzerindeki acı ve 
uzun yıllar devam eden tesirlerini anlatmak istedim. 
Mesela, Bikini Adalarında halkın nükleer... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Toparlanacak süreyi geçti Sayın Ba

hadır; bitiriniz efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
... Bikini Adalarından halkı çekmişler; nükleer de

neme yüzünden otuz senedir kimse gidemiyor. Şim
di; «Biz Adaya gitmek istiyoruz» diye teklif etmişler. 
Halbuki oranın radyasyondan arınması için 90 sene 

r gerekiyor,. Bizde de belki, Karadeniz'de, 10 sene, üze-
I rinde tarım yapmamamız gereken, girilmemesi gere

ken bir kısım vardır. Devamlı hastalık almak - devam
lı iyonlanmak diyorlar - devamlı iyonlanmak suretiy
le, yukarıda arz ettiğim gibi, hücrelerde değişiklik 

J yapmak suretiyle hastalıklar başgösterebilir. Şimdi, 
toplu hastalıklar başgösterirse, sorumlusu kim ola- , 
cak? 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen toparlayın efen-
I dim. Başlangıçtaki ikazımız da bu sebepleydi Sayın 
I Bahadır; lütfen... Çünkü müsamaha hudutlarımızı aş

mış bulunuyorsunuz; rica ediyorum efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu, bendeni

zin hiçbir' zaman yapmadığım bir şey, hayatımda va-
J ki değil. Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınarak, 

özür dilerim. Sayın Başkanım, bana bunu izafe et- . 
' memeniz lazımdı. 

Bu önergeye grubumuz adına müspet oy verece
ğimizi ifade eder, grubum ve şahsım adına hepinizi 

I saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nazmi Ön

der, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar). 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Muş'ta 

I da mı fındık yetişiyor? 
ANAP GRUBU ADINA NAZMI ÖNDER (Muş) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan evvel, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım 
adına hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

Ordu Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haznedar ve 
arkadaşları tarafından verilen «Çernobil Olayı» ve 
bununla ilgili karar ve uygulamaların fındık ürünü 
üzerindeki etkisi ve ülkemiz için en doğru fındık poli
tikasının tespiti amacıyla Meclis araştırması önerge
si üzerinde grubumuz görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım. Bu görüşlerimi arz etmeye çalışırken, bir sayın 
üyenin, «Muş'ta fındık yetişiyor mu?» sözüne de şu 

I şekilde cevap veriyorum : Bendeniz ziraat yüksek mü-
I hendisiyim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

I Dünyanın en fazla tüketilen kuru meyvesi olan 
I fındık, ülkemizin Karadeniz Bölgesinin hemen her ye-
I rinde az veya çok yetişir. Doğu Karadeniz Bölgesi, 
I fındığın en çok yetiştiği bölgedir. Bu bölgenin sosyal 
I ve ekonomik hayatı tamamen fındık ürününe bağlı 
I olarak gelişir. Fındık üreticisi, geçimini yalnız bu 

üründen sağlamak durumundadır; dolayısıyla, Doğu 
I Karadeniz bölgesi halkı için fındık, bir yaşam aracı

dır. 
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Fındıkta, tabiat şartlarına bağlı olarak bir yıl faz
la, ertesi yıl daha az ürün alınmaktadır. Fazla ürün 
alındığı yıllarda rekoltemiz 400 bin tonu aşabilmek
tedir; az ürün alınan yıllarda rekoltenin 200 bin tona 
kadar inebildiği görülmektedir. Ekstrem noktalar ara
sındaki fark daha az olmakla beraber, bu özellik di
ğer üretici ülkelerde de görülmektedir. 

Bu sebepledir ki, hükümetlerin fındık konusunda 
alacağı kararlar, kalabalık bir halik topluluğunu ya
kından ilgilendirdiği için büyük önem taşımaktadır. 
Fındık konusunda alınacak kararların önemi, yalnız
ca çok sayıda üreticiyi ilgilendirmesinden değildir. 
Tarım ürünlerimiz arasında ihraç imkânı en fazla 
olan bir tarımsal üründür. Fındık ihracaıtından elde 
edilen döviz, küçümsenmeyecek ölçülere varmakta
dır. İhracatımız her yıl, 100 - 150 bin ton arasında iç 
fındık olarak gerçekleşmektedir. Döviz gelirlerimiz 
de, her y*l 250 milyon dolar ile 400 milyon dolar 
arasındadır. Türkiye, dünya fındık üretiminde yüz-
'de 70'lik bir paya sahiptir. Dünya ihracatının yüzde 
78'i ülkemize aittir. Bu özellikleri taşıyan fındığın 
üretim ve ihracat politikasının, çok ciddi ve ülke 
menfaatine en uygun şekilde 'tespiti gerekir. 

Fiskobirlik, fındığın yurt içinde ve yurt dışın
da daha iyi d eğerdendi rilmesi ve böylece üretici ve 
ülke menfaatlarının korunması amaçlarıyla kurulmuş 
bir itarım isaftış kooperatifleri birliğidir. Birlikçe ilıan 
edilen alım fiyatları ite üretici korunduğu gibi, bir
lik, en büyük fındık ihracatçısı olarak, dış piyasa 
fiyatlarının da tanziminde etkili roll oynamaktadır. 

Komşumuz Sovyetler Biriliğinde, Kiev şehrinin 
130 kilometre kuzeyindeki Çernobil yerleşim merke
zinde bulunan nükleer santralde 26 Nisan 1986 gü
nü meydana gelen kazanın yarattığı radyasyonun 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki fındık ürününü etkile
diği görülmüştür. Bu etki, bölgedeki mahsulün tüke
tilmesine mani teşkil edecek seviyede olmamasına 
rağmen, başlıca alıcımız olan AET ülkelerinin koy
duğu radyasyon limitinin bazı yörelerimizde aşılması 
sebebiyle, ihracaitımızı önemli ölçüde ve olumsuz yön
de etkileyebilecek bu gelişme üzerine, bazı 'tedbirle
rin allınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu tedbirler, 
önerge sahibinin mensup olduğu partinin grubu adı
na konuşan Sayın Sadıklar'ın belirttiği gibi, o sayın 
üyelerin önerileriyle değil, hükümet tarafından alın
mıştır; bunu da burada belirtmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Dünya Sağlık Teşkilatı kilogramda 2 bin bekerel 
(becquerel) radyasyonu normal karşılarken, AET ül-
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I keterinin kilogramda 600 bekerell (becquarel) in üze
rinde radyasyon ihtiva eden fındıkları ithal etme
yeceğini bildirmesi, hangi sebepten kaynaklanırsa kay
naklansın, bazı tedbirlerin acilen alınmasını dıa ge-
reklli kılmıştır. Esasen, Çernöbil'de meydana gelen 
kazayı takiben, 16 Mayıs 1986 tarihinde kazanın rad-
yoakltif tespitlerini muntazam ölçümlerle yakından 
izlemek, ölçüm sonuçlarını iç ve dış kamuoyuna du
yurmak ve özellikle ihracatımız ve ülkemize yönelik 
dış turizm üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek 
tesir ve izlenimleri bertaraf etmek amacıyla çalışmak 
üzere, Sayın Başbakanımızın direktifleriyle, Türkiye 
Radyasyon Güvenlik Komitesi kurulmuştur ve bu ko
mitenin başkanlığına da Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Cahit Arall getirilmişlerdir. 

HÜSEYtN AVISft SAĞESEN (Ordu) — Kurul
muş da ne yapmış? 

NAZMİ ÖNDER (Devamla) — Bu sebeple, ko-
I nuyüa ilgili tedbirlerin zamanında alınmadığı şeklin-
I de bir iddiayı fealbul etmek mümkün olmadığı gibi, 

gerekli tedbir fındılk ürününü de içerisine alacağı öl
çüde ve topyekûn insan ve mal varlığımıza yönelik 
olarak otitaya konulmuştur. Doğu Karadeniz Bölge
mizde, Ünye dahil, doğusundaki kesimde fındıktaki 

I radyasyon limitinin Dünya Sağlık Teşkilatınca tespit 
I oilunan limitin altında olmasına rağmen, AET ülke

leri tarafından tespit olunan limitin üzerine çıkılabil-
I diğînin görülmesi, bu bölge için bir kısım tedbirlerin 
I acilen alınmasını gerektirmiştir, tik tedbir olarak, her 

üretim yerinden numuneler alınarak ölçümlemeler 
yaptırılmış; bu ölçümlemeflerin kesin sonucu alınana 

I kadar, fındığın nakili önlenmiş ve üreticinin mağdu-
I riyetine yol açmamak amacıyla, radyasyon limiti-
I ne bakılmaksızın, bölgedeki ürünün tamamının Fis-
I kobirlik tarafından satın alınacağt duyurulmuştur. 

I Ayrıca, ihracatın, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
I tarafından verilecek «ratilyaisıyöndan aırî» 'belgesine da-
I yandırılması şartı getirilmiştir; bu suretle de, dış pi-
I yasallarda ülkemize ve fındığımıza olan ticari güve-
I nm devamlılığı sağlanmıştır. Buna rağmen, kesin öl-

çümlîemeler sonucu, bölgedeki bazı yerlerde radyas-
I yon limitinin, AET ülkelerinin tespit ettiği limitin de 
I altında olduğu, dolayısıyla, bu bölgelerden de AET 
I ülkelerine ihracat yapılabileceği tespit edilmiştir. 

I Kesin ölçümlemeler ve değerlendirmeler sonucun-
I da, ihracatın, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı gö-
I revüleri tarafından alınacak numuneler üzerinde Tür-
I ikiye Aıfoten Enerjiısi Kurumu taıraffundian 'yaıpıliaaalk 
I kontroller ve onlara dayalı olarak kilogramda 600 
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bekerötin '(becqu!erel)i!n iallıtında ıraldyalsiylon lühltiiva etti
ği bu kurumca verilecek belgeyle tespit olunan fın
dığın AET ülkelerine ihraç edilebilmesi; bu limitin 
üzerinde radyasyon taşıdığı anlaşılan fındıkların ise, 
almayı kabul ötitiğini belirten Ökelere satılabilmesi 
karara bağlanmışitır. 

Fiskobirlik, radyasyon miktarına bakmadan fındık 
alımllarını sürdürmektedir. Birlik, her allım yerinde ve 
deposunda radyasyon ölçümllemesi yaptırmaktadır. 
İhracatta ve iç piyasaya satışta konullian esaslara Fis-
kobirlikçe de uyulmaktadır. Dünya Sağlık Teşkila
tınca, fındık için tespit olunan limite, ıiç piyasaya sa
tışta da uyulacak ve varsa, insan sağlığına zararlı öl
çüde radyasyon ihtiva eden fındıklar imha olkınacak-
tır. 

Fındığın yurt ekonomisinddki önemini dikkate alan 
hükümetler 1964 yılından bu yana fındık ürününü 
devamlı ollarak devlet destekleme alımları içinde bu
lundurarak, üreticiyi ekonomik dalgalaınımalara kar
şı korunmaya çalışmış ve bu yolla iç ve dış piyasada 
üretici lehine fiyat (istikrarınım oluşmasına özen gös
termişlerdir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
önder, iki seneden 'beni çıkardınız onu zaten. 

NAZMİ ÖNDER (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim. 

Hükümetlimiz son üç yıldır, serbest piyasa şart
ları içerisinde, tespit ettiği ve uygulamaya koyduğu 
findik politikası sonucu, üretici lehine 'büyük fiyat 
artışları sağlamıştır. 1984 yıllında ortalama fındık fi
yatı 252 TL. iken 1985 yılında 675 TL. ve yüzde 10 
ek ödeme, İ9S6 yılında 700 + 100 ilavesiyle ilan 
edilmiştir. 

Türkiye fındık ihracatı, ağırlıklı ve sürekli ola
nak AET ülkelerine yöneliktir. 1981 yıllında 99 bin 
ton ihraç edilen iç fındıktan, 302 milyon dolar; 1982 
yılında 113 bin tondan, 240 milyon dolar; 1983 yı
lında 134 bin tondan, 309 nriiyoii dolar; 1984 yılın
da 151 (bin tondan, 336 milyon dolar; 1985 yılında 
108 bin tondan, 30ı6 milyon dolar; 1986 yılının ilk 
7 aylık döneminde ise 47,3 bin ton iç fındık ihraç 
edilerek 149 milyon dolar döviz geliri elde edilmiş
tir. 

Ülkemizin dünya fındık ihracatındaki payı son 5 
yıllık 'ortalamaya göre yüzde 76'dır. Bu balkımdan fın
dık sadece Karadeniz Bölgesinin ekonomisi yönünden 
değil, yurdumuzun ıtaom ürünleri ihracatımdan elde 
edilen döviz girdileri yönünden de büyük önem arz 
etimekıtedir. 
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J Yukarıda temas edilen durumlar nedeniyle, fın
dığın Türkiye ekonomisindeki yeni üzerinde durulma-

I sı, layrı bir önem kazanmakıbadır. Türkiye Radyas
yon Komitesi, Batı Karadeniz Bölgesinde (Sakarya, 
Zonguldak, Bolu illeriyle, Samsun'un Çarşamba ve 
Terme ilçelerinde) yetişen fındıklar için alım ve sa-

I 'timi serbest bırakmış; sadece 'ihracat için Küçükçek-
mece'deki Nükleer Araştırıma Merkezlinde, ihracı ya
pılacak fındıklam analiz sonucunda radyasyon komt-

I rol belgesi alınması mecburi bir hale getirilmiştir. Bu 
I suretle, AET ülkelerine yapılacak fındık ihracatının 

radyasyon nedeniyle geri çevrilmemesi ve bu yüzden 
alıcıların itıibaır ve liıtıiımadının sarsılmaması için bu 
ıtedbiirllere başvurulmuştur. 

Ünye ve doğusunda kalan bölge içerisinde deği
şlik değerlerde çıkan radyasyonlu fındığın 600 beke-
rel (beequerel) kilogram kadar fındık alan ülkelere 
yapılacak ihracatın aksatılmaması, bu yüzden Hazi
nenin döviz kaybına uğramaması ve her yıl -ülkemiz
den iç fındık alan AET ülkelerindeki fındık paza-

I rımızın, ikame maddeleriyle elden kaçırılmaması için, 
fındıkların il sınırları dışına çıkarılması geçici bir 
müddet için durdurulmuştur. 

I iBu arada, üreticinin herhangi bir sebeple mağdur 
olmaması için, ortak olan ve olmayan tüm üretici
lere ait fındıkların Fiskobirilik tarafından 700 + 100 
TL/kilogram fiyatla satın alınması taahhüdü ilan 
edilmiştir. 

Bir nevi tabiî afet olarak kabul edilebilecek rad
yasyon olayı nedenliyle fındık üreticilerinin emekle
rimin boşa gitmesi ve ürünlerimin değedendirileme-

I mesıi gibi bir durumun ortaya çıkması itamamen ber-
I taraf edilmiştir. Bu suretle, üreticinin esasen serbest 

piyasada teşekkül etmiiş 700 TL/k'illogram fiyatla ve 
peşin bedelle fındığının Fislkobiırlik tarafından satım 
alımması İle mağduriyeti tamamen önlenmiştir. Allım 
başlangıcında günlük olarak yapılan ödemeler fındık ~ 
teslimatı bedellinin büyük ahım merkezlerine akması 

I karşısında en geç 7 ille 10 gün arasında, daha az 
miktarda alım yapılan merkezlerde ürün 'bedelinin 

I ödenmesi lise 7 günden daha 'az bir zamanda olmak -
I tadır. ÖzellÜlkle, 55 kooperatifçe yapılmakta olan 100 
I 'kilograma kadar olan fındık teslüımatlannda ürün 

bedelleri çiftçiye derhal! ödenmektedir. 
Bu arada, ihracatçı ve tüccarın durumu da dik-

I Ikate alınmış ve tebliğin yapıldığı 17.9.1986 tarihi iti-
I bariyle tüccar ıtarafındian üreticiden alınmış olan fın

dıkların kabuklu ve iç olarak bedelli karşılığında Fis-
I kobiriik tarafından mubayaası tal'imatlandınlmıştır. 
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Bu maksatla Fiskobirlikçe Ordu, Giresun, Trabzon 
-baliğlerinde müstakil depol'ar tahsis ediiLmişt'Jr. Bu 
suretle de ihraaaita tahsis edilemeyecek fındığın tüc
cardan satın alınması, 'bu sebepten doğabilecek mağ
duriyetin önlenebilmesi için üsteyerök veya istemeye
rek fındıkların karıştırılması suretiyle ihracatın ıfeke 
edilknesini önlemek amacı güdülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli mıiıllletveikiHeri; açıklamala
rımızdan da anlaşılacağı üzere, komşumuz Sovyetler 
Birliğinde meydana gelen nükleer kaza, yalnızca 'bu 
yıl için Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişen fındık 
ürününü etkilemiştir. Fisko'birlıik, radrasyon miktarını 
dikkate atoadan, fındık mubayaasına devam etmek
tedir. -Bu husus, özellikle üreticimizin ve tüketioim'i-
zin korunması bakımından önemlidir. İhracata da 
radyasyon kontrol şartı getirilerek, diğer ülkeler nez-
dinde ticarî itibarımızın zedelenmesi ihtimali 'tama
men ortadan kalldın'lmıştır. Yürürlükteki tedbirleıle 
bu yıl -da geçmiş yıllardakinden az olmamak üzere 
fındık ihracatı sağlanabilecektir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, 1986 yılı ürünü 
fındık için ülkemiz ve 'üreticimiz yararına her türlü 
tedbir alınmış; devlet, üreticiye, tüketiciye, ülkeye 
karşı görevini ıbüyük bir sorumluluk duygusuyla ye
rine getirmiştir. 

Bu halkımdan,' Sayın Haznedar'ın vermiş olduğu 
araştırma önergesine Anavatan Partisi Gırubu olarak 
Ikatıllmayacağımızı 'belirtir, hepinizi en derin say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Önder, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hüseyin Avni Sağesen, buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SAĞ
ESEN (Ordu) —- Sayın Başkan, sayın mllUetvekille-
ri; Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Nazmi önder arkadaşımız, sevdiğimiz, saydığını iz bir 
arkadaşımızdır. Kendileri geçmişe ait söylediklerinin 
oevaibını, geçen seneki Meclis araştırmasını lütfen 
'okurlarsa, orada bulacaklar; 'bugüne ait söyledikleri
nin de (gerçek dışı olduğunu, şimdi konuşmalarım
dan, kıssadan hisse, herhalde kendileri de pay ala
caklardır. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ordu Millet

vekili Sayın Ali Mazhar Haznedar ve arkadaşları
nın fındıkla ilgili verdiği Meclis araştırması önerge
si hakkında Sasyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
nla görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
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Geçen yıil aynı haslık altında verdiğim Meclis 
araştırması önergemizde, görüşmeler sonucunda araş
tırılmasını istediğimiz ana'başilıkları sizlere hatıriat-
ımakla sözlerime haşlayacağım. 

Bakınız, nelerin araştırılmasını istemişiz : özel
likle son yıllarda fındık taban fiyatlarıyla, üretici ma
liyetleri ve enflasyon nazara alındığında, üreticinin 
kârlii mı, yoksa zararına mı malını satmakta oldu
ğu, 

'Fındık dikim alanlarının sınırlandırılması gerek
liliği, 

Dünya fındık tüketiminin yüzde 75'ini karşıla
yan Türkiye'nin fiyat empoze eden değil de, fiyat 
empoze edilen 'bir ülke olmasının nedenleri, 

Dünyada fındık talebinin aırtırılıması için nelerin 
yapılmıası gerektiği, 

iFisıköbirlıik'in, fındık üreticisini koruyup dünya 
fındık fiyatlarını empoze edebilir haile getirilımesli 
için alınacak önlemleri, 

Fındıkta yüksek fon uygulanmasından Türkiye 
olarak uğranılan zararları, 

KDV 'ile stopaj vergileri kaçakçılığı, 
Fon kaçakçılığı, 
Devletin son İM yılda fon, KDV ve stopaj ola

rak hangi şirketlerden ne miktarda alacağı olduğu, 

FiskabMik alımlarının son iki yılda düşüş kay
detme nedenleri, 

Üreticinin taban fiyatı altında fındık satması 
nedenleri, 

1977'den bu yana fındıktan kesıilen fon bedelle
rinin hangi amaçlarla nerelerde ne miktarlarda kul-
janıldığı, 

Dış piyasalarda hangi firmaların fiyat kırdıkları 
ve fiyat kırmalarındaki asıl nedenleri, 

Fiskobirlik'in dolandırılan 5 ımûlyar lirasını, 
Fiskobirlik'e karşı güveni sarsılan üreticinin ken

di öz yuvasına dönmek için 'alınması gerekli önlem
lerin neler olduğu, 

Fındık hordu kurulıması ve teşkilatlanmanın işler
liği, 

Fındık ihracatı için ayrılan kredilerin Fisko'bir-
lıilk'e tahsisi ve ihracatçılara kredinin fındık olarak 
verilmesi, 

Fındıktan kesilen fonun, fındık üretim (işleme, 
üretici ve yöresel ihtiyaçlara (tahsisi, 

İhracat fazlası stok fındıkların sezon sonunda 
değişik amaçlarla kullanıma olanakları, 
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Fındıkta ziraî sigorta olanakları, 
Taban arazide dikili findik alanlarının yenine da

ha verimli, daha ranta'M ziraî örün ikamesi olanak
ları. 

Bunların hangisi araştırmaya değmezdi ki... Sayın 
ANAP Grubunun oylarıyla bu masumane araştırma 
isteğimiz ıreddedildi; bu da reddedilecek sayın arka
daştanım. 

Yüce Mecliste yemin ettiğimiz günden hu yana, 
fındık konusunda !kaç kez söz aldığımı, hu 'kutsal 
kürsüyü, bu konuyla kaç kez işgal ettiğimin sayı
sını unuttum. Siz sayın milletvekillerine 'bir şeyler 
anlatmak içıin çıırpındum durdum; antatamadım ya 
da hir kesiım anlamak istemedi. 

Fındık üreticisinin işiyle, aşıyla, ekmeğiyle yıl
lardır aynana gelinir hu ülkede. Her yıl yenli yeni 
senaryolar hazırlanır, yazılır ve üretici aleyhine ser
gilenir, sahneye konur. !Bu senaryoda değişmeyen şe
kilde de fındık rekoltesinin daima yüksek gösteril
mesi oynanır. Rekolte yüksek gösterilsin ki, köylü 
alelacele malını elinden çıkarsın, rekolte yüksek gös
terilisin ki, Avrupalı alıcı, yerli ve ortakları malı ucu
za kapatsın vesaire, vesaire... 

İkinci perde de, Fliskolbirlik sahneye çıkartılır. Bu 
sahnede her yıl ufalk tefek değişiklikler yapılmıasına 
karşın, haş aktör, fındık (bedellerinin gününde öden
memesidir ve daima 'başrolü oynar. Bu konuda geçen 
yılkıi fındık 'ile ilgili Meclis araşıtnrması istemimiz gö
rüşmelerinde ve daha önceki konuşmalarımda olduk
ça geniş bilgi ve örnekler vermiştim zannediyo
rum. 

Sayın milletvekillleri, her yıl, fındık üreticisi, yö
re esnafı ile tüm ıdürüst yaşayanların aleyhine, de
ğişik şekillerde sahneye İkonan oyunun üçüncü per-
desidir. Bakınız Ordu ANAP 11 Başkanı -evet yan
lış duymadınız, Ordu ANAP M Başkanı- 25 Eylül 
•tarihli Cumhuriyet Gazetesine verdiği 'beyanatında, 
«Cumhuriyet tarihinde böylesi kararı ne duyduk, ne 
gördük; hu karar hir anlamda tüccara kepenk ka
patmak için allınmış bir karardır. Alınan bu' karar, 
tüccarla, ihracatçıya indirilmiş en hüyük darbedir. 
ANAP ti Başkanı olarak hu kararı protesto ediyo
ruz. Bakanımız, fındık üzerinde oynanan oyunlardan 
ve dönen dolaplardan haberdar değildir» diyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Ben de kendilerine, teşekkürlerimle, sabah şerif
leriniz hayırlı olsun diyorum. Sormak istiyorum. 
(ANAP sıralarından «Bağırma, duyuyoruz» sesleri) 
tüccar evet; ama, ya fındık üreticisi çiftçi ya siftah 

etmeden kepenk indiren yöre esnafı ne haldedir? Fel
sefenizde onları hiç düşünmek yok mudur? Sonra, 
aynı il başkanı, 29 Eylül tarihli mahallî gazetelerde 
bir itirafta daha bulunarak, «Hükümet fındığa sa
hip çıktı» diyor; ama, ekleyemiyor ve «Hükümet, fa
kir fukara çiftçinin elinden, işi, aşı, ekmeği olan fın
dığını kaparak, büyük holdingler adına sahiplenmiş
tir» diyemiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son on yılda 
anarşi konusu bu milletin başderdi oldu; analar, ba
balar gözyaşı döktü; gençlerimiz kurşunlandı; suçlu 
suçsuz insanlarımız eza cefa gördü. Genç demokra
simiz askıya alındı. 12 Eylül sonrası, anarşinin neden
leri üzerinde yapılan tartışmalar hep belli noktalara 
yöneltildi. Zannedildi ki, anarşi sadece sokakta in
san öldürmektir. Unutmamak gerekir ki, kardeş ço
cuklardan başlayarak, uluslararası, büyük küçük her 
boyuttaki kavganın altında mutlak ve mutlak suret
te ekonomik çıkarlar vardır. Anarşi, sadece sokakta 
insan öldürmek değildir. Bile bile yasa ihlallerinin 
her türlüsü anarşidir, anarşinin ağababasıdır. Bıraka
lım yasaları, siz Anayasayı bile kalbura çevirdiniz. 
öyle düşünüyorum ki, bugün anarşinin dikâlâsı, hal
kın sağlığının ve son derecede zorunlu ekonomik ge
reksinimlerinin söz konusu olduğu alanlarda yaşa
maktadır. 

Üstüne ısrarla basarak söylemek isterim ki, geç
miş zaman içinde olduğu gibi, halkın içinde bırakıl
dığı ekonomik bunalımlar ve bunların birikimleri, 
giderek daha vahim anarşi olaylarının baş nedeni 
olagelmiştir. Akıllı ve basiretli hükümetler, vatanda
şın birbirine zarar vermesini önleyen, bunun dışın
da da, onu çalışmasında ve mutluluğunu özgürce 
aramasında serbest bırakan hükümetlerdir; yoksa, 
sizin yaptığınız gibi, holdinglere peşkeş çeken değil. 

Devlet ve hükümetler, halkın sağlığını korumakla 
yükümlüdürler; Anayasamızın 56 ncı maddesi de bu
nu amirdir. Bu hükümetin sorumlu bakanı, TRT ve 
basına verdiği demeçlerde, Türkiye'de halkın sağlı
ğını tehdit eden radyasyon olmadığını açıklamakta
dır. Aynı sayın bakan, fındığa ambargo koyabilmek
tedir ve ne yazık ki, radyasyon bulgularına ilişkin 
Devletin resmî makamları hâlâ açıklanmamakta ısrar 
edilmektedir. 

Yurt dışına bilmem hangi holdingin ihraç ettiği 
peynir yurda geri geliyor, iç piyasada vatandaşımıza 
satılıyor. Yalnız peynir mi, et gidip geliyor, kekik gi
dip geliyor, ıhlamur gidip geliyor, nane gidip geliyor; 
iç piyasada halkın parasıyla hayatı ve sağlığı, holding-
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lere rahatça satılabiliyor. Bu hükümet ve sorumlu 
bakanından veya bakanlarından hiç çıt yok... Zannet
meyiniz ki, sayın milletvekilleri, holdinglerin kasaları 
daha da şişip, yurt dışina rahatça servet aktarmala
rının sağlanması uğruna hayatı tehlikeye sokulanların 
içinde sizler ve çocuklarınız ve de yakınlarınız yoktur. 
Hükümetin bu tutumu ve davranışı anarşi değil de 
nedir? 

Almanya radyasyonlu ıspanak tarlalarını imha et
miştir; Hollanda ineklerini elden çıkartmıştır, süt vt 
mamullerini yok etmiştir; Romanya sokağa çıkma 
yasakları koymuştur, sütlerini imha etmiş, zarar gö
renlerin tazminatlarını hükümetler ödemiştir. Soruyo
rum size sayın milletvekilleri, Türk insanının hayatı 
ve sağlığı, o ülke insanlarınınkinden daha mı ucuz
dur, daha mı önemsizdir? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin ve 
hükümetlerin en önemli fonksiyonu, halkın işini, aşı
nı, ekmeğini, parasını gaspetmek isteyenlerle müca
dele etmektir. Fındık ambargosu ile yaşanan dram, 
bu hükümetin, halkın alınteriyle kazandığı ekmek pa
rasının değil, yandaş üç beş holdingin yanında oldu
ğunun, onlarla birlikte elinden gelen ardına koyma
yacağını çok net bir şekilde göstermiştir. 

Türk ihracı gıda maddelerinden sadece fındık mı 
radyasyonlu olduğu için geri çevrilmiştir? öyleyse 
nedir sadece fındığa ambargo? Çünkü ENKA'ya, çün
kü tZDAŞ'a, çünkü özellikle Menteşoğlu'na aslında 
150 bin ton olan bu yılki rekolteden, ucuza fındık 
kapattırarak, hükümetin, üreticinin canından ve ma
lından bedel ödetmek zorunluluğu vardır; çünkü, se
çimlerde Menteşoğlu'nun ANAP'a verdiği maddî des
teği halktan çıkarmasında yardımcı olmak gerekmek
tedir. 

Eğer Doğu Karadeniz fındığında radyasyon var
sa, bu ENKA'lar, bu tZDAŞ'lar ve hele hele Menteş-
oğulları'nın piyasadan on öniki gün içinde çektikleri 
fındık içindeki radyasyonu bu sayın bakan mı absor-
be etmiştir arkadaşlar? (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Eğer böyleyse, sayın bakan ve sayın hükümet rad
yasyon yüklüdür ve etrafına radyasyon yaymaktadır. 
Bu durum sağlığımıza etki etmekte ve tehlikeye sok
maktadır; dikkatlerinizi çekmek isterim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Hepimiz yüklü
yüz. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Araya duvar mı 
çekelim? 

14 . 10 . 1986 0 : 1 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; fınd'k üzerinde* da
ha doğrusu fındık üreticisi üzerinde her yıl oynanan 

. oyunun bu denli ağırı, bu denli açık seçiği, bu denli 
şeffafı,. görülmüş duyulmuş değildir. Samsun'da yer
leşik Menteşoğlu firması sahibi akıllı bir adam, hele 
bu iktidarın tuttuğu ve tutması gereken bir vatandaş. 
İktidar böyle bir adamı yani firmayı nasıl tutmasın; 
Samsun'da seçim vardı... 

Çarşambalı Kırkpınar ağasında para var, akıl da 
var; fırsatları iyi değerlendirmek gerek; o da onu 
yaptı, kınamak zor. İktidar partisinin seçim masraf
larına, bir söylentiye göre 150, bir söylentiye göre de 
200 milyoncuk yardım ediverdi mi, iktidar partisine 
ne isterseniz yaptırıverirsiniz efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yuh be, yalancı. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Yu

karıda dedim ya, adam akıllı adam, ANAP'a verir 
de o kafadaki öbürüne vermesin, olur mu ya. Ora
ya Samsun'daki tüm seçim masraflarını tekeffül eder; 
öyle ya, ileriye yatırım gerek ve seçim sonuçları Sam
sun'da malum, açık bonolu destek sahibi parti alır, 
tabiî ki geleceği görüyor adam. Geleceği iyi, hali de 
iktidar halleder ve halletti de. 

Sayın milletvekilleri, olayı, Çernobil kazasından 
alıp getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, mayıs ayı baş
larında veya nisan sonlarında bahse konu kaza oldu
ğunda, 'başlangıçta, Sovyet Hükümeti, tıpkı bizim hü
kümetin bugünkü gizlemeleri gibi, kazayı saklıyor. 
Ancak, Çernabil'den yükselen radyasyon bulutları, 
atmosferin yüksek seviyelerindeki hava hareketleri ile 
çevreye yayılıyor ve İsveç'te devamlı ölçülmekte olan 
radyasyonda normalin on misline kadar yükselmeler 
görülüyor; Finlandiya, Danimarka, Almanya, Rusya* 
dan nükleer bîr kaza olup olmadığını soruyor; hiçbiri 
yerden ses çıkmıyor. İkinci, üçüncü günden sonra Rus
ya, Çerno'birde bir kaza olduğunu açıklıyor. Radyas
yon bulutu, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Roman
ya ve Balkan ülkelerini yalayarak geliyor; Türkiye' 
de, önce Edirne ve çevresinden, sonra İsparta yöre
sinden, daha sonra da Doğu Karadeniz Bölgesinden 
geçiyor; Doğu Karadeniz'in yağış'lanyla o yöreyi et
kisi altına alıyor. O dönemde fındık meyvesi oluşmuş 
değildir, direkt etkilenmesi de söz konusu, olamaz, 

ŞEVKÎ TAŞTAN (öivas) — İsparta'da çok yük
sek radyasyon varmış, Demirel'e zarar vermesin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Evet 
efendim, İsparta'da çok yüksek radyasyon vardır, ama 
saklıyorlar., 
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Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Roman
ya ve benzeri ülkelerde radyasyonla ilgili olarak 'bir 
dizi önlemlerin alındığını gazetelerden okuyoruz; hü
kümette hiçbir hareket yok. Gazeteler, ekipler çıkar
tıp, radyasyon ölçümleri yapıyorlar; Trakya ve Kara
deniz'deki gıda maddelerinde yüksek radyasyon bu
lunuyor; gazetelerde manşetler halinde yayınlanıyor. 
İzmir'den bir ihracatçı firma, kendi ihraç ettiği bir 
grup gıda maddesinin radyasyon miktarlarını ölçtür
mek için 30 milyon civarında para harcıyor ve bazı 
tespitler yaptırıyor ve mallarını ihraç etmiyor, ihraca
tını durduruyor; hükümeti de haberdar ediyor; ama 
'hükümetten hâlâ ses yok. 

(Haziran, temmuz ve ağustos aylarında gazete sü-. 
tunlarındaki haberlerin 'büyük bir bölümünü, Türkü-. 
ye'den ihraç edilen gıda maddelerinde radyasyon tes
pit edildiği haberleri işgal ediyor; hükümetten yine 
hiçbir ses, hiçbir önlem yok. İhracattan dönen rad
yasyonlu gıda maddeleri iç piyasada büyük 'bir ra
hatlık içinde Türk insanına satılıp yediriliyor; kim
seden ses yok, önlem ise hiç yok, 

SANAYİİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Yanlış efendim, öyle bir 
şey yok. 

HÜÖEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Gaze
teleri de mi okumuyorsunuz «Sayın Bakan?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Öyle Ibiir şey yoktur; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde gerçeği söyleyin. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) — Tu
rizm mevsimi açılıyor. Avrupalı turizm şirketleri' re
zervasyonlarını iptal ettiriyorlar. «Neden» diye so
ranlara, hükümetçe, «Fiyatlar dolar üzerinden kon
duğu için» dolması yutturulmaya çalışılıyor. Sonra 
fiyatlar düşürüldü ve ne oldu, kim geldi? Arkadaşlar, 
çok özür dilerim, bu Avrupalı turist dediğimiz insan
lar enayi midirler, aptal mıdırlar; kendi ülkelerine, 
biçbir kontrole tabi tutmadan »gönderdiğimiz gıda 
maddelerinde çıkan radyasyonları duymuyorlar mı, 
buna karşın Türkiye'de, bu konuda hiçbir önlem alın
madığını takip etmiyorlar mı? (ANAP sıralarından 
gürültüler.) 

Her şeyi, akılcı değil, hep kapkaççı bir bezirgan 
gibi ele alıp değerlendiren bu hükümete, bu yılkı 
turizm yıkıntısı bir uyarı olmalıydı; ama nerede öyle 
hükümeti Bu konuda alınmış hâlâ bir önlem ve yeter
li hiçbir çalışma da yoktur; ama fındığa gelince, ora
da milyonlarca üretici ve yöre esnafı aleyhine, bir ve
ya bir iki 'holdingin lehine ambargo vardır. İşte size, 

milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakâr; halk için, 
halktan yana, halk içinden çıkmış bir hükümet mo-< 
deli! (SHP sıralarından alkışlar.) 

Biz de düşeriz milletvekilliğinden, siz de düşersi
niz; bundan evvel burada başkaları oturuyordu, biz
den sonra da oturacaklar. Bıiz, bu bilinçle burada otu-. 
ruyoruz; ama görevimizi tam yapıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ağustos ayı-, 
nın üçüncü yarısı yeni ürün fındık ihracının ilk gün
leridir. Bu yıl da Doğu Karadeniz Bölgesi yeni mah
sul iç fındıklarını yöre ihracatçıları yönünden 'günün
de sevk etmeye başlarlar. Bu arada, fındık yöresine 
üşüşmüş holdingler de findik ihraç etmektedirler. Yö
re tüccarının ihraç ettiği fındıklar, alıcıları tarafını 
dan büyük bir hüsnükabul ile Hamburg depolarına 
doldurulurken, yöre dışından, ta İzmir'lerden gelip fın
dık ihracatçılığı yapan bir holdingin gönderdiği 20 
ton fındıktan 600 bekerelin (becquerelin) üzerinden 
radyasyon çıkar; dikkatinizi dilerim., 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz duyuruyorsunuz 
ya şimdi i 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN ((Devamla) — Bu 
fındık da ne fındıkmış ki, yöre tüccarının ihraç et
tiklerinde radyasyon yok; ancak İzmir'den zuhur eden 
yabancının ihraç ettiğinden radyasyon çıkar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İZDAŞ mı? 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN '(Devamla) — O İh

racatçının adını ben söylemeyeyim, ANAP Hüküme
tine ve hele Sayın Özal'a ayıp olur, incinebilirler; onu 
siz bilir ve bulursunuz. 

Radyasyon haberi, fındığın yoğun şekilde üretici 
tarafından pazara indirildiği 3 ve 4 Eylül günlerinde 
bir bomba gibi patlatılıyor. Yöre tüccarında ve za
vallı üreticide panik başlıyor. Fiskobirlik, «yüzde 40 
mı ödeyeyim, yüzde 60 mı ödeyeyim? Bir ay sonra 
mı ödeyeyim, altı ay sonra mı ödeyeyim?» hesabını 
yaparken, geçen yıllardan dili yanan üretici oraya da 
rağbet gösteremiyor. Ordu Valiliği değişik yerlerden 
fındık numuneleri alıp, Çekmece'deki Nükleer Araş
tırma ıMerkezine gönderiyor. Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı, radyasyon tespit raporlarına derhal ambar
go koyuyor. Valiyi arıyoruz, bilgi alamıyoruz; Atom 
Enerjisini arıyoruz, bilgi alamıyoruz; Çekmece'yi arı
yoruz, bilgi yok ve Sayın Bakanı arıyoruz, o, hiçten, 
toptan yok... Üretici ve yöre tüccarı panik içinde, fer
yat figan dinleyen yok. Derken, 10 Eylül TRT haber 
bültenlerinden, Doğu Karadeniz halkı üzerine atom 
bombası gibi düşen bir haber : «Ordu Valiliği il sınır
larından fındık ve fındık kabuğunun giriş çıkışını ya
sakladı.» 
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Kapalı kapılar ardında ne oldu, ne olmadı, bilemi
yoruz, Ordu Valiliği 12 Eylül günü yeni bir açıklama 
yaptı : «Biz, fındığa değil, kabuğa ambargo koyduk» 
diye. Aradan üç, dört gün geçiyor. Radyasyon Gü
venlik Komisyonu 'Başkanı Ticaret Bakanı Sayın Aral... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sanayi ve Ticaret 
Bakanı... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Evet, 
Sanayi ve Ticaret IBakanı, öyle çorbaya çevirdiniz ki, 
biz bile yetişemedik. 

Ara seçim bölgesi olan Samsun il hududunda bir 
çay vardır, Akçay; o çay, radyasyonu tutmuş bir ta
rafa salmış, öbür tarafa salmamış! o çayın üstüne... 

BAŞKAN — İSayın Sağesen... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bi

tiyor efendim, bitiyor. 
BAŞKAN — Hayır, bir şey hatırlatacağım. Beş 

dakikanız var, ona göre konuşun. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bi

tiyor, bitiyor; size de birkaç dakika bırakacağım Sa
yın Başkan. (Gülüşmeler) 

Samsun İl hududunun doğusundaki fındığa am
bargo konduğunu, fındık kabuğu.için ise bir yasakla
manın söz konusu olmadığını söylüyor. Biri öyle, 
biri böyle. Bunların hepsi bir haftanın içerisinde olan 
hikâyeler. Çünkü, Ordu'dan, Giresun'dan, Fatsa'dan 
ve Ünye'den yok pahasına toplanan fındıklar, kam
yonlarda birkaç çuval kabukla kolayca saklanabilsin 
de, Çarşamba girişindeki Menteşoğlu ambarları ko
layca doldurulabilsin diye. 

Aslında, Sayın Bakanın böyle bir tedbir almasına 
da gerek yoktu. Çünkü, Samsun'daki Kırkpınar Ağa
sı, iş bilir, akıllı bir adamdı. Akçay'ın doğusundan 
yok pahasına topladıkları fındıkları kendisine taşıyan 
kamyon şoförlerine talimatını vermişti : «Yolda po
lis seni durdurursa, aha şu numaraya, Samsun'a bir 
telefoncuk ediver» demişti; sahilden giden gariban şo
förler de öyle yapıyordu. Birkaç saat sonra bakıyor
du ki, arabalar serbest bırakılmış; o da, direksiyona 
atlayıp, malı, ağasının ambarlarına boşaltıp, yeniden 
fındık yüklemeye dönüyordu. Akkuş, Aybastı, Mesu
diye, Şebinkarahisar'dan 'Niksar'a ve oradan da Sam
sun ve Akçakoca'ya giden karayollarında ise, fakir 
fukara üreticiden âdeta çaldırılan fındıkların kaçırıl
masında hiçbir sakınca yoktu; çünkü hiçbir kontrol 
yoktu. 

Bu arada, yerel ihracatçı ve üretici organize birlik
leri heyetler kurup, Ankara yollarına düşüp Başba
kanla görüşme çareleri aramakta idiler. Kapı duvar, 

feryatlara cevap veren yoktu. -Haber gönderme, aracı 
koyma, falan filan derken, Sayın Başbakandan, bu ka
labalık cemaatli heyete bir sesleniş : «Beni meşgul et
meyin!» 

Sormak ve öğrenmek istiyoruz Sayın Başbakan : 
Vatandaş, sizi böyle bir afette meşgul etmeyecek de, 
ne zaman meşgul edecektir? 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Senaryoyu 
yalnız mı yazdın Sağesen? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Biz 
senaryo yazmayız; o size hastır. Onu sizin elinizden 
alamayız; almayız da, istemeyiz de. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eylül'ün son 
haftalarında Giresun'a gittim; Ordu ve ilçelerinde do
laştım; sırtında fındık çuvallarıyla manavların, tüc
carların kapılarında yalvaran, ağlayan dedeleri, nine
leri gördüm; gözyaşları sümüklerine karışmış, ağlayan 
çocukları gördüm, göz pınarları kızarmış. Dürüst, 
namuslu tüccarların çaresizlikler içerisinde çökmüş-
lüğünü, bitkinliğini, bitmişliğini, siftah etmeden ke
penk indirmenin çaresizliği içinde kıvranan esnafın 
dalmışlığtnı izledim ve bu insanların oylarıyla işbaşı
na gelen hükümetin Başbakanının, bu ortamda kendi
sinden medet uman insanlara, «Beni meşgul etmeyin» 
diyebilmesindeki garipliği, umursamazlığı, vurdum
duymazlığı ve hepsinden önemlisi, görev duygusun
dan yoksunluğunu düşündüm. 

Bu insanlar buna layık mıdır? Açıkça söylüyorum : 
Yıllardan beri, Türkiye'de iktidar olmuş kendine öz
gü sağ hükümetlerin, bir avuç bu ana sermayedarların 
çıkarları için yasaları çiğnemeye alet etmeleri, halkın 
devlet ve hükümete güvenini yitirmesine neden olmak
tadır. İşte, bunun doğal bir sonucu olarak, Fiskobir-
lik'ten ürün bedellerini ne zaman alacağının kuşkusu 
içerisinde nâçâr kalan fındık üreticisi, bu kez kendi 
kuruluşundan kaçmakta, alınan ambargo kararı ile, 
bir avuç vurguncunun oyuncağı haline getirilmektedir 
ve getirilmiştir de. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fındık politi
kalarında artık suç yoksa, en azından bilinçli ihmal
ler vardır. Bu kanı artık Meclis araştırması boyutları
nı çoktan aşmıştır. En azından bu yönünü ele alarak. 
Meclis araştırması açılmasında ülkenin ve o yörede 
yaşayanların çıkartan açısından sayısız yararlar var
dır. 

Bu konuda 52 arkadaşımla vermiş olduğum Mec
lis araştırması istemimiz, aslında, meselenin boyutları 
hakkındaki görüşlerimizin konuya yaklaşımımızdaki 
ciddiyetimizin göstergesidir. 
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Sözlerimi bitirirken Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına hepinize saygılar sunarken, fındık üre
ticisi yörede yaşayanlara başsağlığı dilemek istiyorum. 

. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Şimdi söz »sırası Meclis araştırması talebinde bu

lunan ilk imza sahibi Sayın Mazhar Haznedar'ındır; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Haznedar, Meclis araştırması talebinde bu
lunan milletvekilinin konuşma süresi 10 dakikadır efen
dim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemiz eko
nomisi ve geniş bir üretici kesimi için çok önemli 
bir konu olan fındık üretimi ve pazarlaması hususun
da gerçekçi politikaların tespitine imkân verecek ve 
Çernobil nükleer santralında meydana gelen kazaya 
bağlı olarak, hükümetçe alınan kararlar, bu karar
ların yöredeki etkileri konularında detaylı bilgi edinil
mesini temin edecek 'Meclis araştırması açılması tale
bini havi önergemiz hakkında görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; hepinize selam ve saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz yöresin
deki bir seyahatten yeni döndüm. Burada üzülerek 
ifade etmek istiyorum ki, maalesef, o yöre halkının 
hükümete selamlarını getiremedim bu defa. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Karadeniz halkı pe
rişan; benden evvel konuşan arkadaşımın bütün görüş
lerine iştirak ediyorum; aynı müşahedelerde bizler de 
bulunduk. (SHP, DYP ve HDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) îhmalin, sorunlarına eğilinmemiş, âde
ta kaderlerine terk edilmiş olmanın ve de hükümet 
hakkındaki yanılgılarının acısı ve pişmanlığı içinde
ler. Doğu Karadeniz halkı suskun... Tıpkı, büyük fır
tınalardan önceki o harikulade sükûnetin izlerini ta
şıyorlar; olan bitenle ilgilenmiyor, umursamaz görü
nüyorlar. 'Bu sakinliğin altında, gelecek günlerle il
gili yaşam mücadelesinin endişelerini hissediyorsunuz. 
İşte, onların bu durumu, müzakeresine bağladığımız 
bu önergenin nedeni olmuştur, 

Değerli milletvekilleri, bu önerge değişik bazı un
surları ihtiva etse de, konu yeni değildir; daha önce 
de bu Mecliste mükerreren ele alınmıştır. Ancak, özel
likle Doğu 'Karadeniz halkını o derece yakından ilgi
lendirmekte ve onlar için o kadar hayatî önem taşı
maktadır ki, gerçekçi çözümler getirilinceye ve yüce 
Meclis konuya bilfiil el koyuncaya kadar, tahminim 

odur ki, bu konu Meclis gündeminden çıkmayacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yetiştirilen fın
dığın dünyaya göre durumunu, ihracatımızı ve bun
lar üzerindeki rakamları burada ifade etmeyeceğim; 
çünkü, benden evvel konuşan arkadaşlarım bu husu
sa geniş bir şekilde değindiler. Ancak, bir kere daha 
tekrar etmekte yarar görüyorum ki, fındık, Doğu Ka
radeniz halkının âdeta mukadderatını tayin eden bir 
unsurdur. Nedeni gayet basit; Doğu Karadeniz, özel
likle Ordu ve Giresun-illerimiz, gerek toprak yapısı, 
gerek topoğrafik durum, gerek ekolojik şartlar ve ik
lim şartları bakımından, fındığın âdeta tabiî vatanı 
şeklindedir. Başka türlü bir ürün yetiştirilmesine im
kân yoktur. Mesela Ordu'da birinci, ikinci, üçüncü sı
nıf tarım arazisinin miktarı, toplam arazinin ancak 
yüzde 7'si kadardır. Giresun'da da durum bundan de
ğişik değildir. 

Sayın Bakan biraz evvel burada izahat verirken, 
Doğu Karadeniz Bölgesinde, hükümetin almış olduğu 
kararlarla ilişkili olarak, son karardan sonra her şe
yin yolunda olduğunu, işlerin iyi gittiğini ifade etti
ler. Ben kendilerine, Doğu (Karadeniz'e yeni bir se
yahat yapmalarını ve orada halkın feryatlarını bilfiil 
dinlemelerini öneriyorum. 

Yine burada, fındık fiyatları, fındık politikasıyla 
ilişkili olarak bazı rakamlar verdiler. Aynı rakamları 
ben de vereceğim; ama ben değişik bir tarzda yorum
layacağım. Hangisinin doğru olduğuna yüce Meclisin 
karar vermesini istiyorum. 

Fındık, biliyorsunuz, destekleme alımına tabi ürün
lerden bir tanesidir ve her yıl fındık ürününün mik
tarı ve fındığa verilen fiyatlar Doğu Karadeniz hal
kını ya neşelendirir ya da perişan eder. Ne gariptir ki, 
bu iki unsur bir arada son yıllarda yöre halkını he
men hiç güldürmemiş, iki yakası bir araya gelmemiş 
tir. Fındığa verilen destekleme fiyatları son üç yıl 
içinde -Sayın Bakanın aldığı tarih olduğu için ifade 
ediyorum- şöyle olmuştur : 1983 yılında kabuklu, 
yüzde 50 randımanlı fındığın destekleme fiyatı 175 
Türk Lirasıdır. 1984 yılında bu miktar 240 liraya çı
kıyor ve '1985 yılında da serbest piyasa şartları içeri
sinde fiyat oluşumunun neticesinde de 675 lira verili
yor. Şimdi ilk nazarda 175 lirayla 675 lirayı yan ya
na koyduğunuz zaman, üç sene içinde hakikaten bü
yük bir gelişme olarak nazarı dikkati celbediyor; ama 
bakınız şöyle bir hesap yapalım : 1984 senesinde enf
lasyon oranı yüzde 52 olmuştur ve 1985 senesinde de 
bu oran yüzde 40'tır. Şimdi, durumu üreticinin eline 
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geçen para olarak nazarı itibara aldığımız takdirde, f 
bunun iki faktöre dayalı olduğunu görürüz. Bunlar
dan birincisi fiyat, ikincisi de miktardır. 

Sizlere bir de bu yıllardaki fındık üretimini arz I 
ediyorum : 1983 senesinde 405 bin ton, 1984 yılında I 
280 bin ton ve 1985 yılında da 184 bin tondur. Yani I 
üreticinin eline, istihsal ettiği fındıkla beraber, onun I 
fiyatının çarpımı neticesinde elde edilen rakam geçe- I 
çektir ve üreticinin geçimi de buna bağlıdır. Burada I 
bir değerlendirme yapacak olursak, ortaya şu sonuç I 
çıkıyor -Sayın Bakan, «700 lira fiyat veriyoruz» de- I 
diler, ona sonra değineceğim; çünkü orada da bir yan- I 
lışlık oldu; ama- dört misli artışa rağmen bakınız du- I 
rum ne oluyor : 1983 yılındaki üreticinin satın alma I 
gücünü 100 olarak telakki ederseniz, demin söyledi- I 
ğim faktörlerin neticesinde, 1984 yılında bu 62,4'e I 
düşüyor, 1985 yılında da 82,3 oluyor. Yani, 1985 yı
lında üretici, 1983 yılma nazaran yüzde 17.7 daha fa-
kirleşiyor. Şimdi, 1986 senesine geliyoruz; Sayın Bakan! I 
«700 lira veriyoruz» dediler, ayrıca «100 lira da fark I 
veriyoruz, 800 lira oluyor» dediler. Bunun 800 lira I 
falan olduğu da yoktur Aslında şöyle 'oluyor : Üreti- I 
ci, fındığını tüccara veya Fiskobirliğe götürdüğü za- I 
man, taban fiyat 700 lira ve eğer birliğin ortağı isen, I 
«senden yüzde 2 ortaklık payı kesiyorum» deniyor, I 
zait (+•) yüzde 7'den stopaj kesildiğinde ödenecek pa- I 
radan 49 lirayı dalha düşün ve bir de bu stopajın yüz- I 
de 2'si nispetinde, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna I 
para kesiliyor, neticede üreticinin eline geçen para I 
-eğer ödenirse- 636 liraya iniyor; binaenaleyh, 700 li- I 
ra değil. Buna 100 lira fark verilecek idi, hâlâ veril- I 
medi. Bu 100 lirayı ilave ederseniz -ki bu kararın I 
değiştirilmesi üzerinde birtakım çalışmalar olduğunu I 
istahbar ediyorum- o takdirde rakam, olsa olsa 736 I 
liraya çıkacak, kesinlikle 800 lira değil. 1986 yılında, I 
enflasyon oranının yüzde 30 olacağını nazarı itibara I 
alırsanız -yani 1985 yılı Eylül ayı ilâ 1986 yılı Eylül I 
ayı arasındaki farkı söylüyorum- o takdirde, bu, 1985* I 
in 675 liralık fiyatına nazaran, 1986'da 538,5 liraya I 
düşüyor; yani üretici 1986 yılında, 1985'e nazaran 
yeniden yüzde 20 nispetinde fakirleşiyor. îşte, özel- I 
likle bu yıl, üreticinin fevkalade büyük bir geçim sı- I 
kıntısına düşmesinin nedenlerinden biri ve başlıcası, bu I 
fiyat politikasında yatmaktadır 'Sayın IBakantm. I 

Fındık üreticisini etkileyen diğer bir faktör, fin- I 
dik ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu' I 
na çok yüksek oranda kesinti yapılmasıdır. Filhakika, I 
1977 yılından beri, makul sayılabilecek miktarlarda I 
uygulanan bu fon, son üç yılda, 1 kilogram iç fındık | 
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için 1 dolar gibi çok büyük bir miktara yükselmiştir. 
Destekleme alımına tabi diğer ürünlere bakıyoruz 
-yani, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na 1 kilog
ramdan- kesilen miktar : Tütünde 0,5 sent, pamukta 
0,1 sent, buğdayda 1 sent, fındıkta ise 100 sent; yani, 
bunların 100 ve 1 000 katı kadar fazla fon kesilmekte. 
Neden fındıkta bu kadar kesinti?. 

Bu kadar yüksek fon kesintisi hadisesi, fındık üre
ticilerinin, . enflasyon etkisiyle aşınan satın alma gü
cünün normale.dönüşümünü sağlayacak farka devle
tin el koyması ve onu mağdur etmesi anlamına gelir. 
Bu büyük bir haksızlıktır; hatta, özellikle tek geçim 
kaynağı fındık olan Doğu Karadeniz halkına zulüm
dür. Mutlaka ve süratle gözden geçirilerek, gerekli 
düzeltme yapılmalıdır. 

Yüksek seviyeli fonun başka hususlarda da etkisi 
var : Filhakika, yüksek seviyeli fonun, üreticiyi eko
nomik yönden sıkıntıya uğratması yanında, fındığın 
kaçak olarak yurt dışına çıkarılması ve düşük fiyatla 
satışı gibi etkileri de olmakta -dışarıya ucuza satılı
yor- bu durum dış piyasalarda ihraç fiyatlarının yük
selişini de önlemektedir. Ayrıca, üreticiden bu amaç
la faturasız mal alınması ve işlendikten sonra yine fa-
turasız olarak yurt dışına çıkarılması dolayısıyla, Ha
zine, stopaj ve Katma Değer Vergileri gelirlerinden 
de mahrum kalmaktadır. 

Fındık fiyatlarının oluşmasında gerçek değerlerden 
uzak kalınarak, müstahsilin gelirine hükümetçe bu şe-. 
kilde el konurken, bir taraftan da girdi fiyatlarında bü
yük zamlar görülmektedir. Filhakika, petrolün varili 
30 doların üzerinde seyrettiği yıllar boyu, 12 Eylül 
hükümetlerince dahi, gübre fiyatları sabit tutulurken, 
bu hükümet işbaşına geldikten sonra, petrolün varili 
15 doların altında seyrettiği dönemde dahi, gübre fi
yatları 1983 yılı sonlarındaki fiyatının yaklaşık 4 ka
tına çıkartılmıştır. Yine 1983 yılı sonunda 68 lira 60 
kuruş olan motorinin litresi bugün 202 Uradır. Ziraî 
kredi faizleri yüzde 22 düzeyinden, bugün gübrede 
yüzde 34'e, traktörde yüzde 35'e çıkartılmıştır. 

Giresun ve Ordu İllerinde fındık yetiştirilmeye 
uzun yıllar öncesinden başlanmıştır. Fındık ağaçları
nın büyük bir bölümü yaşlı olup, bu ağaçlardan elde 
edilen ürünün veriminde düşüşler olmaktadır. Bu dü
şüşü, ancak, gübreyle desteklemek suretiyle yenebilir
siniz. Filhakika, yapılan araştırmalarda yüzde 20'lik 
azotlu gübrenin, ocak başına yılda bir kilogram ve
rilmesi halinde, dekarda 76,2 kilogram verim artışı 
sağlanmaktadır. Ancak, gübrenin pahalı olması ve 
fındık gelirinin enflasyon etkisiyle her yıl azalarak 
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fındık üreticisini malî yönden zor duruma sokmuş 
olması, gübre kullanımını önemli ölçüde sınırlandır
makta; böylece, üretimde ve çiftçi gelirlerinde azalma
nın yeni bir nedenini oluşturmaktadır. 

Fındık üreticisinin en büyük şikâyet konularından 
birisi de Fiskobirlik'in, teslim aldığı ürün bedellerini 
peşin ödememesi ve bu nedenle üreticinin malî yönden 
sıkıntıya düşmesidir. Filhakika, bazen ödemelerin ay
larca geciktiği olmuştur. IBU nedenle, âcil .paraya ihti
yacı bulunan çiftçi, çoğu kez, fındığını gerçek bedelin 
çok altında tüccara ya da aracıya satarak mağdur du
rumda kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, toparlamanızı rica 
edeceğim. 

ALI MÂZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bu 
şekilde ucuza alınan fındığın düşük fiyatlarla satışı 
imkân dahiline girdiğinden, dış pazarlarda fındık ih
raç fiyatlarının yükselmesi frenlenmiştir. Hükümet, 
ihraç fiyatlarının bir ölçüde düşürülmesini önlemek 
amacıyla, fon uygulamasında aşırı kesintilere gitmiş; 
bu defa da çiftçi mağdur edilmiş, vergi kaçakçılığı ve 
fındığın kaçak olarak ihracı şartları yaratılmıştır. Ka
nımızca, bu hususta yapılacak uygulama şöyle ol
malıdır : 

1. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaldırıl
malı ya da diğer ürünlere uygulanan düzeye indiril
melidir. 

2. Taban fiyatları ya da satın alma bedelleri 
Fiskobirlik tarafından, fon, fiyatlara dahil edilerek 
tespit olunmalıdır. 

3. Fındık üreticisine uygulanan yüzde 7 oranın
daki stopaj, belli büyüklüğün altında kalan teslimat 
için kaldırılmalıdır. Bu bir nevi, rızıktan alınan vergi 
niteliğindedir^ 

Değerli milletvekilleri, fındık üreticilerini olumsuz 
olarak etkileyecek olan ve onları ekonomik yönden 
felakete sürükleyen bu hatalı politikalar yetmiyormuş 
gibi, Doğu Karadeniz halkı bir de Çernobil nükleer 
santralindeki kaza dolayısıyla hükümetçe alınan ted
birler ve uygulamalar sonucu, aşırı ölçüde mağdur 
edilmiş ve büyük endişelerin içine itilmiştir. Zaman 
müsait olsaydı bu radyasyon konusuna da değinmek 
isterdim; ancak, arkadaşlarım değindiği için o kısmı 
geçiyorum. 

Ancak, bir defa daha belirtmek isterim ki, gerek 
17 Eylül kararları, gerekse geçen yıl fındığın hiç ol
maması, bu yıl da beklentilerin gerisinde kalması ve 
uygulanan alım fiyatının, üreticinin alım gücünü azal
tıcı düzeyde bulunması nedenleriyle, Doğu Karadeniz 
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fındık müstahsili perişan ve fevkalade güç durumda
dır. Bu perişanlık o mertebeye varmıştır ki, halk, rad
yasyonun, sağlığı üzerinde yaratması muhtemel tenli-. 
keli durumu hiç düşünmeden ve olayın o yönüne hiç 
önem vermeden, ekonomik boyutunu dile getirmekte, 
aç olduğunu söyleyerek, önümüzdeki günleri nasıl ge
çirebileceğinin hesabını yapmakta, endişelerini ve ça
resizliğini ifade etmektedir. 

Bu tablo fevkalade acı vericidir. Konunun ihmale 
ve gecikmeye kesinlikle tahammülü yoktur. Yöre hal
kının sorunlarına mutlaka çare bulunmalıdır. Bu 
Meclis araştırması önergesinin asıl maksadı da, du
rumu derinlemesine incelemek suretiyle, alınması ge
rekli tedbirleri gerçekçi bir biçimde ortaya koymak
tır. Ancak biz, kısa bir süre yörede yaptığımız tetkik 
ve tespitlerin sonucu 'olarak, aşağıdaki tedbirlerin, da
ha önce ifade ettiklerimize ek olarak alınması gerek
tiği inancındayız. 

NEOAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, niye müsamaha ediyorsunuz; 6 dakika geçti. 

ALlt MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 
1. Fiskobirlik, üreticiye çok daha süratli ve peşin ola
rak. fındık bedelini ödemeli, 

2. Ordu, Giresun ve Trabzon için fındık bedel
lerinin ödenmesinde, günlük imkânlardan daha büyük 
pay ayrılmalıdır. 

3. 1986 yılı kredileriyle, 1985 yılında tecil edilen 
tüm krediler, yeniden tecile tabi tutulmalı ve bunlar 
için faiz uygulanmamalıdır. 

4. Bu kredilerle bundan sonra ve gelecek yıl ve
rilecek bütün krediler, faizsiz olarak, makul süre ile 
taksite bağlanmalıdır. 

5. Yöre halkının 1987 mahsulünün idrakine ka
dar, geçimini temin edecek imkânlar sağlanmalıdır. 

6. Bu yardımların karşılıkları ve faizleri, Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenmelidir. 

7. Üreticiye vergi iadesinde çıkarılan müşkülat 
terk edilmeli -tapu aranması gibi- ve 1985'ten kalan 
alacakları dalhil, bu yı.lki iadeler süratle, kesin karara 

• bağlanarak ödenmelidir. 
8. Fındık bedellerinin geç ödenmesi halinde, kre

di borçları faizleri de durdurulmalıdır. 

9. Bölgede radyasyon ölçüm merkezleri kurulma
lıdır. 

10. Radyasyon ihtimali ve tehlikesine karşı yöre 
halkı ve müstahsil eğitilmeli, bilinçlendirilmelidir. 

11. Gelecek yıl ve yıllar sonra ortaya çıkması muh
temel tehlikeler için şimdiden tedbir alınmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, fındık konusunda müstah
silin mağduriyetine neden olan hususlar ile, bunlara 
karşı alınmasını düşündüğümüz tedbirleri böylece özet
lemiş bulunuyorum. 

iBunlann dışında, bölge halkının hassasiyetle üze
rinde durduğu, sebebini kesinlikle öğrenmek istediği 
ve şüphelerini belirttiği bazı hususlar daha vardır. 

iBAŞKAN — Sayın Haznedar, süreniz hayli geçti 
efendim, lütfen konuşma metninizin son sayfasına ge
lin efendim. 

(MUSTAFA ŞAKİN (Kayseri) — 10 dakika geçti. 
ALt IMIAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bi-

" tiyor efendim, son sayfa. 

... 'Bunlar belki ide haksız olarak, fakat yaygın şe
kilde, geniş bir kitle tarafından kesin kanaat olarak 
ifade edilmektedir. Bunlardan bir tanesi* radyasyon 
bölgesinin tespitindeki hassasiyettir. Bu husus, Sam
sun İlinde seçim olması ve bazı ihracatçıların bu böl-
gede bulunması gibi nedenlere dayandırılarak, değişik 
yorumlara yol açmaktadır. Halk, bu yasaklama kara
rından zarar gören ve aşırı kâr sağlayan kesimlerin 
ve kimselerin bütün açıklığı ile ve kesinlikle ortaya 
çıkmasını istemektedir. 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

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) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sılada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır, 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Sayın Bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz yöresi hal
kının çok yönlü sorunlarını ve tereddütlerini satırbaş
larıyla olsun ortaya koymaya çalıştım. Daha detaylı 
ve derinlemesine yapılacak bir tetkikatın, soruna kök
lü çözümler getirecek daha başka (hususların da açığa 
çıkmasını sağlayacağı muhakkaktır. 

Bu nedenle, gerek gerçekçi fındık politikalarının 
tespitine medar olacak bilgilerin toplanması, gerek hü
kümetin aldığı son kararların gerçek nedenleri ve 
çok yönlü etkilerinin ortaya konulmasını temin mak
sadıyla, yüce Meclisin konuya eğilmesi gerektiğine ina
nıyorum Bu maksatla, Meclis araştırması önergemizin 
kabul edileceği inancı içinde yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (DYP, SHP, HDP ve Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Ordu Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haznedar ve 
arkadaşlarının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar 
ve uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerin
deki etkisini araştırmak üzere vermiş oldukları öner
genin öngörüşmeleri tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili Tiir-
'kân Turgut Arıkan'ın, keza, Devlet Bakanı ve Baş-
'bakan Yardımcısından sorusu, aynı nedenle ertelen
miştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbuntoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalfoantoğiu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 

ISoru ertelenmiştir,: 

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

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, aynı sebeple erte
lenmiştir, 
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5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydhın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, fetanbul Milletvekili 
Oiinseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar, 
Sora ertelenmiştir, 
6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

^BAŞKAN — 6 nci sırada, Diyarbakır 'Milletvekili 
Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir., 
KADÎR NARÎN (Diyarbakır) — Sayın Bakan 

az önce burada idi, 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.l.Tt ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Balkanı ve Başbakan Yar-. 
d imasından sorusu vardır^ 

Sayın Sağlar?. Yoklar, 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir., 
8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha

yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili Nu
ri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
ıSoru ertelenmiştir., 
9. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar, 
Aynı sebeplerle soru ertelenrriişt!ir.| 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonü'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

14 . 10 . 1986 O Î 1 

i BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

I 11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonü'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Edirne 'Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, aynı sebeple erte-
lenmiştir.1 

12. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 

I ve Başbakan Yardımcısından sözlü. soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, aynı sebeple erte
lenmiştir. 

İS. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
I D.PT. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, îçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır, 

Sayın Sağlar?. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 

SorU ertelenmiştir. 

I 14. — 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-

2esi (6/607) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünerin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka-

I nından sorusu vardır» 
I Sayın Üstünel?. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir.! 
I 15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de-
I mir - çelik- mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik

rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
] kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 
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BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
»Soru ertelenmiştir., 
16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var-* 
dır. 

Sayın Narin?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6j699) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.; 
18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu, ay
nı seebple ertelenmiştür. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Trabzon Milletveki
li Osman Ba'hadır'm, İçişleri Balkanından sorusu vair 
dır. 

Sayın Bahadır?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12 J 984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

'BAŞKAN — 20 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının bulunmaması sebebiyle er
telenmiştir. 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) 

'BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

(Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Tokat Milletvekili Enver özcarfın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞ S AN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6J631) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın özcan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

ıBAŞKAN — 24 üncü sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf DemirMn, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu, mehil verildiğinden ertelenmiştir. 

25 # —' Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/666) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

26. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sek
törler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Buradalar. 
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Cevap Verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştin 
27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi TNTalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir» 
28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?. Buradalar. 
Cevap verecek' sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen7in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/770) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesenlin, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?, Buradalar. 
Cevap verecek «ayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştin 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tu-

. tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardın 

Sayın Abacıgil?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Sorul ertelenmiştin 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Balıkesir 'Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır., 

Sayın Abacıgil?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. —Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

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

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Muğla Milletveki
li İdris Gürpınar'ın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir., 

34. — Sinop Milletvekili Barış Carfın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır., 

Sayın Can?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 
35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

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

BAŞKAN — 3'5 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır., 

Sayın Can?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
H. BARIŞ CAN {Sinop) — Sayın Başkan, Sayın 

Başkan... 
İBAŞKAN — Bizim yapacak bir şeyimiz yok efen-ı 

dİITL 

H. BARIŞ CAN {Sinop) — Usul 'hakkında 'görü
şeceğim efendim. 

BAŞKAN — Bizim yapacak bir şeyimiz yok efen
dim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İçtüzüğe göre, usul 
hakkında söz istiyorum, efendim. Benim ne söyleye
ceğimi bilmiyorsunuz ki, efendim. Niçin bu kadar şart
lanıyorsunuz, anlamıyorum. 

BAŞKAN — Hangi konu için usul hakkında söz 
istiyorsunuz?. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Davranışınız hakkın
da. 
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'BAŞKAN — Hangi davranışım trafolunda?, 
H. ©ARIŞ CAN (Sinop) — Anlatacağım efen

dim, 
BAŞİKAN — Efendim hangi davranışımın hatalı 

olduğunu söyleyin. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Meclis gündemini 

işgal etmemek amacıyla, sorularımızı yazılı olarak 
arz ediyoruz. O sorular, zaman zaman güncel poli
tikayla ilgili oluyor ve yazılı olarak cevap verilmesi ge
rekiyor. Bu sorulara yazılı olarak cevap verilmediği 
gibi, sözlü olarak cevaplandırılması için gündeme gir
diğinde de hem güncelliği kayboluyor, hem de bakan
lar hazır bulunmuyor. Bakanların 'hazır bulunması 
esprisini şu anda tartışacak değilim. Ancak, Başkanlığı
nız, 20 gün ficinde yazılı olarak cevap verilmesi gere
ken sorular için, 15 gün geçtikten sonra, ilgili bakan
ların Veya Barbakanın dikkatini çekiyor mu? Bunu 
arz edeceğim. 

BAŞİKAN — Çekiyor efendim; 
H. BARIŞ CAN ipinop) — Çekiyorsa, o zaman 

onu da yazılı olarak İstirham ediyorum efendim. 
BAŞİKAN — 'Meclis Başkanlığına soru yöneltirsi

niz, Meclis Başkanlığı da bu sorularınıza vesikalarla 
cevap verir efendim < 

H. 'BARIŞ CAN '(Sinop) —. İkinci husus sorula
rımız özetlenirken, amacından saptırılacak biçimde 
özetlenmemesini diliyorum. Zira sorularımızın özeti 
'bu biçimde değildir. Sorular çok net olmasına rağ
men özetlemeler yanlış yapılmaktadır', 

BAŞİKAN — Efendim, 'bakan ve milletvekili arka
daşlarımızın 'bazılarının 'burada 'bulunmaması dolayı
sıyla ve zaman kazanmak bakımından ve gündem de 
dağıtılmış bulunduğundan bu şekilde okuyoruz ve tea-
ınülümıÜz de böyledir. Bütün arkadaşlar da benim gi
bi okuyor efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizin okumanızı kas
tetmiyorum, sorularımız gündem metnine yanlış ve 
amacından saptırılmış olarak geçmektedir. 

Siz 'Başkanlık olarak, yazılı sorulara 15 gün için
de cevap vermeleri için 'ilgili bakanların dikkatini çe-

. kiyor musunuz efendim?. 
'BAŞKAN — Bil'diMyoruz efendim. Tekitlerinizi 

günü gününe yazıyoruz efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Peki, o zaman bunu 

başvuru olarak kabul edin; cevap istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga

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

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın ıBaşbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih-

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

'BAŞKAN — 37 nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, sorusu, soru sahibinin izinli olması dola
yısıyla ertelenmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in Başbakandan sorusu vardır. 
, Sayın Şahin?.. Yoklar. 

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

40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

'BAŞKAN — 40 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Bakanından so
rusu. vardır. 

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

41. — 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 Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

'BAŞKAN — 41 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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42. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın (Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menöğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edil
diği iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa- Murat Sökmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu, soru sahibinin görevli bulunması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

44. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — 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 öner
gesi (6/768) 

'BAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok„ 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüz
me - Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin 
Millî Eğtim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

BAŞKAN — 46 ncı sıralda, Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu geri alınmıştır. 

47. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) * 

BAŞKAN — 47 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş

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

BAŞKAN — 48 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İstanbul Milletveki
li Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu, aynı se
beple ertelenmiştir. 

50. — 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 — 50 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ceylan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — 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 — 52 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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* 53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

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

tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parasının 
çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/785) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö

revliler ile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 56 ncı sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, görevli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

57. — 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 — 57 nci sıradaki, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın sorusu, mehil verildiğinden erte
lenmiştir. 

58. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefale
te karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 58 inci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sorusu, izinli olması dolayısıyla er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Başbakan ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya Sayın Tarım Orman ve Köy

işleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — 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 — 60 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmışaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/t796) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

62. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu
na katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya da
vet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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64. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir | 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen I 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6J799) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Tunceli Milletvekili I 
Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, j 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

66. — 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 — 66 ncı sıradaki, İçel Milletvekili Sa
yın Edip Özgenç'in sorusu, soru sahibi izinli olduğu 
için ertelenmiştir. 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-
ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sa
yın İbrahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından 
sorusu vardır. I 

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

68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Başkan-
vekili Arif Ş. Bilgin'in cevabı (6/774) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Başkanlık temsilcisi?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başkanlığınızca söz

lü olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

1. Meclis İçtüzüğümüz birbuçuk yıldan beri Yü
ce Meclisimize müzakere edilmek için neden getiril
miyor? 

2. Meclis İçtüzüğümüzün Mecliss getirilip gö-
rüştürülmemesi için Başbakan veya başka bir makam
dan emir veya telkin yapılmış mıdır? 

3. Böyle bir telkin yahut emirle komisyonda bek
letilmekte ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üs
tünlüğü ilkesi zedelenmiyor mu? 

4. Böyle bir emir veya telkin yok ise, Başkanlı
ğınız ve hem de komisyon neden görevini yapmamak
tadır? 

5. Bu durum karşısında, her yıl Başkanlığınızca 
düenlenen «Egemenlik» haftalarının ve o haftalarda 
verilen beyan ve nutukların anlamı kalıyor mu? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Başkanvekili. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞ

KANVEKİLİ ARİF Ş. BİLGİN (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Başkanlığımıza yönelttiği, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin ko
misyonda bekletilme nedenine ilişkin sözlü soru öner
gesini, Başkanlık adına cevaplamak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Bilindiği gibi, İçtüzük teklifi Anayasa Komisyo
nunda görüşüldükten sonra, 14.6.1985 tarihinde Genel 
Kurul gündemine girmişken; komisyon, seçiminin 
yenilenmesi nedeniyle, İçtüzüğün 45 inci maddesine 
müsteniden tekrar komisyona geri almıştır. 

Geri alınan İçtüzük teklifi üzerindeki çalışmaların, 
en kısa zamanda tamamlanarak, Genel Kurula indi
rilmesi, Anayasa Komisyonunca planlanacaktır. Esa
sen, bu konuya Sayın Meclis Başkanınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dördüncü Yasama Yılını açış 
konuşmalarında da değinilmiş ve bu istikamette te
mennide bulunulmuştur. 

Çok iyi bilinmesi gereken bir hususu, önemli be
lirtmek isteriz. Komisyonlar, Başkanlığımızca havale 
edilen tasarı ve tekliflerin görüşme sıra ve zamanını 
İçtüzük kurallarına göre kendileri takdir ve tanzim 
ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
ve komisyonları, gündemlerine hâkimdirler. Bununla 
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beraber, Başkanlığımız, İçtüzüğün verdiği yetki çer
çevesinde komisyon faaliyetlerini muntazaman izle
mekte, işlemlerini, Anayasa, yasa ve İçtüzüğo uygun
luk bakımından denetlemekte ve çalışmaları hakkın
da komisyon başkanlıkları ile sık sık görüşmeler yap
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan organ
lara, hiçbir makam veya kişinin emir vermesi veya 
telkinde bulunması mümkün değildir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkanvekili. 
Buyursunlar Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Bugün galiba en şanslı benim; çünkü benim bir 
sözlü soruma cevap verildi. Bu sözlü soruma cevap 
verileceğini önceden bilseydim, bu sorum ile ilgili 
hazırladığım ve şu anda elimde bulunan müsvetteyi 
hiç olmazsa daktilo ettirirdim; çünkü, kendi elyazım 
da olsa, bazı yerlerini okuyamıyorum, ağır okuyaca
ğımdan dolayı özür dilerim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Beş daki
ka süreniz var, beş dakikada ne okuyabilirseniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Öyleyse 
saat tutun lütfen. 

Sayın Başkan, saym iktidarın Meclise bakış açısı, 
kısaca, Meclisten önce hükümet, hükümetten önce 
Başbakan formülü olduğu iyice anlaşılmıştır. ANAP 
çoğunluğu bu formüle tutsak olmuş ve Meclis çalış
maları bu yüzden itibar ve ilgi kaybına uğramıştır. 
Ne var ki, Meclis Başkanlığı da, kendisi ve Meclis 
komisyon çalışmalarıyla, iktidarın ve hele Başbakanın 
Meclisi dışlama eğilimine boyun eğmiş görünmekte
dir. Bunu, şu şekilde dahi kanıtlamak olanaklıdır : 
Geçen yasama yılında çıkarılan yasaların 79 adedi 
kanun hükmünde kararnamedir, ki üç senede 326 
tane yasa çıkarılmış olduğu göz önüne alınırsa, hü
kümet, yasama yükünün 1/4'ünü kendisi yüklenmiş 
demektir. Halbuki geçen 14 yılda, 11 hükümet ta
rafından ancak 126 adet kanun hükmünde kararna
me çıkarılmıştır. Devlet yönetiminin aslî unsuru olan 
teşkilat, personel ve usullerle ilgili konular, hep ka
nun kuvvetinde kararnamelerle düzenlenmiş olup, 
Meclisin düzenleme yetkisi âdeta hükümetçe gaspedil-
miştir. 

Her yasama yılında, Meclis komisyonları ve Ge
nel Kurulu iktidar organları gibi çalıştırılmıştır. Ko
misyonlar, hükümetin, yani Başbakanın siparişi üze-
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rine toplanmış ve sipariş üzerine karar vermişlerdir. 
Bu konuda, Genel Kurulumuzda bir komisyon baş
kanının - ki sanırım Adalet Komisyonu Başkanıydı -
acı bir itirafı da olmuştu ve hatırlarsınız, bendeniz 
sert tepki göstermiştim. En önemli kanunlar, komis
yonlarda 48 saat beklemeden ele alınmış ve Genel 
Kurulda aynı işleme tabi tutulmuştur. Hükümetin is
tekleri, Anayasa gereği öncelik ve ivedilikle ele alın
ması gereken kanunların önüne geçirilmiştir. Meclis 
Başkan ve Başkanlık Divanı bu uygulamaya hiç di
renç göstermeyerek boyun eğmiş, kötü teamüllerin 
yerleşmesine neden olmuştur. 

Bütün bu kötü uygulamalara sebep, Meclis İçtü
züğünün hâlâ yapılmamış olmasıdır. Gerçi bu zihni
yetteki çoğunlukla ne şekilde bir İçtüzük yapılabile
ceği de ayrı bir endişe konusudur: 

Biliyorsunuz, Meclis İçtüzüğümüz, Birinci Yasa
ma Yılı sonunda hazırlanmış, komisyonlardan geçmiş, 
Genel Kurul gündemine girmiş olduğu halde, Ana
yasa Komisyonu, taslağı geri çekmiş ve o günden bu
güne İçtüzük tasarısından söz edilmez olmuştur. Bu 
da iktidarın parlamentoya nasıl baktığını gösteren 
önemli bir işarettir 

Bütün bu olgular nedeniyle yukarıdaki sözlü so
rumu yöneltmiştim; bugün çok şükür cevap, aldım; 
ama cevap değil, telif mahiyetinde veya tevil mahi
yetinde... Yine soruyorum bu kürsüden : Sayın Mec
lis Başkanı, egemenlik haftasını düzenlemek ve o haf
talarda yaptıkları beyan ve nutukları söylemek sizin 
hakkınız mıdır? Önce demokratik bir İçtüzük yapıl
masını sağlayınız, sonra konuşunuz. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'm, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Som ertelenmiştir. 
70. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Amik 

Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6J807) 

607 — 



T. B. M. M. B : 13 14 . 10 . 198$ O : 1 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Tevfik Bilal?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortado

ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan, güçlüklere karşı alınacak önlemlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Başbakandan sorusu aynı nedenle er
telenmiştir. 

72. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, 
radyasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 72 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın sorusu, soru sahibinin görevli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

73. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Yİ-
BÎTAŞ Holding A nonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu7nun, 

1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya^nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Hakkâri Miletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu aynı ne
denle ertelenmiştir. 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaattaki 
yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet teklif 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/815) 

BAŞKAN — 78 inci sıradaki, Hakkâri Milletve
kili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu, keza, 
aynı sebeple ertelenmiştir. 

79. ,— Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuşma
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Hakkâri Miletve
kili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu, keza, 
aynı sebeple ertelenmiştir. 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu, keza ay
nı sebeple ertelenmiştir. 

81. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so-
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rusu, soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelen
miştir. 

83. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay -
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sorusu vardır. 

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

VII. — 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 I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı :• 459) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, 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 tşler Komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
ilgili komisyon olmadığı için ertelenmiştir efen

dim. 
2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-

den'inı 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 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. Sayısı: 
460) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, 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 Maddesinin (a) 
Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Komisyonu Raporu 
üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Sayın komisyon?.. Yerindeler. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL DAYI (Balıkesir) — Efendim yazılı müra
caatımız da var; teklifi geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim hükümet bulunmadığı için 
komisyon teşekkül etmemiş oluyor. Bu itibarla, hü
kümet ve komisyonun bulunduğu zamanda bu talebi
niz yerine getirilecektir, önümüzdeki müzakerelerde 
hükümet bulunmadığı takdirde, bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelendiği için otomatikman müzakere 
devam edecektir. 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/795) (S. Sayısı ; 470) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli 
ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) Ben
dinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporujıun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Namık 

Kemal Şentürk, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve-
kileri; şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda huzurunuzda 'bulunmamın nedeni, 3046 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesiinıin "(b) fıkrasının de
ğiştirilmesi, yani, devlet baklanlarının sayısının 7'den 
10'a çıkarılmasına dair İkamın tasarısı hakkındaki 
görüşlerimizi, düşüncelerimizli arz etmektir. 

Değişen ve gelişen şartlar, kamıu yönetimi ve 
hizmetlerinin gerekli kıldığı ahval karşısında ciddî 
araştırmalara dayanarak, modern idare teknikleri de 

(1) 470 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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dıiklfcate alunmak suretiyle, yeni bakanlıkların kurul-
oıası, devlet bakanlıklarınım 'ihdası veya bunların 
lazallıtıknası konusunu normali ve tabiî kabul eden bir 
zihniyetin insanlarıyız. 

Ne var kıi, müzakeresine başladığımız tasarı, 
ciddî bir ©tüt ve ciddî bir ihtiyaç mahsulü olmak
tan uzak; falkıat 'iktidarın, Özal Hükümetimin karar
sız tutumu, tutarsız politikasının yeni 'bıir tezahürü
dür. (DYP şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
hususu slize, bizzat Sayın özal'ım ağzından ve onun 
ifadeleriyle teyit etmek istiyorum. 

19 Aralık 1983 tarihinde, yüce Meclis önünde 
okunan hükümet programında Sayım Başbakan ba
lcımız ne diyor : «Kamu idaresinin verimliliğini ar
tırmak maksadıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar
da, meselelerin gerçek sebeplerine göre değerlendirme 
ve düzenleme yapılamadığı İçlin başarılı olunama
mıştır. Değişik birimler 'tarafından, aynı maksada dö
nük olarak yürütülen hizmetlerin bir araıda toplan
ması, yetki ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarı
larak ıtieştoilatianımada sadeleşmeye gidilmesi, bakan
lık ve her iseviiyede teşkilat sayısının bıMeştirilerek 
asgariye lind'irlilm'esi zorunludur.» Devam ediyoruz, 
bir başka paragraf : «Bizden önceki hükümet 26 
üyeden meydana gelmekte idi; bakanlıklara bağlı 
birim sayısındaki artış ise* daha büyük ölçüde ol
muştu. Devlet İdaresinde birimlerin aşırı çoğalması, 
yatay ve dikey koordinasyonu zayıflatmış, 'imkamsız-
laştırmıştır. Bütün 'bu sebepler, mevzuatın ve teşki
latlanmanın bütün olarak ele alınmasını ve rasyonel 
'bir 'idarî reformun yapılmasını zarurî kılmaktadır. 
Buna binaen, Başbakan hariç, 25 olan bakanlık sa
yısı, hükümetimizce 21 'e indirilmiştir.» 

Hükümet programının müzakeresi sırasında da 
Sayın özal ne söylemiş, bir de onu hatırlayalım : 
«Bazı balkanilıfclarımız çok köklü sebepler olmadan 
kuruldu, gelişti, büyüdü; bazıları politika icabı ku
ruldu». 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
îşte şimdi kurulanlar gibi. , 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Be, 
peki, bu gelen 'teklif hangi icapla geldi, 'takdirlerimi-

> ze sunarım. 
Sayın Özal'ın konuşmasını okumaya devam edi

yorum : «Aslında bize teşekkür edilmesi lazım. Çün
kü, partilerin, kendi mensupları için, yani bir kaç ta
ne daha 'bakan çıkarışlaydık iyi olmaz mıydı diye 
düşünmesi normaldir. Bizim, beş tane balkanı daha 
aşağıya aldık diye, hakikaten tebrik ed'Imemiz la

zım. Kanaatim 'budur. Çünkü bunu milletin ve mem
leketin hayrına yapmışızdır. Kendi partimizi, kendi 
milletvekillerimizi balkan yapmayı düşünmemişizdir.» 
İyi mi? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, peki, kendi milletvekıilferi-
m balkan yapmayı düşünmeyen hükümetin, bu defa 
karşımıza yemi üç 'bakanlık daha kurulması için, ya
ni, devlet balkanları adedini artırmak için getlirdıiği 
teklifi ne maksatla geçirdiğini yine takdirlerinize su
narım. ' 

Bu 'tasarının ciddî tetkiklere dayanmadığını, hü
kümet programına tamamen ters düştüğünü ve po
litika ağırlıklı olduğunu böylelikle görmüş bulunu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan Başbakanlığa, 
muhtelif daireler, kuruluşlar bağlanmış. Aslında bun
ların büyük bir kısmı daha evvel de bağlı idi kıi, şu 
anda adedi 211i buluyor. Bir taraftan da, takip edil-
mökte olan ekonomik politikanın icabı diyerek, 233 
sayılı Kamum Hükmümde Kararname ille 11 tane ku
ruluş ve kamu iktisadî teşebbüsü daha Başbakan
lığa bağlanmak suretiyle, Başbalkanın koordinatör 
olması hususu ihmal edilerek âdeta, Başbakanlık, 
KİT'ler 'bakanlığı haline dönüştürülmüş ve bize gö

re çok kapsız birçok- dairenin ve mesela Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı var iken, Taşkömürü 
Kurumunun ve Türkiye Petrollerinim Başbakanlığa 
bağlanma sebebimi anlamak gayet zordur. 

B'iraz evvel gündem dışı bir' konuşma dolayısıy
la Ankara'nın kömür lile alakalı konuya, çok haklı 
olarak, cevabı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yım Türel verdi. Demek ki, birçok konuları Başba
kanlığa bağlamak suretiyle, Anayasamızda olmayan 

-bilemiyorum'; ama dünyada da pek emsalli olduğu
nu sanmadığım- yepyeni bir kamu yönetimi şekli 
sergilenmek istenmektedir. Yani, bir nevi, presliden-
tliıal sistem (Baş/bakanlık sistemi) ihdas edilme yolu
na gidildiği kanaati bizde hâkim olagelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, denilebilir ki, «Biz yeni ba
kanlık ihdas etmiyoruz, mevcut devlet bakanı adedini 
7'den lO'a çıkarıyoruz.» 

Bu, hiç de böyle değil. Konuyu bir başka yönden 
ele alalım. Sayın Başbakanın, hükümet programının 
müzakerelerindeki ifadelerine dayanarak söylüyorum : 
«Devlet bakanlarını, Başbakanlıkta, belli birtakım 
ünitelerin bakanları olarak görmüyoruz. Devlet ba
kanlarını, esas itibariyle bir nevi kurmay fonksiyonu
nu gören bakanlar olarak görüyoruz ve özel bazı ko-
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nuları Başbakan adına takip görevini de bu devlet ba
kanlarına vermiş bulunuyoruz.» 

Değerli arkadaşlarım, otuz kırk tane, bizce gerek
li olmayan, birçok kuruluşu Başbakanlığa bağladık
tan sonra, her kuruluşu bir devlet bakanına bağlamak 
suretiyle, bu bakanlıkları ünitelerin bakanı haline ge
tirmiş; bir yönü ile, teşkilat kanunları olmayan ba
kanlıklar ihdas edilmiş durumdadır. O sebeple, bu ye
ni tasarı üç yeni bakanlık daha ihdası anlamına gel
mektedir. 

Diğer taraftan, bu devlet bakanları, Başbakanının 
kurmay fonksiyonunu ifa edecek ise, kurmay heyeti 
ne kadar kalabalık olursa, neticeyi almak, o kadar 
zorlaşır. Hani bir taraftan bürokrasi ve kırtasiyecilik
le mücadeleyi, süratli karar almayı kendisine başlıca 
şiar edinmiş olduğunu iftiharla ve her vesile ile söy
leyen hükümet, bu davranışı ile, bir kere daha, düştü
ğü tezatı sergilemiş olmaktadır. 

3046 sayılı Kanunun, devlet bakanlarını belirleyen 
4 üncü maddesini hafızalarınızı tazelemek için hatır
latmak istiyorum. Bakın 4 üncü madde ne diyor: 
«Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda koor
dinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan 
konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek 
amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile Devlet bakanları görevlendirilebilir.» 

Değerli arkadaşlarım, halen hükümette 21 tane 
bakan var; bunun 7 tanesi kurmay fonksiyonu ifa 
eden ve Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağla
makla görevli bakan olduğuna göre, geriye kalıyor 14 
bakan. Bu nasıl bir koordinasyonsuzluktur ki, 7 dev
let bakanı, koordinasyonu sağlamak için görevlendi
rilmiş; bu da kâfi gelmiyor diye, şimdi 3 tane daha 
devlet bakanlığı kurmak suretiyle, meseleyi 10'a çı
karıyoruz? Yani, mazur görünüz, âdeta, bakanı baka
na markaj ettirmek gibi, acayip, enteresan bir hava. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar). İşte, bizim hayal 
edemediğimiz kamu yönetimini, hayal etmeyi düşün
mediğimiz kamu yönetimini, her zaman böyle sergi
lemek suretiyle, iktidar, daima istikrarı ve vatandaşın 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine olan güvenini 
sarsmada âdeta yarışırcasına bir havaya girmektedir 
ve tabiatıyla, bu davranışların vatandaş nezdindeki 
raksiyonlarını da çok yakın tarihte, çok yakın günler
de - geçmiş günlerde - bizzat yaşamış olduğunuzu ve 
yaşamış olduğumuzu tahmin ediyorum. 

Hükümet, devlet bakanlıklarını böylece artırarak, 
yine bakan adedini 24'e çıkartmayı, devlet bakanlık
larını artırmak şeklinde değil de, üç yıldan beri yapı

lan tatbikattan elde edinilen-tecrübelerden hareket 
edilerek; hayli şişmiş, büyümüş ve bu sebeple de asıl 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmiş, hatta başarısız
lıklara duçar olmuş, mesela Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı gibi bir bakanlığı ayırmak suretiyle, 
asıl fonksiyonel hale getirmeyi teklif olarak getirmiş 
olsaydı bunu gönül rızası ile ve alkışla karşılar; müs
pet oy kullanırdık; ama bu tasarıya maalesef müspet 
oy kullanmak imkânımız mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, devlet mas
raflarının azaltılması ve böyle bakanlıkların çoğalma
sı, ayrıca birçok dairelerin yeniden ihdası suretiyle iş
lerin çok ağır işler hale dönüşmesini ve bunun mah
zurlarını devamlı olarak söyleyen hükümet, bakınız, 
bu defa yeni yeni masraf kapıları açarak, bütçeye ye
ni külfetler tahmil etmektedir. 

Yine, biliyorsunuz, 3056 sayılı Başbakanlık Teşki
latı Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi gereğince, 
Başbakanlıkta ve devlet bakanlıklarında özel ve ön
celik taşıyan konularda, Başbakan devlet bakanlarına 
yardımcı olmak üzere 30 adet Başbakanlık Müşavir
liği kadrosu alınmış idi. Tabiî, otuz tane değerli ar
kadaşımızın ne kadar tecrübeli olduğunu bilemiyoruz; 
çünkü, isimleri bizce şu anda meçhul. Hesap edelim : 
ikisini Başbakana bırakırsak, geriye her devlet baka
nına dört tane müşavir düşüyor. Şimdi, bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde, yeni üç tane devlet bakanı haklı 
olarak diğer arkadaşlarından geri kalmayacak ve «ba
na da müşavir lazım» diyecek ki, her birine dörder 
tane müşavir!.. Pek yakın tarihte, bu kanun madde
sinin değiştirilerek, daha on iki tane müşavir kadrosu 
istemek suretiyle huzurumuza gelinirse, buna hiç şaş
mayalım arkadaşlarım. 

Kaldıki, Başbakana yardımcı olarak devlet bakan
ları, devlet bakanlarına yardımcı olarak müşavirler, 
- hadi bunu yürütelim - müşavirlere yardımcı olarak 
uzmanlar, uzmanlara yardımcı olarak uzman yardım
cıları, bunlara yardımcı olarak memurlar... Ee, bu fa
sit daire nereye kadar gider, bunu takdirlerinize bı
rakırım. 

Değerli arkadaşlarım, bir eski tabirle, sayın hükü
metin efaliyle efkârı maalesef her defa terstir, birbiri
ne tezat teşkil etmektedir, tşte bunun en güzel örne
ğini, bugün müzâkeresine başladığımız şu tasarı ile de 
bir kere daha tespit ve tescil etmiş bulunuyoruz. 

Sözlerimi bağlarken, bu tasarının, evvela, yüce 
Meclisin tasvibine mazhar olarak güvenoyu alınan hü
kümet programına ters düşmüş olması; bütçeye yük 
tahmil etmiş bulunması ve hele de sevk tarihi, zaman-
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laması dikkate alınırsa, adama iş bulma esasına daya
nan politik maksatlı bir teklif olması bakımından, ke
sinlikle karşısında olduğumuzu belirtir; değerli millet
vekili arkadaşlarımızın da bu konuyu vicdanlarıyla 
başbaşa kalarak değerlendirmelerini ve buna göre oy
larını kullanmalarını temenni eder, hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar). 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, çiftçilerin mağduriyetlerini önleyecek tedbir
lere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ye Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/1204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahsulünü Devlete teslim eden çiftçilerin mağdu
riyetleri karşısında aşağıdaki sorularımın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Doğan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Kalite farklılıklarına konan baremlerin değiş
ken ve yüksek olması karşısında çiftçinin mağduriye
tini giderecek ne gibi tedbir alınacaktır? 

2. Bu yılki uygulama ile destekleme alımı yapan 
müesseselerde çiftçi ve köylünün alın terini gasp eder 
mahiyetteki farklı uygulamalarda meydana gelen za
rar nasıl telafi edilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur... (ANAP 

sıralarından «Süre uzatılmasıyla ilgili önerge var» ses
leri). 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
ve gündeme kaldığı yerden devam etmek üzere, 
15 Ekim 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 

CEVAPLAR (Devam) 
T. C. 

Tarım Orman ve Köyişleri 13 . 10 . 1986 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-638 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müdürlüğünün 

10 Temmuz 1986 tarih ve 7/1204 - 6409/24360 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu' 
nun «Çiftçilerin mağduriyetlerini önleyecek tedbirler» 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Cevap 1. Tarım Sektörünün kendine has yapısı 
ve özelliği ile memleket ekonomisi içindeki yeri itiba
riyle Cumhuriyet Hükümetlerince daima desteklenmiş
tir. 1930'lardan beri taban fiyat politikasının yanında 
diğer çeşitli destekleme tedbirlerinin de uygulamaya 
konulduğu bir vakıadır. 

3. Cumhuriyet Hükümetimizin köylü ve çiftçiyi 
himaye politikasında bir değişiklik mi vardır? 

VI. — SORULAR VE 
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Hükümetimiz döneminde de bu destek artarak de
vam etmektedir. Hayvancılıkta en büyük harcama ka
lemini teşkil eden sanayi yemine yüzde 20 lik bir süb
vansiyonun ilk defa Hükümetimiz tarafından uygulan
ması ve netice itibariyle bu sektöre yarım trilyondan 
fazla bir maddî destek sağlanması, kanaatimizce bu 
konudaki gayret ve tutumumuzu bariz bir şekilde or
taya koymaktadır. 

Cevap 2. Çiftçinin alın terinin karşılığı olan fi
yatların verilmesi tarım ürünleri destekleme politika
mızın esasını teşkil eder. Bu itibarla iş başına geldiği
mizden bu güne kadar ilan ettiğimiz bütün destekle
me fiyatlarının tespitinde bu husus göz önünde bu
lundurulmuştur. 

Destekleme fiyatlarının tespitinde üretici ve tüke
ticilerin korunması yanında, piyasada arz ve talep 
dengesinin kurulmasına, enflasyonist baskıların önlen
mesine, dış rekabet şartlarının korunmasına, ürün ka
litesinin ve verimin yükseltilmesine önem verilmekte
dir. 

Taban fiyatlarının bazı ürünlerde, istenen çeşit ve 
kalitede üretimi teşvik edecek derecede fiyat farklılık
ları ihtiva etmesi hem memleket içinde daha kaliteli 
ürün üretimini, hem de dış pazar şansımızı artırmayı 
amaçlamaktadır. Bu uygulama ile üreticinin mağdu
riyeti bir yana bilakis himayesi ve desteklenmesi söz 
konusudur. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Edirne İli Havsa İlçesi ve civarındaki süt üreticileri
nin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/1209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 25.6.1986 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

1. Edirne İli Havsa ilçesi köyleri ve civar yöre
nin süt üreticilerinin sütlerini Süt Endüstrisi Kurumu 
Fabrikasının araç ve gereçleriyle süt aracı ve tefeci
lerin emrine tahsis ettirilerek üreticiden 85 TL.'sına 
toplatılan sütlerin Kurum fabrikasına 110 TL.'dan sa
tılarak bu aracılar beher Kg.'dan 25 TL.'sı tama
men Kurum fabrikasının imkânlarıyla kazandırıldığı 
doğru mudur? 

2. Köy Kalkınma Kooperatiflerinin üretici üyele
rinden toplatılıp teslim edilen sütün yağ oranının ara
cılar ve tefeciler vasıtasıyla toplanan sütlerin yağ prim
lerinin bu toplayıcıların sütün yağ primine aktarıldı
ğı doğru mudur? 

3. Ekim mevsimi geçtiği halde tamamen tohum
luk özelliklerini taşıyan Kg. ı 900 TL. hibrit mısırı
nın Köy Kalkınma Kooperatiflerince satılması için 
ve parasını dökülen sütten kestirerek süt üreticisinin 
zor durumlara düşürüldüğü doğru mudur? Ekim za
manının geçmesi nedeniyle ancak yem olarak kulla
nılacak bu mısır üreticilerinin zararını kim karşıla
yacaktır? 

4. Aracı ve tefeciler kanalıyla toplatılan süt be
dellerini Süt Endüstrisi Kurumu bu kişilere süt pa
ralarını her ay muntazam ödediği halde Köy Kal
kınma Kooperatifleri aracılığıyla Süt Endüstrisi Fab
rikasına dökülen sütlerin bedelleri ise birbuçuk - iki 
ay gibi gecikmeli olarak ödendiği doğru mudur? 

5. Süttozu, peynir ithal etmekle üreticilerinin beli 
kırılmış, yalnızlığa itilmiş dolayısıyla üreticinin elin
deki damızlık hayvanlarını kasaplık olarak elden çı
kartıldığını nasıl izah edersiniz? Üreticiyi korumak 
için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

6. Sonuç olarak hayvancılık sektörüne darbe in
dirilmiş midir? Bu uygulamalar sonucu 1986 kışında 
süt ve mamullerinin fiyatına Süt Endüstrisi Kurumu 
aracılığı ile ne miktarda zam yapmayı düşünmekte
siniz? 

7. Üreticiden litresini 85 TL.'dan aracı ve tefe
ciler vasıtasıyla alınan sütlerden imal edilen peynir
leri Köy Kalkınma Kooperatiflerinin talepleri olma
dığı halde beher tenekesinin 15 600 TL.'dan zorla sa
tılması için baskı yapıldığı aksi takdirde sütlerini ala
mayacaklarını ve bu peynirlerin parasının satılmadığı 
halde süt üreticisinin hesabından bedeli hemen kesil
diği doğru mudur? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 13.10.1986 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-637 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müd. lüğünün 10 Tem

muz 1986 tarih ve 7/1209-6450/24837 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın, 

«Edirne İli Havsa İlçesi ve civarındaki süt üreticile-

— «13 — 
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rinin sorunları» hakkındaki yazılı soru önergesinin ce
vabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yüdınm'ın 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap 1. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Gfenel 
Müdürlüğünün bütün fabrikalarındaki uygulamaya 
paralel olarak Edirne/Havsa yöresindeki üreticilerin 
sütü de işletmeye, kooperatifler, toplayıcılar ve bizzat 
üreticiler tarafından intikal ettirilmektedir. 

Modern süt sanayiinde çiğ süt fabrikalara intikal 
ederken soğutulmuş olarak muhafazası ve nakli bir 
zarurettir. Süt toplandığı bütün merkezlerde süt so
ğutma tankları kurulmak suretiyle çiğ süt + 4 C°'de 
muhafaza edilmekte, bilahara kuruma ait süt nakil 
tankerleri ile süt yine soğutulmuş olarak fabrikaya 
getirilmektedir. Bu itibarla fabrikanın araç ve gereç
leri çiğ sütün kaliteli olarak fabrikaya intikali için 
işletmeye süt veren bütün üreticilerin hizmetine tah
sis edilmekte olup herhangi bir zümrenin emrine tah
sisi sözkonusu olmamaktadır. 

Toplayıcılarla TSEK tarafından yapılan sözleş
melerde; toplayıcıların üreticilere Kurumca tespit edi
len taban fiyatların altında ödeme yapmamaları şarta 
bağlanmıştır. Ayrıca, toplayıcılara ödenen prim tu
tarları kooperatiflere ödenen prim tutarlarını hiçbir 
şekilde aşmamaktadır. Sözleşme şartlarına uymayan 
toplayıcıların sözleşmeleri derhal feshedilmektedir. 

Diğer taraftan Edirne/Havsa işletmesince belgeler 
üzerinde yapılan kontrollerde süt toplayıcıların, üre
ticilere kurum tarafından tespit edilen, taban fiyat
larının altında ödeme yapmadıkları tespit edilmiştir. 
Ancak >% 3 oranında uygulaman stopaj ile yağ primi 
uygulanmasından kaynaklanan kayıplar üretici fiyat
larına yansımaktadır. 

Cevap 2. Edirne/Havsa işletmesine toplayıcılar 
tarafından intikal eden çiğ sütlerdeki yağ oranı 1986 
yılında 1 -2 istisna dışında % 3,5'un altında kaldığın
dan, toplayıcılara esasen yağ primi ödenememiştir. 
Durum böyle olunca, köy kalkınma kooperatifleri
nin hak kazandığı yağ primlerinin toplayıcılara ak
tarılması sözkonusu olamaz. 

Cevap 3. Bakanlığımın Edirne 11 Müdürlüğü ithal 
edilen hibrid mısır tohumlarının denenmesiyle ve bu 
tohumların üreticiye intikali için TSEK Havsa işlet
mesinden yardım talep etmiştir. Mezkûr işletme, bu 

önemli hizmete yardımcı olmak maksadıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisinin 1,5 ton gibi cüzî miktardaki ithal 
mısır tohumunu kilogramı 900 TL.'dan satın almış ve 
bunu kooperatifler ve toplayıcılar aracılığı ile üreti
cilere intikal ettirmiştir. 

Gerek tohumların dağıtımında, gerekse tohum be
dellerinin tahsili hususunda kooperatiflere bir zorla
ma yapılmamıştır. 

Cevap 4. İlgili işletme tarafından üreticiye yapı
lan ödemeler tamamiyle objektif kıstaslar çerçeve
sinde yapılmakta, herhangi bir grup üreticiye ödeme
lerde öncelik tanınması sözkonusu olmamaktadır. 

Cevap 5. Edirne/Havsa İşletmesi çevresinde da
mızlık hayvanlar kasaba gitmemiş, bilakis süt üreti
minde bir önceki yıla göre önemli artış sağlanmıştır. 

Cevap 6. Hayvancılığımızın gelişmesini temin 
maksadıyla sürdürülen çalışmalara kesintisiz devam 
edilecektir. 

Cevap 7. Edirne/Havsa İşletmesince üreticinin sü
tünün. 85 TL./lt. den satın alınmamıştır. 1986 yılı 
Ocak - Temmuz döneminde, kooperatifler ve toplayı
cılar kanalıyla üreticiye '% 3,5 yağ ihtiva eden süt 
için litresine 105 TL. ödenmiş olup, primlerle birlikte 
1 litre süte 115 TL. ödenmiştir. 

Havsa işletmesi tarafından hiçbir kooperatife bas
kı ve zorla mamul satılması sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 
hayvan sağlığı hizmetleri için çalıştırılan personele 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (711211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Onman ve Köyiış-

leni Bakanı tarafından yazılı olarak yanııtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Erzurum Kırsal Kalkınma projesi kapsamından 

olarak projenin hayvan sağlığı hizmetJlarinJin il Mü
dürlüklerince yürütüldüğü ve projemin başlangıç ta
rihi olan 1982 yılından 1984 yıllı sonuna kadar, hay
van hastalıklarına karşı koruyucu aşılama faaliyet
leri gösterildiği, aşılama ve parazliter mücadelede gir
di olaraik üç yıllık; 

614 — 
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1 406 474 cc (DOZ)Ttuk aşı sığır liçin, 

2 428 701 cc (DOZ) aşı koyunlarda kullanıldığı 
ve bu surette 122 970 adet sığır, 393 556 adet koyun 
aşılandığı doğru ise : 

Soru 1. Bu kadar hayvanı aşulamak için İl Mü
dürlüğünde kaç adet veteriner çalıştırılmıştır? Kaç 
adet Hayvan Sağlık Teknisyen ve Sağlık Memuru 
çalıştırılmıştır? 

Soru 2. 1982, 1983, 1984 yıllarında ifanı İldeki 
'hayvan sağlık teknik personellerinin adetlerini lıisıte 
olarak vermeniz mümkün mü? 

Soru 3. Yoksa ou rakamlar masa başında mı 
ıhazıdanmışjtır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyleri 13 . 10 . 1986 

Bakariığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 - 636 
Tüıfkıiye Büyük Millet Mec&i Başkanlığına 

İlgi : 10 Temmuz 1986 tarih ve 7/1211-6466/24993 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi Hizmetleri» 
hakkındaki yazılı soru önergeslinin cevaJbı ekte tak
dim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmii Nal'bantoglu'nun Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Cevap 1. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi dahilinde 1982 - 1984 yılları arasında hayvan sağlığı ko-

nuısundaki/aaliyetler şöyledir : 

a) Salığın ve bulaşıcı hastalıklar 

Yıllar 

1982 • 
1983 
1984 

Toplam 

Aşılanan, Sığır 
(Baş) 

48 738 
87 646 
86 663 

223 047 

Aşi'lanan Koyun 
(Baş) 

111 053 
251 877 
387 150 

750 080 

Sarf edilen 
Aşı (cc) 

448 702 
1 138 031 
1 281 342 

2 868 075 

'Erzurum 
Teşkilatındaki Eleman Sayışı 

28 Vet. Kek. 43 Vet. Sağ. Tek. 
31 Vet. Hâk. 49 Vet. Sağ. Tek. 
29 Vet. Kek. 44 Vet. Sağ.. Tek. 

b) Parazitler Hastalıklar 

Yıllar 
İlaçlanan Sığır İlaçlanan Koyun 

(Baş) (Baş), Erzurum Teşkilatındaki Eleman Sayısı 

1982 
1983 
1984 

15 304 
33 002 
59 931 

Toplam 

Arz ederim. 

108 237 

22 309 SaJlgın ve bulaşıcı hastalıklar faaiyetlinde 
90 444 çalışan personel 

226 063 ' 

338 816 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

— 515 -
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında çifçi-
lere kullandırılan hayvansal yatırım kredisine ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy isler i Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1214) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Tarım Onman ve Köyiş

leri (Bakanı 'tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracıliışnnızı arz ve rica ederim. 

Saygılarmla. 
Hilmi Nîlbanitoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum Kırsal (Kalkınma Projesi kap
samında hayvansal yatırım kredisi olarak, 

865 adet çiftçiye kullandırılan 611 776 000 TL.'lık 
kredinin yerinde ve yararlı olarak kullandırıJdığı-
konusunda (bir araştırma yaptırır mısınız? 

Soru 2. Bu '8615 çiftçi ailesinin kredi talebinde 
banka yetkiılıilerihe gösterip muamelede dere ettir
dikleri hayvan sayıları toplamı ne kadardır? 

Soru 3. Erzurum Merkez Çiftlik Köyünde 25 
milyon ile yaptığı tesiste besi yapmayıp, tesisini ki
raya veren loldüğu siöylenımekltedir doğru mu? 

Soru 4. Erzurum Merkez (Dadaş Köyünde aldı
ğı 50 milyon 'ile yaptığı tesiste faaliyet göstermeyen 
olduğu 'Söylenmektedir doğru mu? 

,Not : Çffiik Köyümde : Baki Ezgi, Mehmet Ari-
na. Dadaş Köyünde : Zihni GünlüÇay.1 

T.Cf 

Tarım Orman ve Köyişleriı 
Bakanlığı 13 , 10 . 1986 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-635 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Md. lüğünün 10 Tem

muz 1986 tarih ye 7/11314-16469/24996 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun «Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 
çiftçilere kullandırılan hayvansal yatırım kredisi» 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte tak
dim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğart 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

Erzurum Milıletlvekili Sayın Hilmi Nalbantloğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi uy
gulaması başlangıcından bugüne kadar, tarımsal üre-
iüm yatırım krediisi açılmış ve kullandırıllimış bulu
nan 2 259 işletmeden kredinin yerinde kullandırma 
oranı yüzde 916.0'dnr. 2 '259 işletmemin 1 503'üne 
hayvancılık yatırım kredisi kullandırılmış olup, bu
nun da yerinde kullandırma oranı yüzde 95.3'tür. 

Cevap 2. 'Proje uygulaması yapılan Erzurum İli 
Merkez ve diğer ilçelerinde 30.6.Iİ986 tarihine ka
dar hazırlanan çiftlik geliştirme planlarında toplam 
olarak 96 936 baş hayvan alımı için kredi planlan
mış olup alım - ısaltım senedi ve veteriner hekim sağ
lık raporu ile tevsik edilip alımı yapılan ve kredisi 
kullandırılan hayvan sayısı 96 797 baştır. 

Cevap 3. Erzurum Merkez Çiftlik Köyü ile Da
daş köyleri çiftçilerinden olup önergede adı geçen 
şahısların, proje ve (kredi şartlarına uymayan ha
rekette bulunmaları nedeniyle iki şahıs hakkında T.C. 
Ziraat Bankasında 1985 yılında .borçlarına muacce-
liyet 'verilerek dosyaları ilgili İcra Dairesine intikal 
ettirilmiş olup Banlka alacağının tahsil ve tasfiyesine 
çalışılmaktadır, 

Dadaş köylü çiftçilerinden olan şahıs için de aynı 
kanunî işleme başvurulmuş oluıp, hayvancılık •sek!Bö-
rünün rehabilitasyonu programı ve 186/10716 sayılı 
kararname çerçevesinde intikal eden takibi de ilgili 
kuruluş (tarafından incelemeye alınmıştır. 

Arz ederim.' 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında
ki kırsal altyapı konusu işlerin yapımına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımlk. 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

ISoru 1. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi kap
samında kırsal altyapı konusu işlerinin (sulama, 
toprak muhafaza, ıtesviye, sanat yapıları, köprü, iç-
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me suyu, stabilize). altyapı yatırımları Koy Hizmet
leri 11 Müdürlüğünde yüıülüültmesine rağmen 'bu 11 
Müdürlüğü kapasitesini aştığı nedenliyle bazı sula
ma, taşkın koruma, içme suyu yaptırımlarının da 
DSİ ıBöllge IMd. Hüğü eliyle yaptırılması olanaklı de-
ğiıi mi? 

Soru 2/ Hükümet bu yöredeki sulama, taşkın ko
ruma ıgölet ive baraj ve bent •işlerini 'bitirmeyi hedef 
olarak alamaz mı? 

T.C. 
Tarım Orman ve (Köyişleri 

Bakanlığı 13 . 10 . 1986 
Özeli Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-634 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ılligi : Gen ISek. Ka. veKar. Md. lüğünün 10 Tem
muz i 1986 tarih ve 7/12116-6471 /24998 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın 'Hilmi Nallbantoğlu' 
nun «Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi» hakkındaki: 
yazılı sioru önergesinin cevalbı ekte takdim edinmek
tedir. 

Arz ederim., 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri1 

Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hillmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap : Erzurum Kırsal Kallkınma. Projesinde 
yer alan ve Bakanlığıma îbağlı Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan altyapı 
yatırıırrtlaondan; sulama, taşkın, koruma ve içme su
yu İle iljgili olan 'bölümü tamamlanarak hizmete su
nulmuştur. 

Tesviye, stabilize kaplama, Iköprü ve sanat yapı
ları gibi altyapı yatırımlarının da, mevcut makine 
parkı ve bütçe imkânları ölçüsünde 1986 yılı içeri
sinde tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü -Doğan 

Tarım Orrrian ve Köyişleri 
'Bakanı 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen^ 
oğlu'nun, gübre ve traktöre yapılan yeni zamlara 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1228) 

' 7 . 7 . 1986 
TJB.'M.ıM. Başkanlığına 

Gam içindeki Türk çiftçi ve 'köylüsü eski zam
ları ve yüzde yüze varan maliyet enflasyonunu taşı
yamaz durumdayken (gübreye ve traktöre yapılan yeni 
zamlarla ilgili aşağıdaki sorulanımın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Doğan tarafından 
yazılı olarak açı'kl'anmaSı için delaletinizi saygı ile 
rica ederim. 

M. MuraJt Sökmenoglu 
Hatay Milletvekili 

1. Türk çiftçi ve köylüsü ıgübre zamları ile ye
niden gam içinde Cumhuriyet Hükümetimizin hima
yesinden uzak ıbıırakıtaıaması için tedbir beklemekter 
dir. Bu hususta ne gibi tedbir alınacaktır. 

2. Türk köylüsü Ibu fiyatlarla nasıl traktör ala
caktır? 

3. Türk çiftçi ve köylüsünün nefes almak için 
uğraştığı sırada gübreye yapılan zam ile taban fiyat
larının geçersiz kalması karşısında taban fiyatları ye
niden gözden geçirilecek mi? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 13 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-633 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen Sek. Ka. ve Kar. Md. lüğünün 10 Tem

muz 1986 tarih ve 7/1228/6489/250I4O sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoglu' 

nun ilgi yazı ile Bakanlığıma intikal ettirilen yazıflı 
soru önergesinin cevalbı ekte takdim edillmekltedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
'Bakanı 

Hatay MiflleDvefcili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevalbıdır 

Malûmları olduğu üzere 1.7-1986 tarihinden iti
baren yürürlüğe ıgiren '86/101715 sayılı kararname, 
gübrelerin alış ve satış ifiyaıtilarını serbest bırakmıştır. 
Bu yeni uygulama ile gübre fiyatları serbest rekabet 
esasına göre teşekkül etmektedir. Ancak kilo ba
şına çiftçi sübvansiyonu devam ettirilmektedir. Di
ğer bir ifade ile gübrede devlet desteği aynı şekilde 
sürdürülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu zaman
larda da ithalatta fon ve çiftçimize sübvansiyon du
rumu ve miktarı hakkında Para Kredi Kurulu ka-
raırları alınacaktır, 
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Geçtiğimiz günlerde, gübre tedarik ve dağıtımın
da görevlendirillmiş olan Türkiye Ziraî Donatını Ku
rumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşların, 
gübre fiyatlarında yaptıkları indirimi bu vesile ile be
lirtmeyi faydalı bulurum. 

Hükümetimizin ekonomik politikasında rekabete 
dayalı serbest pazar ekonomisinin esas alınmasına 
rağmen, çinilerimizin emeğini değerlendirmek, geli
rini artırmak, şehir ive köy kesimleri arasında gelir 
farklılığım azaltmak ve çiftçilerimizin hayat seviye
sini (yükseltmek için 191814 yılından itibaren tanımda 
yaygını bir desıtelkleımıe poıliltikası uygulanmıştır/ Ziraî 
kredi, gübre, yem, ziraî mücadele gibi konularda 
çiftçimize sağladığımız yediyüz- milyar lira (bu konu
daki uygulamamızı ajçık olarak' ortaya koymaktadır. 

Ara edenilm. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişferi 
Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Köy Hizmetleri 10 uncu Bölge Mü
dürlüğünce yapılan toprak nakli ihalesine ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1235) 

Türkiye Büyük MMelt Meclisi Başkanlığvna 
Aşağıdaki sorulanımın Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanı tarafından yazıllı lolarak yanıtianımasıına 
aracıliiğınızı arz ve rica ederim. 

Saygulaffiımla, 
ıHilımi Naflbamtloğlu 

Erzurum Milletvekili' 

Soru 1. Bir ay kadar önce Erzurum Köy Hizmet
leri 10 uncu iBlöllge Müdürlüğünde ihalesi yapılan 
Köprü Köyden - İğdır'a toprak nakli ile illgili 350 
milyon liralık ihalenin (gerekliliği nedir? 

Soru 2, İğdır'a nakledilecek toprak neden İğ
dır civarından bulunmuyor nakledilmiyor da ta Er
zurum Köprü Köy Kasabasından naklediliyor? 

iSoru 3. Bu ihalenin gazetelerin yazdığı üzere 
ANAP Erzurum Merkez tllçe eski Başkanı Burhan 
Tufanç'a verildiği doğru mudur? 

Soru 4. Söylentilere bakılırsa bu ihalenin Bakan
lıktaki onay işini Erzurum Milletvekili Togay Gemâl-
maz yaptırmıştır, doğru mudur? 

Soru 5. (îhaîedö «MiHyonlar» döndüğü ve ihale
ye fesat karıştığı doğru mudur? 

Soru 6, Bu konuda Bakanlığınızca gazete yayın
ları nedeniyle (bir soruşturma yapılimafcta mıdır? 

TC. 
Tanımı Orman ve Köyişleri 13 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
Özefll Kafan Müdürlüğü 

Say) : ÖKM-2-632 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
î'lgi : Gen Sek. Ka. ve Kar. Md. iüğünün 10 Tem

muz 1986 tarih ve 7/)li2'3l5-tö504/2)5090, sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbanıtoğlu' 

nun, «Erzurum Köy Hizmetleri 10 uncu Bölge Mü
dürlüğünce yapılan toprak nakli ihalesi» hakkında
ki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edil
mektedir. 

Arz ederlim.ı 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbainltoğılu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap 1. Dünya Bankasınca Finanse edileni 
IAEE (İğdır, Aksu, Ereğli, Erciş) projesi kapsamın
da bulunan İğdır Projesi 19ı8!3 - 1987 yıilları arasın
da tamamlanması planlanmış olup, 3'8 000 hektar 
alana tarla içi geliştirme hizmötleri götürülecektir. 
Bu alanın, 14 000 hektarında ilse Toprak ıslahı yapılacak-
tiı*. Bu toprakların etüd, araştırma ve laıboratuvaır tahlliil-
Horti sonucunda tuzilü ve alkalli olduğu ve kimyasal mad
delerle ıslah edilebileceği ıbd'idenırniş ve uygulamaya 
1\984 yılında başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar so
nunda kimyasal madde olarak jips kullanılmasına 
karar verilmiştir. Kullanılması mümkün diğer kim
yasal maddeleri ve ibu meyanda sülfürik asit gibi 
sınai ürünler kullanıilmasına karar verilen jipsi ma
teryale nazaran, ekonomik yönden kabil-i kıyas ola
mayacak şekilde pahalıdır. Jipsin temininde üç alter-
nıaifcilf teislbÜfc «idiılımC'şltiır. 

Her üç alternatifin mukayeseleri sonucu, İğdır'a 
jipsin Samsun Gübre (Fabrikasından taşınması eko
nomik bulunmuş ve uygulamaya geçilmiştir, 

Sonuç olarak Dünya Bankası tarafından finanse 
edilen İğdır Ovaisı topraklarının ıslahı için toplam 
olarak asgarî 157 500 ton jipse ihtiyaç olduğu yapı
lan anlaşmalarda da göstertilmiştir. 1986 yılı progra-
oi'inda bulunan 47 000 ton jipsin Köpnüköy istas
yonundan İğdır OVasına nakliyesinin keşif tutan 
352 627 000 TL. tutmaktadır. 

Cevap, 2. İğdır Ovasının ıslahında kullanılan 
kimyasal madde -Samsun Gübre Fabrikasının atılk 
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maddesi olup, ı% 95 jips ihtiva elfcmekltedir. İğdır ci
varında bu 'saflıkta ve kalitede jips bulunamam ıştır. 
Bulunsa dalhıi gaiyri ekonomik öilmaktadır. 

Cevap 3. Kars - İğdır Ovası 'Karayolu ile jipis 
na'kli İhalesine iştirak için müracaat edenlerden, mü
racaatları Ikalbul edilen 4 ımlültiealhlhietıen en yülksıdk ten
zilat yüzde '1»6 ile Orhan Tuifanç'a ait olduğundan 
ihale bu şahsın üzerinde kaltmıtşltır. 

Cevap 4.: Brauruim Milletvekili Sayın Togay 
Gemaîmaz'ın ihale ile illgil'i herhanigi bir etkisi ke
sinlikle otlmaımışıtır. 

Cevap 5. (İhale tmsr'i mevzuat hükümlerine uy
gun olarak (blülyüık Ibir dikkat ve titizlikle yapılmıştır. 

Cevap 6, Konu, illgil'i birimce ihale onayından 
önce !ve ısbnra. titizlikle 'incelenmiş olup, herhanigi 
bir (soruşturmaya mahal olmadığı anlaşıl'mış'tır. 

Arz cderiim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişileri 
Bakanı 

8. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, 
Mardin İli Gercüş İlçesinden geçen karayoluna iliş
kin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1255) (1) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1, Mardin - Derik Hanok suyu esas maksadına 
göre kullanılıp kullanılmadığı, maksat dışı kullanılı
yorsa bunun sebebi nedtir ve halen su ne içlin kullanıl
maktadır? 

2. Gercüş'ten geçn karayolu yıllardan beri teh
like arzetmekitedir. Nitekim son olarak husule gelen 
kaza üzüntülerimize sebebiyet vermiştir. Son hadi
seden sonra bu yollu güzergahının değiştirilmesi ta
rafınızdan düşünülmüşmüdür? Düşünülmüşse bu hu
susta Hükümet başkanı olarak ne gibi emirler veril
miştir? 

Süleyman Çelebi 
Mardin Milletvekili 

(1) Soru cevabına ekli plan yayımlanamamış olup, 
(7/1255) esas numaralı dosyasındadır. 

T, C. 
Baıyıınıdarltalk vte, töskıâm. İBalkanÜığn 

Basın ve Halkla İlişkiler 13.10.1986 
Müşavirliği 

Sayı : A-l3/01/2926 
Konu : Mardin Milletvekilli 
Sayın Süleyman Çelebi'nin 

Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Mıilllet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) 1.9.1986 gün ve 7/1255-6557/25346 

sayılı yazınız, 
b) Başbakanlığın 10.9.1986 gün ve K. K. Gn. 

Md. 18/106-1878/05200 sayılı yazısı. 
Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımı
zın da kendileri adına cevaplandırmamı tensip ettik- , 
leri yazılı soru önergesine ilişkin il'gi (a) yazınız ve 
ilgi (b) yazı gereğince, sözkonusu önergede yeralan 
suafler incelenmiş ve konular itibariyle Bakanlığımı 
ve diğer Bakanlıkları ilgilendiren sorulara ilişkin ce
vaplılarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Mardin - Derik Hanok suyu esas mak
sadına göre kullanılıp kullanılmadığı, maksat dışı kul
lanılıyorsa bunun sebebi nedir ve halen su ne için 
kullanılmaktadır? 

Cevap 1. Mardin - Derik - Hani'k köyü arazi
lerine Hanok suyundan sulama suyu temini konusu 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanllığınca 1982 yılında 
etüt edilmiş, ancak sözkonusu etüte esas alllınan tarım 
arazileri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapı
mı planlanan ve Hanok suyu ile beslenen Dumluca 
göleti göl aynası içerisinde yeraldığındıan, bu etüt 
olumsuz neticelendirilmiştir. Bu meyanda, «Mardin 
- Derik - Hanok Sulama Tesisleri», 6200 sayuli ka
nunun 2 nci maddesi (k) bendi uyarınca Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19.1.1983 tarihli olu
ruyla, Devlet Su (İşleri Genel Müdürlüğünce 14.2.1983 
tarihinde Derik Belediye Başkanlığına devredilmiştir. 
Devir protokolünde, Hanok su kaynağının 250 İt/sn. 
si içmesuyu olarak kullanılmak üzere (Mülga) YSE' 
ye, şimdiki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve-
ıriilmesi, geri kalan su ile de 100 ha.lik sahada çapa 
bitkisinin sulanması öngörülmüş ve bu sulama tesis
lerinin de halen Derik Belediye Başkanlığınca işletil
diği bildirilmiştir. 

Ayrıca, Der'i'k (Mardin) Belediyesnin içmesuyu ih
tiyacı İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce açılmış 
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bulunan üç adet derin kuyudan karşılanmaktadır. Bu | 
kuyuları kasabaya bağlayan Terfi Tesıilsleri depo ve I 
şebeke inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Be- I 
tediyesinin Derik'e 25 km. uzaklıkta bulunan Hanok 
kaynağından su getirmesi talebi incelenmektedir. 

Soru 2. Gercüş'ten geçen karayolu yıllardan beri 
tehlike arzetmektedlir. Nitekim son olarak husule ge
len kaza üzüntülerimize sebebiyet vermiştir. Son ha
diseden sonra yollun güzergahının değiştirilmesi tara
fınızdan düşürtülmüş müdür? Düşünülmüşse bu hu
susta Hükümet başkanı olarak me gibıi emirler veril1- I 
mistir. 

Cevap 2. Karayolları Genel Müdürlüğümüzce; I 
Batman - Miityat yolunun Gercüş geçişinde 1/25 000 
ölçelkli haritalkrida ve arazide yapılan çalışmalarda 
yerais bir güzergâh tespit edilmiştir. Nihai çözüm ola
rak bu varyantın inşa edilmesi zorunlu görüldüğün
den 1986 yılı içinde proje çalışmalarının bMırillmesi-
ne çalışılacaktır. Konuya ilişkin Batman - Gercüş - I 
midyat yolu Gercüş varyantınım 1/25 ölçekli kıla- I 
vuz planı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederlim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı I 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, gübre fiyatlarına ilişkin sorusu ve Tarım I 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya- I 
zıh cevabı (7/1256) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Türk köylü ve çiftçisinin girdilerinden en büyüğü 

olan gübrenin yeniden pahalılaşması ile ilgili aşağı
daki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 
Sayın H. Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak ce- I 
vaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile rica 
«derim. I 

M. MuraJt Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Türk köylü ve çiftçisinin girdilerinden en bü
yüğü olan gübrenin satıştan serbest bırakıldıktan 
sonra fiyatları niçin artmaya devam etmektedir? 

2. «Rekabetten ucuzluk doğan» ülkesi ıgüfbre 'içdm 
Igteçeıraiiz imlidir? 

3< T.ZJD.K. mum ardından 'Isfbanfbbl Gübre Sfeı-
ınaıyiiiinüinlde «Üfeı» ye zam yapması serbest piyasa ko-
şullaırınında çiftçi ve köylümüze yansımayacağını or
taya koyması ile meydana çıkan gerçekler karşısın
da, köylümüzü himaye edecek yeni tedbirler almayı 
düşünüyormusunuz? J 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 13.10.1986 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-746 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
liligt : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Md. lüğünün 1 Eylül 

1986 tarih ve 7/1256-6563/25386 sayılı yazısı. 

Haltay Milletvekili Sayın Muralt Sökmenoğlu'nun 
«Gübre Fiyatları» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayıp Murat Sökmenoğlu'nun 
Yazılli Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Cevap : Bilindiği üzere 1.7.1986 tarihinden önce 
yürürlükte bulunan 84/8424 sayılı kararname uyarın
ca; Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından teda
rik edilen gübreler 85/9798 sayılPı kararname ile tes
pit edilen fiyatlarla satılmakta idi. 

Ancak 1.7.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
ren 86/10715 sayılı kararname, gübrelerin alış ve sa
tış fiyatlarını serbest bırakmı&Jtır. Yine aynı ıtaırih iti
bariyle gübre tedarik ve dağıtımında T.Z.D.K. ve 
Şeker Şirketi yanında; Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Gübre üreticileri ve Tarım Satış Kooperatifleri de 
yer almış olup gübre satış fiyatları serbest rekabet 
esasına göre teşekkül etmektedir. 

Bu yeni uygulama i e fabrikalarda çiftçilere daha 
ucuz fiyatla gübre Satışları yapılmaktadır. Ayrıca za
man içerisinde, gübre tedarik ve dağıtımında görev 
almış olan 'bazı kuruluşlar gübre fiyatlarında indi
rimde bulunmuşlardır. Niltekim son günlerde Türki
ye Zirai Donatım Kurumu yüzde 3.8 ile yüzde 14 ara
sında, Tarım Kredi Kooperatifleri de yüzde 2 İe 
yüzde 6 arasında değişen oranlarda gübre fiyatların
da indirimde bulunmuşlardır. 

Ayrıca bu günlerde Türkiye Gübre Sanayi A. Ş. 
tarafından bazı gübre çeşitlerinde yapılan ton başına 
3-4 bin TL. indirim de gözden uzak tutulmamalıdır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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10. ••••• Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu' 
nun, Erzurum tüne bağlı bazı köylerin elektrik ve 
gölet sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (711286) 

Türkiye Büyük MiıJlet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımilla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum İli ve ilçeleri köylerinin aşağıdaki sıra
lanan eksik ve noksan işleri ne zaman yapıfacaktır? 

L Oltu ilçesi İnci Köyünün bir mahallesinin (ye
ni mahalle) elektrik işi. 

2. Şenkaya Esence Köyü elektrik işi. 
3. Şenkaya Paşalı Köyü sulama arkı üç yıldan 

beri neden bitirilmiyor? 
4. Pasinler İlçesinin Büllkatsım Köyünde yapı

lacak gölet neden geciktiriliyor? 
5. Tekman İlçesi Söylemez Köyü elektrik ister. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 13.10.1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-2648-14573 

Konu : Yazılı Soru Önergesinin 
Cevabı. 

Türkiye Büyük Milet Meclisli1 Başkanlığına 
tlgi : 1.9.1986 gün ve 7/1286-6625/25802 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikali ettirilen Er

zurum İline bağlı bazı köylerin elektrik ve gölet so
runlarına ilişlkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

1. Oltu ilçesine bağlı İnci Köyünün elektrik ve
rilmesi istenen Yeni Mahallesi, Tütlkiye Elektrik Ku
rumunca 1986 yılı yatırım programına alınmıştır. 
Proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje çalışrnaları-
nm tamamlanmasını müteakip iklim şaırltları müsait 
olduğu takdirde 1986 yılı içersinde ıtesis çalışmalarına 
başlanacaktır. 

2. (Şenkaya ilçesine bağlı Esence Köyünün alçak 
gerilim elektrik şebekesi tamamlanmıştır. Köyü bes
leyecek olan Enerji Nakit Hattımın güzergâhı değişti
ğinden, yeni güzergâha göre yeniden proje yapılması 
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gerekmiştir. Proje çalışmaları son aşamada oüup Ener
ji Nakil Hattının tesisi çalışmalarına en kısa zaman
da başlanacaktır. 

.3. Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyüne sulama 
suyu temini konusu Karaltaş ve Aşağı Balkraçllı köy
leri ile müşterek bir projede ele alınmıştır. Toplam 
olarak 800 hektar ilave sulama sahası öngörülen 
442 000 000 TL. keşif bedeli proje, 1984 - 1987 yıl
larında uygulanmak üzere programlanmıştır. Ancak 
ihalen devam eden proje uygulaması, projenin gereği 
olarak 1988 yılında da devam edecek şekilde revize 
edilmiştir. 

4. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış oiian Araş 
üzerinde yapılacak Söylemez Barajının sulama saha
sında yer aldığından, proje bütünlüğünü bozmamak 
için Pasinler ilçesinin Bülkasım köyündeki gölete ge
rek görülmemiştir., 

5. Tekman ilçesi sınırlan içerisinde Söylemez -
adında bir köy bulunmayıp, adı. geçen köy Karayazı 
ilçesi sınırları içersinde bulunmaktadır. Karayazı il
çesine bağlı Söylemez Köyünün alçak gerilim elektrik 
şebekesi tamamlanmıştır. Bu köyü besleyecek Enerji 
Nakil Hattında tesis çalışmaları devam etmektedir. 
Enerji Nakil, Hattında tesis çalışmalarının bitirilme-
sıini müteakip Ekim 1986 ayında anılan köye elektrik 
bağlantısı yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli ve İlçelerinde işletmeye açılmayan 
fabrikalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1290) 
(!) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
(Soru 1. IBrzurulm İ l Ttortuim lılçtasitnde 'yıapıirtalk-

fâı olup yıaırılm Ikalam Şayak Elalbnitoalsı 'illıe Dumlu Ka-
sa'basınıda Ibîîüir'iljp istetmeye laçıirnayan yün-yapağı-

(1) 25.9,1986 tarihli 6 ncı Birleşim Tutanak Der
gisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/1290) 
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tiftik fabrikasının 500'er tezgâhhk halı örücülüğü ve 
Ikonifdklsıiyon yiapıımunia dönüştürüllieüeğii isöylend'iği hal
de 'bugünle fedar nedtan faalilyieıt <yaıpıf.imıiyor? Oyalla-
nııyor ımuıyuz? 

Sonu 2. Pasinler Mçesimde yapıüııp 'yarım kalan 
Tültıün Falbrlklaisı, Piaiöates Entegre Tesisi (diişıasitia, jips, 
ispirto) ve Ibl-r kısmında ayçiçeği yağı kompresi tesi-
si bailliıne 've (bir kiısmınıda da 'halhcıilık atıölyetsi ıkiuiru-
laımiaz mı? 

Sonu 3. [Hatta bu Pasinler natamam Tütün Fab
rikası yem fabrikası şekline dlönüişıtürüiliemez mıi? 

iSoru 4. Açlık olıan ülkelere (gıda imaJddıeısSi ola
nak pıatıatıes ıgönidbniflielmiez mi? İBu lütllkelıere ıgıdia imad-
dösi lalaralk iç ıfcüketfiim 'aritığı yumurta gönderilemez 
mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 7.10.1986 

Sayı : 07.59.00.0,7/1031 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığı muhatap 1.9.1986 gün ve 7/1290-

6629/25806 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbaritoğlu' 

nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi. Başbakanlığın 10.9.1986 gün ve 106-1870/ 
05181 sayılı yazısı ekinde Bakanlığınla intikali ettirile
rek Başbakanımız adına ıtarafımdan cevap verilmesi 
tensip buyurulmuşjtur. 

Sözkonusu soru önergesi incelenerek görüşlerimiz 
aşağıda belirtilmiştin : 

Soru 1. Erzurum ili Tortum ilçesinde yapılmak
ta dlup, yarım kalan Şayak Fabrikası ile Dumlu Ka
sabasında bitirilip işletmeye açılmayan ylün yapağı-
tiftik fabrikasının 500'er ıtezgalhlık halı örücülüğü ve 
konfeksiyon yapımına dönüştürüleceği söylendiği hal
de bugüne kadar neden faaliyet yapılmıyor? Oyala
nıyor muyuz? 

Cevap 1, Bakanlığıma bağlı Sümerbank Gene! 
Müdürlüğünün yarım kalmış yatırımları meyanında 
Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
18.3.1985 gün ve 85/11 sayılı kararı gereğince, sa
tılmak üzere, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resi Başkanllığına devredilmiş bulunan Erzurum - Tor
tum Şayak Tesisleri için halı üretim (tesisi olarak ta
mamlanmak üzere gerekli projeler hazırlanmış ise 
ide, mevcut tesislere alıcı çıkması üzenine, tesislerin 
adıgeçen Başkanlıkça 3 milyar TL. bedelle OSKAR 

j Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne isatışı yapılarak 5.9.1986 
I ıtarihinde devir işlemleri tamamlanmıştır. 

Tortum Yünlü Sanayi Tesisleri ollarak Itamamlan-
I malk üzere satınalan şirketle yapılkn saltış sözleşmesi 
I gereğince Ocak - 1986 tarihinde liipllik üretimine baş-
I lanacak, müteakip yıllarda da diğer üniteleri işletme

ye açılacaktır: 
Yapağı ve Tifıtiş A.Ş.'ne ait Erzurum - Dumlu 

I Yapağı - Tiftik tesisleri; 500 tezgahlık hah atölyesi 
I ile hazırgiyim üretim tesisi olarak tamamlanmak 

üzere Sümerbank'ca gerekli projeleri hazırlanmış ise 
I de, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkan-
j lığınca tesislerin satılmak suretiyle değerlendirilmesi 

uygun görüldüğünden, adıgeçen Başkanlıkça satışa çı
karılmıştır. 

Soru 2-3. Pasinler ilçesinde yapilip yarım lcalan 
I Itütün fabrikası, pataltes entegre Itesisi (nişasta, jips, 

ispirıto) ve bir kısmında ayçiçeği yağı kompresi te-
I sisi halline ve bir kısmında da halıcılık atölyesi ku

rulamaz mı? Hatta bu Pasinler natamam tütün fab
rikası yem fabrikası sekiline dönüşitürüll'emez mi? 

1 Cevap 2-3. Yavaşlatılmış bir yaltırım niteliğinde 
olup yapımı devam etmekte oilian Erzurum sigara fab
rikasının (mevcut yatırımın değerlendirilerek, biran 
önce verimli hale getirilmesıimi temıinen), patates en
tegre 'tesisi, ayçiçeği yağı kompresi tesisi ile birlikte 
halıcılık atölyesi olarak kurullması veya yem fabri-
kasına dönüştürülmesi düşünülmektedir. Bu malksaltttla 
tesisin Tekel tarafından bugüne kadar yapılan top
lam harcama bedeli karşılığında anlaşma yoluyla 

I önergede sözü edilen kuruluşlara devri mümkün gö
rülmektedir, 

Soru 4. Açlık olan ülkelere gıda maddesi olarak 
paltiates gönderilemez mi? Bu ülkelere gıda maddesi 
olarak iç tüketim artığı yumurta gönderilemez mi? 

Cevap 4, Afrika'da açlık çeken ülkelere yardım 
olarak gönderilen gıda maddeleri genellikle kuru gı
dalardır. Bu nevi gıdaların naklinde ve dağıtımında 

I önemli bir problem bahis konusu değildir. 

Bu önergede sözkonulsu edilen ürünlerden özellik
le patatesin, açlık çeken Afrika ülkelerine gönderil-

I mesi konusu gündeme getirilmiş ve ayrıntılı bir şe
kilde incelenmiştir. Patatesin' çabuk bozulabilir ve 
çimlenebilir bir ürün olması, nakliye zorluğu ve ay
rıca yardım mahalline intikalinden sonra yapılacak 
olan dağıtımında ortaya çıkması muhtemel çeşitli so
runlar nedeniyle bu husustaki düşünce gerçekleştiri-

J dememiştir. 
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Yumurta için de yukarıda belirtilen benzeri ve di
ğer sorunlar sözkonusudur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakam 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, güvenlik görevlisi sınavını kazananların Türkiye 
Kömür İşletmeleri müessese müdürlüklerinde işe baş
latılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/1293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

• Soru 1. T.K.l. müessese müdürlükleri için gü
venlik görevlisi alınmak üzere bir y i önce imtihan 
yapıldığı ve imtihanı kazananlara gerekli evraklar ha
zırlattırılıp allandığı halde bunlar şimdiye kadar ne
den göreve başlatılmadı? 

Soru 2. Gereklilik yok idi ilse neden imtihan açıl
dı? Gereklilik var ise bu kazanan gençlerin ise baş
latılmaları neden geciktiriliyor? 

Soru 3. Devlet işleri bu derece neden sorum
suzca yapılıyor? İmtihana girenlerin (ve hele kaza
nanların) masrafları ne olacaktır? Kazanan gençle
rin bir yıldan beri işe başlatılacağız diye umut için
de boş geçen beklentilerinin hesabı kimden sorulacak?. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 13.10.1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-2647-14572 

Konu .: Yazılı Soru Önergesinin 
Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.9.1986 gün ve 7/1293 - 6632/25809 saydı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zurum Millileltvekiıli Sayın Hilmi Nalbantoğlü'nun, gü
venlik görevlisi sınavını kazananların Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu Müessese Müdürlüklerinde 
işe ıbaşlatılmâması nedenine ilişkin yazılı soru öner
gesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve 
taşra »teşkilatında yer a'lan işyerlerinde 2495 sayıilı ya
sa ile kurulması öngörülen Özel Güvenlik Teşkilatı
na alınacak personelin seçimi için imtihan yapılmış
tır. Ancak yapılan bu imtihan, hiçbir zaman »taah
hüt ve sözleşme alkti niteliğinde değildir. Ahnacak 
personelin seçimi işleminden ibarettir. Bütçe tasar
rufu mülahazasiyfe mevcut kadrola;r bilblke edilmiş 
ve yeni kadro veritoıemiiş olduğundan, imtihan neti
cesinde sedlen kişlilerin atanmaları yapılamamıştır. 
İşyerlerindeki güvenlik görevleri halen mevcut per
sonelle yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

İS. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su so
rununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1295) 

Türküye İBülyülk ıMffiat MecMıs'i (Başkanlığına 
Aşalğiidlalki ısiorulllaınırnıın Tarım Orman ve Köyişlleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasınla ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İlli Tekman İlçesinin (Çatkalle, 
Çayırdağı, Kuruca, Gümüşlük, Çağlar, Karaltaş, Er-
duran, Dibekli, Güneşli, Kaçancılk) köylerinin ilçeye 
bağlı bulunduğu köprünün yapımı neden yapıllma-
mak'tadır? 

Soru 2. Aşkale'nin Demirkıran Köyünün su so
runu ne zaman halledilecek? 

Soru 3. Çat İlçesi Parmaksız Köyü içme suyu 
kifayetsiz yeniden yapılması mümkün mü? 

Soru 4. Oltu İnci Köy yolunun yapılması ne za
man mümkün ollacalk? (Bu yolun-yeni bir güzergâhla 
yapılması gerekir). 

Soru 5. Şenkaya Esence Köyü yolarının bakı
mı mümkün olmuyor mu? 

Soru 6. Olur İlçesinden Ardrnuç'a bağlantı köy 
yolu (ve grup. k'öy yolu) olan Süngübayırı - Oguzkerut 
Ardanuç İlçe hududu yolu ne zaman yapılıp bitirile
cek? 

Soru 7. Tortum Vişneli Köyünün yolunun yeni 
bir güzergâhtan yapılması. 

— 623 — 
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T.C. 
Tarım Orman ve 13.10.1986 
Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-743 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen, Sek. K. ve K. Müdürlüğünün 1 Eylül 

1986 tarih ve 7/1295-6634/25811 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Erzurum tüne bağlı bazı köylerin altyapı tesisleri hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun . 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap: Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel" 
Müdürlüğünün 1986 yılı Erzurum il Programının da
ha önce zatı âlinize takdim edildiği malumlarıdır. Bu 
programda, adıgeçen kuruluşumuz tarafından 1986 
yılında Erzurum İlinde yapılacak altyapı yatırımları 
gösterilmiştir. 

Takdir edileceği veçhile, Erzurum Himize bağlı 
köylerin hepsinin, yılların birikimi olan altyapı mese
lelerinin bir program döneminde halledilebilmesi müm
kün değildir. 

Bu itibarla önergelerinde bahsedilen konular, Ba
kanlığımca yapılan ve yapılacak olan etütler ve bütçe 
imkânları muvacehesinde ileriki yıllar yatırım prog
ramlarına dahil edilebilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

14. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldın/ 
in, köylü ve çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/1302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet, hububat alış fiyatlarını düşük, tohumun 

satış fiyatlarını ise çok yüksek olarak tespit etmiş ve 
1985 yılı mahsulü kırmızı biberi de almayarak çift-

v 

çinin ambarında çürümeye terk etmiştir. 

Köylü ve çiftçi ziraî mahsullerini büyük tüccarlara 
sattıktan sonra fiyatların yükselmesi ile aradaki fark 
bu tüccarların eline geçmektedir. 

Devletin bu haksız tutumu nedeniyle köylü ve çift
çinin mağdur olması hususunda aşağıdaki soruları
mın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü 
Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 8.8.1986 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

1. Altın yılını yaşadığı iddia edilen köylü ve çift-
nin hububatını Devletin taksitle alması ve stopajın 
'% 100 üzerinden peşin kesilerek alınterinin % 50'si-
nin ödenmesi neticesi piyasa fiyatları geçen yılın da 
altına düşmüştür. 

Bu hususta tedbir alınmadığı gibi aksine Devletin 
tespit ettiği fiyatların da altında alım yaparak çiftçi
nin alınterini gaspeder duruma düşmesi acaba dün
yada emsali olmayan yeni bir tarım politikası mıdır? 

Bu hususta ne gibi tedbirler almaktasınız? 
2. Buğdayını tespit edilen taban fiyatının altında 

60 lira civarında satmak durumunda bırakılan çiftçi
ye Devletin aynı buğdayı tohumluk olarak 128 lira
dan satması çiftçinin ezilmesi değil de yanında ol
mak mıdır? Bu hususta alınan tedbirler nelerdir? 

3. Tabiat şartlarının iyi gitmesi sebebiyle bol 
mahsul alan çiftçiye reva görülen bu fiyat politikası 
ve % 100'e varan maliyet enflasyonu ile çiftçi iflasa 
sürüklenmiyor mu? Bu şekilde bozkır nasıl yeşile 
çevrilecektir? 

Bunun için almak istediğiniz tedbirler var mıdır? 
4. 1985 yılı mahsulü binlerce ton kırmızı bibe

rini maliyetin çok altında dahi satma imkânını bu
lamayarak ambarında çürümeye bırakılan çiftçinin 
bu durumdan kurtarılması için tedbir alınmaması 
Devletin çiftçiyi desteklemesi midir? 

1986 yılı kırmızı biber mahsulü de idrak edilmek 
üzere olduğuna göre bu hususta ne gibi tedbirler al
maktasınız? 

5. Gaziantep fıstığı, pamuk, buğday, arpa gibi 
mahsuller çiftçinin elinden çıkıp büyük tüccarlarda 
toplandıktan sonra fiyatlarının birdenbire yükselerek 
aradaki büyük farkın çiftçinin cebine değil de tücca
rın cebine girmesi hususunda bir tedbir almayı düşü
nüyor musunuz? 

6. Karasaban, çarık ve yamalı şalvar devrine 
girmek üzere olan köylü ve çiftçinin bu durumdan 
kurtarılması için ne gibi önlemlere başvurmaktasınız? 
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T.C. I 
Tarım Orman ve 13.10.1986 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-745 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1 EylüJ 1986 tarih ve 7/1302-6663/26055 sa
yılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldırır' 
in, «Köylü ve çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi» 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte tak
dim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Feyzullah Yıldırır'ın I 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap : önergedeki sorulara toplu olarak cevap 
arz edilmeye çalışılacaktır. 

a) Bilindiği üzere geçmiş yıllarda ilan edilen hu
bubat destekleme alım fiyatları yıl içinde değişme-
mekte, fakat piyasadaki fiyat değişmeleri karşısında 
ürününü T.M.O.'ya satan üretici bu fiyat artışlarından I 
faydalanamamakta ve ayrıca ürün bedelleri de muh
telif sebeplerden dolayı zamanında ödenemediğinden 
üretici çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktaydı. 

20.12.1985 tarih ve 85/10194 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyla 1986 yılı için ilan edilen hububat des
tekleme alım fiyatları ilk defa aylar itibariyle ve ar
tan fiyatlarla ilan edilmiştir. Böylece üreticinin deği
şen piyasa şartlarından etkilenmesi de önlenmiştir. I 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1986 yılı içerisinde 
üreticiden yaptığı hububat alımlarında ürün bedeli
nin yüzde 60*1 derhal ödenmiş, yüzde 40'ı ise iki ay 
sonraki zamlı alım fiyatları üzerinden ödenmektedir. 
Bu uygulamadaki kanunî kesintiler Gelir Vergisi Ka
nununun 94 ve 96 ncı maddelerine istinaden yapıl
maktadır. 

b) Toprak Mahsulleri Ofisince dünya fiyatlarının 
çok üzerinde tespit edilen destekleme alım fiyatlarıyla 
bakliyat alımları sürdürülmekte olup, bu ürünlerin be- I 
deli çiftçiye peşin olarak ödenmektedir. 

c) Alım yapılan mahallerin üreticileriyle yapılan I 
görüşmelerde TMO'nun ödemelerle ilgili yeni uygu
lamasının, geçmiş yıllardaki uygulamalara nazaran 
daha iyi olduğu şeklinde kesin kanaatte bulundukları 
müşahede edilmiştir. I 
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d) Çiftçinin iyi nitelikli tohumluk ihtiyacının bir 
kısmını karşılamak maksadıyla Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından yurt dışından getirilen tohumlular 
Para Kredi Kurulu kararlarıyla ^maliyet fiyatlarının 
çok altında üreticiden herhangi bir faiz alınmaksızın 
bedeli müteakip yılın haşatından sonra ödenmek şar
tıyla müteselsil kefalet esasına dayalı borç senetle
riyle üreticiye dağıtılmaktadır. 

e) Taban fiyatlarının tespitinde, enflasyon oranı 
ve ürünün çiftçiye maliyeti göz önünde bulunduru
lan en önemli faktörlerdir. 

f) Hükümetimizin temel ekonomik politikası ser
best rekabet şartlarına dayanmakla beraber tarım 
ve köy kesiminin özellikleri itibariyle desteklenme
ye ihtiyaç gösterdiği cihetle 1984 yılından itibaren bu 
sektörde yaygın ve etkin bir destekleme politikası 
uygulanmıştır. 

Fiyat politikası da dahil bütün destek unsurlarını 
ihtiva eden tarımda destekleme politikası uygulama
sına ekonominin genel dengeleri gözetilmek suretiyle 
devam edilecektir. Bu suretle çiftçimize sağladığımız 
refah seviyesi daha da yükselmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde görev yapan trafik polislerinin 
mal varlıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum tli ve ilçelerinde mevcut trafik 
polislerinden Erzurum ve ilçelerinde göreve başladık
tan sonra şu ana kadar kaç kişinin araba aldığını ve 
kaçının herhangi bir ilde gayrimenkul edindiğini bil
dirir misiniz? 

Soru 2. Tüm trafik polisleri için görev öncesi ile 
görev devamı sırasındaki nakit ve menkul ve gayri
menkul mal varlıklarının Bakanlığınızda bir envanteri 
mevcut mudur? Böyle bir derleme merkezi kurmayı 
yararlı bulur musunuz? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 8.10.1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Personel Daire 

Başkanlığı 
Sayı: 332157 
Şube: Sicil-A 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi: 1.9.1986 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 

Kan, ve Kar. Md. 7/1307-6622/25799 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
talep edilen; Erzurum ilinde görev yapan trafik po
lislerinin mal varlıkları hakkındaki yazılı önergesini 
cevaplıyorum. 

Cevap 1. Erzurum Hinde ve ilçelerinde amir ve 
memur olmak üzere 197 personelin trafik hizmetlerin
de görev yaptığı ve bunlardan Erzurum ilinde ve ilçe
lerinde göreve başladıktan şu ana kadar 11 personelin 
araba aldığı, gayrimenkul alanın olmadığı tespit edil
miş olup, bu konuda ilgililer hakkında bu servetlerini 
nasıl edindikleri hususunda gerekli tahkikat açıl
mıştır. 

Cevap 2. Emniyet hizmetlerinde görevli persone
lin tamamı görev öncesi ile görev devamı sırasındaki 
nakit, menkul ve gayrimenkul mal varlıkları hususun
da 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildi
rimi Kanunu ve bu Kanunun 6 ncı maddesi gereğin
ce, emniyet teşkilatına atanan bütün personelden, 
atanması yapılırken ve atandıktan sonra sonu sıfır (0) 
ve beş (5) ile biten yıllarda en geç şubat ayının so
nuna kadar mal bildirimi beyannamesi alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Âkbulut 

içişleri Bakanı 
16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol, su ve su
lama kanalı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Erzurum ili ve ilçelerinde aşağıdaki eksik, nok

san işler ne zaman yapılacaktır? 

Soru 1. Erzurum Karayazı ilçesi Karaçoban Ka
sabası yolunun iyi bir duruma getirilmesi ve asfalt
lanması. 

Soru 2. Tekman ilçesi: Gülveren Köyü yolu ve 
içme Buyu. 

Tekman İlçesi: Ilıgöze Köyü yolu ve. köy yolu 
köprüsü. 

Tekman İlçesi: Çatkale Köyü köprüsü. 
Tekman İlçesi: Dengiz Köyü içme suyu. 
Soru 3. Olur İlçesi: Ilıkaynak Köyünün yolu 

ve sulama tesisi yapılmak ister. 
Soru 4. Oltu ilçesi: Çengelli ve Güzelsu köyleri 

taşkın koruma yapılmasını isterler. 
Soru 5. Tortum Sapaca Köyü ile Oltu Çamlıbel 

Köyü arası yolu yapılarak Tortum Uzundere havzası 
Oltu Sivri Deresi havzasına birleştirilemez mi? 

Soru 6. Aşkale ilçesi: Sarıbaba Köyü iç yolları 
çok çamurlu. Stabilize dökülemez mi? 

Aşkale Özler Köyü Karasu üzerinde bir köprü 
ister. 

Aşkale Kükürtlü Köyü yolunda bir menfez ya
pılmasını ister. 

Soru 7. Olur ilçesi: Filizli, Yukarı Çayırlı, Aşağı 
Çayırlı, Soğukgöze köyleri sulama kanalı neden biti-
rilrnedi? 

Soru 8. Tekman Işıklar Köyü için sulama bendi 
yapılması istenir. 

T.C. 
Tarım Orman ve 13.10.1986 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-744 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. K. ve K. Müdürlüğünün 1 Eylül 

1986 tarih ve 7/1316-6701/26287 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili .Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Erzurum iline bağlı bazı. köylerin yol, su ve su
lama kanalı hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Cevap : Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 1986 yılı Erzurum II Programının da
ha önce zatı âlinize takdim edildiği malumlarıdır. Bu 

— 626 — 



T. B. M. M. B : 13 14 . 10 . 1986 O : 1 

programda, adıgeçen kuruluşumuz tarafından 1986 
yılında Erzurum İlimize yapılacak altyapı yatırımları 
gösterilmiştir. 

Takdir edileceği veçhile, Erzurum İlimize bağlı 
köylerin hepsinin, yılların birikimi olan altyapı me
selelerinin bir program döneminde halledilebilmesi 
mümkün değildir. 

Bu itibarla önergelerinde bahsedilen konular, Ba
kanlığımca yapılan ve yapılacak olan etütler ve büt
çe imkânları muvacehesinde ileriki yıllar yatırım prog
ramlarına dahil edilebilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ar
pa ve buğday için iller arasında farklı taban fiyatı 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'in yazılı cevabı (7/1322) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 28.8.1986 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1986 yılı arpa ve buğday taban fiyatları Hükü
metinizce belirlenmesine rağmen aynı yörede ayrı ay
rı taban fiyat uygulanmakta olduğu üretici ve basın 
tarafından belirtilmektedir. 

Şöyle ki Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesindeki alım 
merkezlerinde 59 TL. olan arpa alım fiyatı aynı yö
reye sınır olan Niğde İlindeki alım merkezlerinde 
68 TL.'dan alınmaktadır. 

1. Aynı tarladan aynı kalitede aynı evsaftaki ar
panın seçim bölgesindeki evsafı beyaz arpa ve fiyatı 
68 TL. oluyor. Aynı şartlara haiz seçim bölgesi olma
yan Kayseri'nin Yeşilhisar alım merkezlerinde yemlik 
olarak değerlendirilmesi ve 59 TL.'dan alınmasını na
sıl izah edebilirsiniz? 

2. Taban ve tavan fiyatlarının tespitinde esas 
alınan doneler nelerdir? 

3. Aynı kalitedeki arpaya Niğde'de ayrı fiyat; 
Kayseri'de ayrı fiyatın uygulanmasında Niğde İlinde J 
ara seçimin olması mı etken olmaktadır? I 

T.C. 
Tarım Orman ve 13.10.1986 

' Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-760 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müd. lüğünün 1 Ey
lül 1986 tarih ve 7/1322-6714/26346 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Sa-
yın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığın 10 Eylül 1986 tarih ve K. K. Gn. Md. 
18/106-1803/05189 sayılı emirleri gereğince tarafım
dan cevaplandırılmış olup, ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. 1986 yılı hububat destekleme fiyatları 
20.12.1985 tarih 85/10194 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarıyla tespit ve. ilan olunmuş ve ilk defa bu dönem
de aylar itibariyle artan fiyatlarla ilan edilmiştir. 

Tespit olunan hububat alım fiyatlarımız bütün 
Ofis teşkilatınca aynı esaslar dahilinde uygulanmakta 
olup, mahallî olarak değişik fiyat uygulanması şekli 
bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile aynı evsaftaki 
ürüne bütün işyerlerimizde aynı fiyat uygulanmakta
dır. 

Kayseri İline bağlı Yeşilhisar İlçesinde kurulu Ofis 
işyerince arpa ürününe 59 TL., Niğde ili alım mer
kezinde ise 68 TL. verildiği hususu varit değildir. 

Bu alım döneminde Yeşilhisar işyerimizce satın 
alınan beyaz arpalara ödenen ortalama alım fiyatı
mız 64.30 TL./Kg., Niğde işyerimizce alınan beyaz 
arpalara ödenen ortalama alım fiyatımız ise 65.33 TL./ 
Kg. dır. Keza Yeşilhisar işyerimizce alımı yapılan 
yemlik arpalara verilen ortalama alım fiyatı 60.25 
TL/Kg., Niğde işyerimizde ise 60.27 TL./Kg. dır. 

Cevap 2. Hububat destekleme basalım fiyatları 
her yıl Bakanlar Kurulunca gerek üretici ve gerekse 
tüketiciyi korumak amacıyla bütün faktör ve kriter
ler dikkate alınarak tespit ve ilan olunmaktadır. 

Cevap 3. 1 inci maddede de arz edildiği üzere 
aynı kalitedeki arpaya Niğde ve Kayseri'ye değişik 
fiyat verilmesi sözkonusu değildir. 

Arz ederim. H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 
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18. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisince buğday 
alımlarında çifte fiyat uygulandığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1325) 

1.9.1986 
T.B.M.M. Başkanlığına 

Türk basınında tahılda seçim oyunu diye adlan
dırılan Toprak Mahsulleri Ofisinin bazı vilayetlerde 
uyguladığı çifte fiyat politikası ile ilgili aşağıdaki so
rularımın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Sayın 
Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Buğday üreticisine uygulanan, taban fiyatının 
kaliteye göre kasıtlı olarak düşürülmesi ve aradaki 
baremin yüksek tutulması karşısında bugüne kadar 
niçin tedbir alınmadı? Üreticinin mağduriyeti niçin 
önlenmemiştir? 

2. Tedbir alınmayarak bu uygulamayla tüccarın 
serbest piyasada yeni ve düşük fiyat oluşturarak alım 
yapmasına niçin izin verilmiştir? 

3. Gazetelerimizde manşet olan Toprak Mahsul
leri Ofisinin buğdaya çifte fiyat uygulaması Nevşe
hir, Kayseri ve Konya'da başka fiyat, seçim olan Niğ
de'de başka fiyat uygulamasıyla, Nevşehir'de 72 TL. 
olan aynı buğday Niğde'de 81 TL. nasıl oluyor? Vila
yetler arasındaki nakliyeyle buğdayın kalitesi nasıl de
ğişiyor ki arada 9 TL.'lık prim oluşuyor? 

4. Niğde'deki; seçmen olan çiftçiye nasıl hakkı 
verilerek mükafatlandırılıyormuş intibaı yaratılıyorsa 
Nevşehir, Konya ve Kayseri'de malını teslim eden 
köylü ve çiftçi niçin mağdur ediliyor? Alınterine ucuz
luk getiren zihniyet karşısında ne gibi tedbir alacak
sınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve 13.10.1986 
Köyisleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-751 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müd. lüğünün 4 Ey
lül 1986 tarih ve 7/1325-6721/26410 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
«Toprak Mahsulleri Ofisince buğday alımlarında çifte 
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fiyat uygulandığı iddiası» hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğîu'nu'i 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1. Malumları olduğu üzere hububat destekleme 
fiyatları Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan olunmak
tadır. Geçmiş^ yıllarda hasat dönemine yakın tarih
lerde ilan olunan bu fiyatlar bu sene ilk defa 20.12.1985 
tarih 85/10194 sayılı Kararname ile daha erken ve 
aylar itibariyle artan fiyatlarla ifan olunmuştur. 

İlan edilen destekleme fiyatları geçmiş yıllarda da 
yapıldığı gibi alımı yapılacak ürünün un ve ekmeklik 
değerleri de göz önünde bulundurularak taban fiyat
ları da tespit olunmaktadır. Bu nedenle taban fiyat
larının kasıtlı olarak düşürülmesi ve baremin yüksek 
tutulması gibi bir uygulama söz konusu olmayıp ak
sine üretici lehine düzenlemeler yapılmaktadır. 

2. T.M.Ö.'nun hububat alımları geçen yıl bu ta
rihte (15.9.1986 itibariyle) 2.227.749 ton iken bu yıl 
aynı tarihte 3.636.971 ton olup bu yıl alımlarımızda 
% 63,26 oranında artış kaydedilmiştir. 

Bu durum ise serbest piyasada düşük fiyat oluş
turularak, tüccarın mal almasına izin verildiği şeklin
de yorum yapılmasına imkân vermemektedir. 

3. Basında çıkan ve T.M.Ö.'nun Nevşehir, Kay
seri, Konya ve Niğde'de değişik fiyat uygulaması da 
söz konusu değildir. Şöyle ki, Kayseri İli Yeşilhisar 
işyerimizce I. Grup ekmeklik beyaz buğdaylara öde
nen ortalama alım fiyatı 82,32 TL/Kg., Niğde işyeri
mizde 82.41 TL/Kg., Nevşehir işyerimizde I. grup 
ekmeklik kırmızı buğdaya ödenen ortalama alım fi
yatı 81.03 TL/Kg, Niğde işyerimizde 80.38 TL/Kg., 
Höyük işyerimizde 80.99 TL/Kg., Yeşilhisar işyerin
de II. Grup ekmeklik beyaz buğdaylara ödenen orta
lama alım fiyatı 75.05 TL/Kg., Nevşehir işyerince 
76,63 TL/Kg., Niğde işyerince 75,79 TL/Kg., Höyük 
işyerince ise 75,79/TL/Kg.'dır. Keza Yeşilhisar işye
rimizce II. Grup ekmeklik kırmızı buğdaylara ödenen 
ortalama alım fiyatı 75,02 TL/Kg., Nevşehir işyeri
mizce 76,19 TL/Kg., Niğde işyerimizce 75,78 TL/Kg.' 
dır. 

Arpalarda ise Yeşilhisar işyerimizce ödenen or
talama alım fiyatı 60,25 TL/Kg., Nevşehir işyerimiz
ce 60,62 TL/Kg., Niğde işyerimizce 60,27 TL/Kg., 
Höyük işyerimizce 60,83 TL.Kg.'dır. 
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4. 3 üncü maddede de izah edildiği veçhile mü- 1 
bayaalarda, değişik fiyat uygulaması söz konusu ol
madığı gibi, üreticimizin alın terinin karşılığı olan 
fiyatların verilmesinin hükümet olarak uyguladığımız 
tarım ürünleri destekleme politikamızın esasını teşkil 
ettiğini bir kere daha belirtiriz. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Melet 
lrmağındaki balık neslinin korunması için alınacak 
önlemlere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1352) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ve rica ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

Ordu İlinin Doğusunda denize ulaşan Melet Ir
mağı, Koyunhisar Sisorta Kurşun Yıkama Tesislerin
den akan artıklar yüzünden kirlenmekte ve kilomet- | 
relerce uzunluktaki bu ırmak boyunda yaşayan yurt- I 
taşların protein ihtiyacını karşılayan balık ürününe 
büyük ölçüde zarar vermektedir. 

1. Bakanlık bu durumdan haberdar mıdır? 
2. Eğer haberdar ise belirli bir bölgenin protein 

ihtiyacını karşılayan Melet Irmağının kurşun oksitle 
kirlenerek balık neslinin yok olmasını engelleyecek 
nasıl bir önlem almayı düşünmektedir? I 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 13.10.1986 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-791 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Gen. Sek. Ka. ve Ka. Müd. lüğünüa 24 Ey

lül 1986 tarih ve 7/1352-6821/26990 sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un yazılı 

soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 
Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un Yazılı Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Bakanlığımca, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesin
de su kirliliğinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınma
sı hususunda bir proje çalışması sürdürülmektedir. 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanunu 
değiştiren 3288 sayılı Kanun ve Su Ürünleri Tüzüğü
nün su kirliliği ile ilgili maddeleri uyarınca, gerekli 
çalışmalar yapılmak suretiyle kirletici kuruluşlara uya
rıda bulunulmakta tedbir aldırma yönüne gidilmekte 
ve kanunî işlem yapılmaktadır. 

önergede belirtilen ve kirlenmeye sebep olduğu 
ifade edilen tesisin kirleticilik durumunun yerinde 
incelenerek sonucunun Bakanlığıma bildirilmesi için, 
ilgili mahallî kuruluşumuza gerekli talimat verilmiş
tir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

20. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz'de deniz salyangozu avlamak için balık yatak
larının tahrip edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ta
rım Ornian ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/1353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ve rica ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

Son yularda bir ihraç maddesi olarak deniz sal
yangozu kıyılardaki balık yataklarını darmadağın et
mekte, bu da balık neslinin her geçen gün yok ol
ması sonucunu vermektedir. 

1. Bakanlık deniz kıyılarının algarna denilen de
mir tırmıklarla taranmasının önüne geçmeyi düşün
mekte midir? 

' 2. Geçen yıl 27 nci Birleşimde gündem dışı bir 
konuşma ile dile getirdiğim yoksul balıkçıların dra
mını mutlu bir yaşama çevirmek için hükümete yap
tığım duyurunun sonucu ne olmuştur? 

3. Hükümet küçük ölçüde ihraç maddesi olan 
deni salyangozuna, tüm Karadeniz'in balık ürününü 
feda etmeye devam edecek midir? 
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T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 13.10.1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-803 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Ka. Müdürlüğünün 30 Ey
lül 1986 tarih ve 7/1353-6829/27045 sayılı, yazısı 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un Yazılı Soru 
önergesinin Cevabıdır 

Bakanlığımız kıyı ötesi balıkçılığın gelişmesi için 
çeşitli tedbirler almanın yanı sıra kıyı balıkçılığının 
da geliştirilmesi, stokların muhafaza edilmesi ve üre
timin artırılması için bir dizi tedbir almış, önergede 
belirtilen algarnanın zarar vermeyecek şekilde kulla
nımı için tahditler koymuştur. 

Deniz salyangozu, midye gibi kabuklular ile ka
rides avcılığı genelde sürütme ağlar içinde yer alan 
algarna ile yapılmaktadır. 

Su Ürünleri Tüzüğünün 15/C maddesinde algarna 
diğer bir deyimle direçlerin genel vasıfları tespit edil
miş, motor gücü olarak teknelere sınırlama konmuş
tur. Buna göre 25 Hp'den büyük motoru olan tekne
lerin bu tip av vasıtasını kullanması mümkün değil
dir. 

Motor gücüne konulan bu limit herhangi bir tah
ribat yapmadan salyangoz avcılığı yapılmasına vesile 
olacak önemli etkendir. 

Genel üreme dönemi ve salyangozun üreme dö
nemi göz önüne alınarak deniz salyangozunun istih
sali 15 Temmuz - 31 Ağustos 1986 tarihleri arasında 
yasaklanmıştır. 

Bakanlığımız konuyu devamlı takip etmekte balık 
stoklarına zarar verecek bir durum olduğu takdirde 
gerekli tedbirleri her yıl yayınladığı Su Ürünleri Sir
küleri ile almaktadır. I 

1986 yılında karides algarnalarının hızla artması 
sonucu Marmara Denizinde zarar verdiği tespit edil
diği için zaman olarak konulan süre uzatılmış ve 
mevcut karides algarnaları dışında yenilerinin yapıl
ması yasaklanmıştır. 

Karadeniz'de kullanılan deniz salyangozu algarna
larının (direç) zararlı olması durumunda ek tedbirler j 
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I alınacağı gibi gerektiğinde tamamen de yasaklama 
yoluna gidilebilecektir. 

Yine 1986 yılında deniz salyangozunu dalarak 
toplama konusunda çalışmalara başlanmıştır. 

Küçük balıkçıya, ekonomik durumun iyileşmesi 
ve mağdur olmaması için, konulan genel yasaklar 
kapsamı dışında bırakılmak suretiyle devamlı üretim 
yapması imkânı verilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

21. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavsar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevabı (7/1360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

19.2.1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 
1. Balıkesir Merkez Kocaavsar Köyünde Kasır

ga Deresi üzerinde gölet yapılması düşünülmüş mü
dür? 

2. Şayet yapım ele alınmış ise projesi ne safha
dadır? Yoksa % 70 kısıntı işinde midir? 

3. Bu gölet yapımı gerçekleşirse 10 bin dönüm 
taban arazi sulanacak ve verim artacaktır. 

Ayrıca taşkınlar da önlenmiş olacaktır. 
4. Görüş ve uygulama ne merkezdedir açıklar 

mısınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 13.10.1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-21 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Ka..Md. lüğünün 3 Ekim 
1986 tarih ve 7/1360-5448/20927 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Ba
lıkesir - Merkez - Kocaavsar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağı hakkındaki soru 
önergesi incelenmiştir. •** 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü) ile yapılan görüşmede; DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından planlama çalışmaları 
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devam eden Ayaklı Baraj ve Sulaması veya bunun 
alternatifi projelerin tamamlanmasını müteakip, ba
his konusu alanların sulanmasıyla ilgili teknik ve 
ekonomik yapılabilirlik belirlendikten sonra, teklif 
edilecek uygulama programı içerisinde, Balıkesir -
Merkez - Kocaavşar Köyü tarım arazilerinin sulana-
bilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmiştir. 

Bu sebeple, gölet ile sınırlı, baraj ile ise daha ge
niş alanların sulanabilmesinin mümkün olabileceği 
de göz önünde bulundurulduğundan bahis konusu 
yerde gölet yapımının programa alınması düşünülme
miştir. 

Arz ederim. H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde. vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1361). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

15.4.1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 
Erdek Belediyesi mücavir alan içine alınan Ocak

lar - Aşağıyapıcı - Narlı - Çeltikli - Hamamlı ve Düz
yer köy sakinlerine, 

a) Yeniden yapı için ruhsat verilmediği, 
b) Mevcut binaların tamirine de müsaade edil

mediği öğrenilmiştir. 
Bu şekildeki hareketin vatandaşı zor durumda bı

raktığı, bunu önlemek için ne tedbirler düşünürsü
nüz? Görüşünüz nedir? Açıklar mısınız? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13 . 10 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

A N K A R A 
Sayı : A-13/- 01/2928 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacı
gil'in soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 22 Nisan 1986 gün ve Gen. Sek. Kan. 

Kar. Müd. 6/710-5945/22765 sayılı yazınız. 
b) 3 Ekim 1986 gün ve Gen. Sek. Kan. Kar. 

Müd. 7/1361-5945/22765" sayılı yazınız. 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı 
köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddia
sına ilişkin; Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Aba
cıgil'in Bakanlığıma yönelttiği sözlü soru önergesi 
hakkındaki ilgi (b) yazınız gereğince, önergede yer 
alan hususlar incelenmiş ve cevaplarımız aşağıda su
nulmuştur. 

Sayın Milletvekilinin açıklanmasını istediği konu
lar; 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan Ocak
lar Aşağıyapıcı - Narlı - Çeltikli - Hamamlı ve Düz
yer köy sakinlerine, 

A) Yeniden yapı için ruhsat verilmediği, 

B) Mevcut binaların tamirine de müsaade edil
mediği öğrenilmiştir. 

Bu şekildeki hareketin vatandaşı zor durumda bı
raktığı, bunu önlemek için ne tedbir düşünürsünüz? 
Görüşünüz nedir? Açıklar mısınız? 

Yukarıda belirtilen söz konusu hususlar Bakanlı
ğımla ilgili olmayıp, konu doğrudan Belediyesini ilgi
lendirmektedir. Bu meyanda konu incelenmiş ve du
rum Erdek Belediyesinden sorulmuştur. Alınan ceva
ba göre; Ocaklar, Aşağıyapıcı, Narlı, Çeltikli, Ha
mamlı ve Düzyer köyleri sakinlerince yapılan ruhsat 
taleplerine ilişkin müracaatlardan yasa ve yönetmelik 
hükümlerine uygun olan yirmibir vatandaşa inşaat 
ruhsatlarının verildiği, (Ruhsatları verilen vatandaşla
rın isim listesi ilişiktedir). 

6785/1605 sayılı Yasa ve yerine meri olan 3194 
sayılı Yasa ve yönetmeliğin Belediye mücavir alan hu
dutları içinde uygulanacak hükümleri belli şartlarda 
% 5 inşaat müsaadesini verdiği, 

Bu nedenle, yasal şartlara sahip olmayan talep sa
hiplerine ruhsat verilemediği bildirilmiştir. 

Ayrıca, Belediye mücavir alanı içinde bulunan 
Ocaklar ve Narlı köylerinin imar planları için gerekli 
çalışmalara başlanılmıştır. Bu bölgenin imar planları
nın yapımı işi ise; Belediyesi adına İller Bankası Ge
nel Müdürlüğümüzce ihale edilmiş ve müteahhitine iş 
yeri teslimi yapılmıştır. Bu husustaki çalışmalar sür
dürülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 
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MÜCAVİR ALAN HUDUTLARI İÇİNDE VERİLEN RUHSAT LİSTESİ 

Ruhsat Sahibi Mevkii M2 Ruhsat Tarihi Cilt Sayfa 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Hüseyin Boğa 
Kenan Yazmacı 
Hüsnü Acar 
Şükrüye Özkan 
Süleyman Çapkın 
Ahmet Turgutlu 
Maliye Hazinesi 
Erol Sözer 
Kemal Büyükyağcı 
Ahmet Özkan 
İsmail Çolak 
İrfan Avcı 
Fatma Akkaş 
Ahmet Özkan 
Sedat Yaymacı 
Hasan Şener 
Ahmet Bayram 
Hüseyin Turgutlu 
Nurettin Sert 
Çetin Baykal 
Fehmi Başoğlu 

Düzler 
Hamamlı Köyü 
Aşağıyapıcı Köyü 
Düzler 
Narlı Köyü 
Düzler 
Narlı Köyü 
Ocaklar Köyü 
Narlı Köyü 
Düzler 
Düzler 
Düzler 
Düzler 
Düzler 
Hamamlı Köyü 
Aşağıyapıcı Köyü 
Yukarıyapıcı Köyü 
Düzler 
Ocaklar Köyü 
Düzler 
Düzler 

106.00 
558.25 
839.86 
46.00 

110,00 
76.00 

506.84 
104.94 
106.60 
287.00 
129.76 
35.00 
39.00 

152.00 
626.00 
110.00 
55 00 
98.00 

136.00 
98.00 
80.00 

1 8 . 5 . 
3 0 . 5 . 
1 4 . 6 . 
1 8 . 6 . 
1 0 . 7 . 
6 . 8 , 

5 . 10. 
16. 11 . 
4 . 12. 

14 .12 , 
17 .1 , 
28 . 1 . 
2 4 . 5 , 
2 7 . 3 . 
1 5 . 2 , 
2 . 8 , 

1 9 . 8 , 
14. 10 
21 .10 

2 0 . 2 , 
13 .2 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

,1984 
1984 
1984 

, 1984 
,1984 
, 1985 
,1985 
,1985 
1985 

, 1985 
,1985 
. 1985 
.1985 
.1985 
.1986 
.1986 

19 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
22 
22 

17 
36 
37 
41 

1 
4 
9 

15 
20 
21 

1 
1 

42 
21 

5 
7 

11 
24 
30 
23 
19 

• • ^ « ^ n 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 . 10 . 1986 Sah 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük. MiıUet Meclisinde açık bu
lunan üyeliklerden 11'i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapılan araseçimde seçilen milletvekillerinin andiç-
mesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 
10 arkadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar 
ve uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerin
deki etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politika
sını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — 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) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 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) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

8. — 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) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

10. — 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) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkan 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) 

13. — 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) 

14. — 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) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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15. ~ Edirne Milletvekili Türkn Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

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

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

19. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcıısından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

23. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Dtemir'in, Uşak ili 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

'25. —- Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

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

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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

29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
??etrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalaüna 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

33. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
Ih* Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

37. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

38. — istanbul 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) 

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

40. —- Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 
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41. — 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) 

42. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü idklia edilen ıbir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

43. — 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) 

44. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

45. — 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) 

46. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

47. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

43. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişikliler ve Basın Danıışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

49. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

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

51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü s'oru önergesi (6/781) 

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

53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bor öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

54. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

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

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

57. — 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) 

58. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

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

60. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te-
Ikürdağ - Hayrabolu llçesiine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üretioiliere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/794) 

61. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmıısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine liişkSn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

62. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

63. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ye Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

64. —• Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edlilen 
yönteme _ ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 



65. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

66. — 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) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldiğı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü som önergesi 
(6/804) 

68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Alutnakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806} 

70. — Hatay İMilletvekili Tevfik Bilal'ın, Amifc 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

71. •— Hatay iMilletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

72. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

73. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumhfnun, 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

75. istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir (inşaatta
ki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
^ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816)' 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

'811. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

83. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Hatay -
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

7 
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 I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
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 Milli 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

3. — 'Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/795) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8.10.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 470 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 
Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1 /795) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 10 . 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-2032/05573 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.10.1986 tarihindi kararlaştırılan «Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin <b) Bendinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. _ „ , 
Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlıklar ite diğer kamu kurum ve kuruluşlârınm yeniden düzenlenmesi sonucunda Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın - Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreterliği, Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel 
Başkanlığı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Başkanlığı Başbakanlığa bağlanmıştır. Ayrıca, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Devlet Ya
tırım Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Anadolu Bankası, Sümerbank, Türkiye Selüloz ve Kâ
ğıt Falbrikaları, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş., Etibank, Türkiye Petrolleri, Petkim Petrökimya, Türkiye 
Gübre Sanayii, Türkiye Taşkömürü Kurumu, bağlı ortaklık ve müesseseleri ile birlikte Başbakanlıkla ilıgilen-
dirilmiştir. 

Başbakanlığa bağlı ve Başbakanlıkla ilgili yukarıda sayılan kuruluşların yönetimi Devlet Bakanlıklarına ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, ekonomik üçlerle ilgili igenel koordinasyon, bürokrasi, toplu sözleşme, parlamento ile münasebetle
rin koordinasyonu, yurtdışı işçi sorunları, konutla ilgili hususlar, Kıbrıs ile ilgili konuların çözümü, Doğu ve 
Güneydoğu Anadiolu ile ilgili meseleler ve işsizlik 51e ilgili problemlerin çözümü de Devlet Bakanlıklarına ek 
olarak verilmiştir, 

(Bunun yanında kanunlarla kurulan Tanıtma Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
ile ilgili işler de Devlet ©akanlarının yönetimlerinde yürütülmektedir. 

Yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanmak suretiyle ıgeniş hizmet alanına sahip olan ve yukarıda belirtilen 
kuruluşların görev alanına giren hizmetlerin, önem ve özelliği sebebiyle, müessir, verimli ve süratle yürütüle
bilmesi için Devlet Bakanltklannın sayısının ona çıkarılması zaruri göriilmüstür. 
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Anayasa Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. ; 1/795 
Karar No. : 1 

8.10.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.10.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kındaki 27.9.1984 tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuzun 8.10.1986 tarihli toplantısında Devlet Bakam Kâzım Oksay'm da katılmasıyla 
incelenmiştir. 

Bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi sonucu Başbakanlığa bağlanan 
kuruluşların sayısında meydana gelen artış nedeniyle ve hizmetlerin etkin, verimli ve süratli yürütülebilmesi için 
Devlet Bakanlıklarının sayısının ona çıkarılmasını öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

[Komisyonumuz, konunun önemini ve özelliğini göz önüne alarak tasarının bir an önce kanunlaşmasında 
yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini içtüzüğün 53 üncü maddesine göre kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Zâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Halil İbrahim Şahin 

Denizli 
Karşı oyum ekMdir 

Üye 
famık Kemal Şentürk 

t stanbul 
Karşı oyum eklidir 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
Karşı oyum- ekilidir 

Üye 
Şevki Taştan 

(Sivas 
Karşı oyum eklidir 

KARŞI OY 
Bütçeye yük, Hükümet programına aykırı, adama iş bulma anlayışına dayalı, caddî iihtüyaçtan öte politik 

bir teklif olması nedeniyle karşıyız. 

Cevdet Karslı 
Giresun 

il İbrahim Şahin 
Denizli 

Namık Kemal Şentürk 
iîstanbul 

Şevki Tastan 
Sivas 
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HÜİKİÜMIETÜN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 
27.94984 Tarihli ve 3046 Sayın Kanunun 4 üncü Mad
desinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddestain (b) bendi aşağıdaki se
kide değiştirilmiştin 

«Jb) 'Devlet Bakanlarının sayısı onu geçemez.» 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
1.10,1986: 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 
27.9.1984 tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Mad
desinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasana 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

- Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Barbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. « Başbakan Yrd. V. Devlet Bakanı 
Kn Oksay K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M, Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A, Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M, T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

MHÎ Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı BaymdırMc ve îskân Bakanı 
M. Emiroğlu t. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V» Atasoy 

Sanayi ve Ticareti Bakanı 
H.ı C. Aral 

Taran Onmam ve Köyfiişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Ta'biî Kay. Bakanı 
S. N, Türel 

Malîye ve Gümrük 'Bakanı 
A. K« Alptemoçin 

Sağlık ve So*yal Yrd. Bakanı 
Af, Aydm 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Küttür ve Turizm Bakam 
Af. M, Taşçıoğlu 
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