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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 

'hükümetin izlediği ekonomi politikaları konu
sunda -gündem dışı konuşması. 

Sayfa 
702 

703 

703 

703 
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703:706 

2. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
tutumu ve gecekondu yıkımları konusunda 
gündem dışı konuşması. 706:707 

B) Tezkereler ve Önergeler 707 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Er-

yurt'un, TBMM Başkanvekilliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/233) 

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

A) Öngörülmeler 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-

esen ve 52 arkadaşının, fındık ürünü ve üre-

707 

707 
707 

Sayfa 
tieileriyle ilgili gerekli tedbirleri almayarak gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Cahit Aral hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açıilmasınıa ilişkin önergesi (9/332) 707: 

727 
727 VI. — SEÇİMLER 

1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bu
lunan bir başkanvekili için seçim. 727 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 728,736 
A) Sözlü Sorular ye Cevapları 728 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 728 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 728 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-, 
oğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle 
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Sayfa 
dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü sıoru 
önergesi (6/681) 728 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanst-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Dev
let Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesiinden 
yapılan harcamaya ilîşlkin Başbakandan «özlü 
soru önergesi (6/682) 728 

5. — istanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başiba'kandan sözlü 
Soru'önergesi (6/596) 728 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat 
kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 728 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
m, K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet 
(Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 728 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
ıhayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem ya
pılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/688) 728 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme iFonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından .slözlü 
soru önerigesi (6/689) 728 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkim Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 728 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nuin 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/691) 729 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önerigesi (6/692) _ 729 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ım, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sıözlü soru önergesi (6/693) 729 

14. — Adana Milletvekili Metin Üstüne!' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri-
kasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607 729 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demtir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 729 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'iın, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerige
si (6/610) 729 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 729 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfbant-
oğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin 
yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/700) 729 

19. — • Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 729 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turigut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı Ihayivan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından ısıözlü soru önergesi (6/703) ... 729 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 729:730 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turigut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
(ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 730 

23. — Tokat Mİllörvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 730 

24.. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Ta-
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rım Orman ve Köyişleri Bakanından sıözlü so
ru önergesi (6/632) 730 

25. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalı'k Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü ısıoru öner
gesi (6/666) 730 

26. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin. 'Başbakandan sıözlü soru önergesi 
(6/669) 730 

27. — Erzurum iMilletvıekili Hilmi Nalbartt-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 730 

'28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan .sözlü soru önergesi 
(6/696) 730 

'29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avn i 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 730 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
ciigil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi vıe Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 730 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca ıs
kontoya taıbi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru ön'ergesi (6/711) - 730:731 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı 
Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaçları
nın kesim nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Kiöyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 73i 

33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar* 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki 
fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından 
sözlü soru önergesi (6/716) 731 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, pet
rol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 731 

3'5. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ül
kemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 731 

Sayfa 
36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/773) 731 

37. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Balka
nı ve Başbakan Yardımcısındari sözlü soru 
önergesi (6/795) 731 

38. — İstanbul Milletvekili fbraftirn Ura!' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü sıoru önergesi (6/742) 731 

39. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/749) 731 

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) 731 

41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 731 

42. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence .sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili 'olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 732 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadırla
ra ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından söz
lü soru önergesi (6/765) 732 

44. — Tökalt Milletvekili Enver özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 732 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstüne!' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı 
ürünleri zarar gören üreticiler lehine alına
cak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 732 

46. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley-

— 699 — 
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bine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 732 

47. - - Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, Başbakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danış
manına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/777) 732 

48. — tstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 732 

49. — tstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve tamu iktisadî teşebbüslerinin 
satışına ilşikin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/780) 732 

50. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürre-
zalk Ceylan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım 

• Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğimin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/781) 732 

51. — Adana Milletvekilli Metin Üstünd' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı D'siplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emn;vet mensuplarıma uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 732 

52. — Denizli Milletvekili Halil •İbrahim 
Şah in'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 732:733 

53. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Ulaştırma Bakanının Amerika seyahati sıra
sında parasının çalındığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/785) 733 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana-
doluda cereyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/788) 733 

55. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, . 
Tekirdağ ti inde kaçak ve ruhsata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara iliş
kin tçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/789) 733 

56. — tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin tçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 733 

57. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin 

başbakan ve Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/793) 

58. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu tlçesime bağlı köylerde 
doludan zarar gören üreticilere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesii (6/794) 

59. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, 
Spor ve Turistik Tesislerine ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/796) 

60. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üfler* 
in, Yol-tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
rçanel kuruluna katılan bazı misafirlerin kong-
reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 

62. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı 
;ddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan sözlü 
wru önergesi (6/799) 

63. — Denizin' Milletvekilli Halil İbrahim 
Sa'hin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen-
Tene ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 

64. —"İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun naaşliarının ailelerine ne za
man teslim edileceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) 

65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, Doğulbayazıt Telçeker Hudut Tabur Ko
mutanlığı için hudut köylerinden zoraki ot top-
latıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/804) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudî Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 

67. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/807) 

68. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey-

Sayfa 
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ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 

69. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/809) 

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

71. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumhı' 
nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî 
ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/811) 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nım, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 

73. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 

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

75. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yaptırı
lan bir inşaattaki yolsuzluk olayını soruşturan 
hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) 

7'6. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
ısoru önergesi (6/816) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 

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

Sayfa 

734 

734 

734 

734 

734 

734 

735 

735 

735 

735 

735 

Sayfa 

735 

735 

735 

736 

79. — 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) 

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

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/824) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Bağdat Caddesi kaldırımlarının 
düzenlenmesiyle ilgili ihaleye ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1229) 736:737 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, büyükşehir belediye başkanlarının 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasındaki yurt 
dışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1232) - 737:739 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında yurt dışına giden İstanbul İli ilçe bele
diye başkanları ile meclis üyelerine ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevalbı (7/1233) 740:744 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, İmar Kanununun Emlâk Vergisiyle 
ilgili 13 üncü maddesi hükmünün belediyeler
ce uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1285) 

VIII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 

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

745 

735 
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Sayfa 
sinin I inci Fıikrasrnm Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 735 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban 
Erden'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yük-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Niğde MıiUeüveikili Arilf Toprak, nakliyecilerin • so

runları, . 
Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever, 

Lalapaşa Çimento Fabrikası inşaatı ve, 
Samsun Milletvekili Hasan Alıtay da, yapılan son 

zamlar ve halkın alım gücü, 
Konularında gündem dışı (birer konuşma yaptılar. 
Fransa'ya gidecek olan (Bayındırlık ve İskân Ba

kanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne ıkadar Bayındır-
iık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in, 

Iskoçya'ya gidecek olan (Millî Savunma Balkanı 
Zeki Yavuztürlk'ün dönüşüne ıkadar Millî Savununa 
Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanı Sudi 
Türel'in;' 

Yugoslavya'ya gidecelk olan Dışişleri Bakanı Va
hit Ha'lefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Federal Almanya'ya ve Yugoslavya'ya gidecelk 
olan DeVlet Bakanı A. Mesut Yıtaıaz'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'ndn;) 

Hollanda'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köy-
işl-eri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'ün, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonundan iıstila ettiğine dair 
önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Uşalk Milletvekili Yusuf Demir'in, (6/787) numa

ralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du ve sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Sayfa 
seköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 
2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Madde
sinin (a). Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayı
sı : 460) 735:736 

Fas Temsilciler Meclisi Başkan<ının, TBMM Baş
kanı ve beraberinde bir Parlamenter Heyeti, resmî 
bir ziyarette (bulunmak üzere Fas'a davetinin uygun 
bulunduğuına ve davete icabet edilmesine iliişikin ve 

Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair. 
:Başkanlık tezkere'leri kabul edildi. 

ı(i6/632), (6/789) numaralı sözlü sorular mehil ve
rildiğinden; I('6/I6!76,), ı(16/677), (6/681), ,(6/682), (6/598), 
(6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/607), (6/698), 
(6/6110), 1(6/699), 1(6/700), (6/702), (6/703), (6/704), 
(6/669), (6/758), (6/709), (6/711), (6/715), (6/771), 
(6/772), (6/7421), (6/751), (6/780), (6/785), (6/793), 
(6/794), (6/796), (6/797), (6/799), (6/806), (6/810), 
(6/811), (6/8T3), (6/814), (16/815), (61/8II6), ('6/817) 
numaralı ıslözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından; 

(6/68(6), (6/688), (6/693), (6/624), (6/63'l), (6/666), 
(6/696), (6/770), (6/773), (6/749), (6/819), (6/826), 
(6/767), (6/768), (6/781), (6/782), (6/784), (6/798), 
(6/800), (6/804), (6/807), (6/808), (6/823) numaralı 
sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili balkanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından! 

(ı6/777) numaralı sözlü soru, sahibi Genel Kurul
da hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

(6/596), (6/711(6), (6/795), (16/775), (6/778), (6/791), 
(6/803), (6/8(112), (S/821), (6/822) nıumaraill sözlü so
rular, soru sahipleri izinli olduklarından ve, 

(6/765), (6/788), (6/809) numaralı sözlü sorular 
da, soru sahipleri görevli olduklarından < 

Ertelendiler., 
Bakan'lılkların Kuruluş ve Görev Esasları Halkkırı-

daki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
nın (1/795) (S. Sayısı ; 470) maddeleri kalbul edile-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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rek tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonu
cunda tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

Oturumu yöneten 'Başkanıvekiline hakaret ettiğin
den dolayı, Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e, üç 
'birleşim içim Meclisten geçici çıkarma cezası veril
mesi kabul edildi. 

Tasan 
1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/800) '(Plan ve Bütçe Komisyonuna) ı(Başkanlığa 
ıgeli'Ş tarihi : 16.10.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. t 

(Antalya Milletvekili Kadri Altay'a kadar yoklama 
yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, hüküme

tin izlediği ekonomi politikaları konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır; sırasıyla yerine getiriyorum. 

16 Ekim 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.33'te son verildi. 

Başkan 
ıBaışkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Giresun Kayseri 
Yavuz Köymen Mehmet Üner 

Yazılı Soru Önergesi 
1. —• Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, 

1985 - 1986 ders yılında ara sınavlar ile final sı
navlarında başarısız oldukları için okullarından atı
lan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından yazılı soru önergesi ı(7/1399) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.İ0.1986) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Barış Can, hükümetin izlediği ekonomi po
litikaları konusunda gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; özal Hükümetinin yaptığı ve yapma

lı, — GELEN KAĞİTLAR 
16 . 10 . 1986 Perşembe 

BIR1NCÎ OTURUM 

Açılbna Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

• • • • — ' m > 9 < m •<••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

in. — Y O K L A M A 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ya devam edeceği zamların ekim ayının birinci veya 
ikinci haftası içinde gündeme geleceğini, SHP ola
rak, seçimlerddn çok önce ve defalarca açıklamış, hü
kümet ise, Başbakan yardımcısının açıklamalarıyla 
tersini söylemiş, yani zamların sözkonusu olmadığını 
belirtmişti. 

Halka doğruyu söylemelerini, bu konuda her tür
lü iddiaya girmeye hazır olduğumuzu hatırlattığımız
da ise, Sayın Başbakan bundan kaçınmıştı, Çünkü biz 
SHP olarak, ekonomideki tehlike sinyallerini çok ön
ceden saptamış ve iddialarımızı da bu göstergelere 
dayandırmıştık. Çünkü, Özal Hükümetinin ekonomik 

.politikalarının neden olduğu akıl almaz bütçe açık
ları ile Hazine nakit dengesindeki açıklar, kamu mal 
ve hizmetlerine zam yapılacağını açıkça göstermek
teydi. 

Daha önceki gece televizyonda, ara seçimlerde en 
kârlı partinin kendisinin, yani ANAP'ın; en zararlı 
partinin ise SHP olduğunu söyleyebilen özal'a, ha
yal gücünün zenginliğini ve hesaplarındaki tutarsız
lığını çok önceden saptadığımız için, cevap vermi
yoruz, yaralı kuşun üstüne fazla gitmeyelim diye dü
şünüyoruz; ama şunu da söylemeden geçemeyeceğiz: 
Açıklamaları, bize göre, sadece züğürt tesellisidir. 

SHP, sosyal demokrat tabanda en güçlü partidir. 
Çünkü, SHP, halkın sosyal demokrat tabanının buy
ruğuyla kurulmuş bir partidir; gücünü başka yerler
den değil, halktan almaktadır; herkes tarafından bi
linmiş ola... 

Sayın milletvekilleri, şimdi, zamlar konusunda 
bakın, SHP olarak söylediklerimiz nasıl doğru çıktı 
diyerek, yaralı kuşun üzerine fazlaca gitmek istemi
yorum; ama, her zaman olduğu gibi, Sayın Başba
kana yaptığı, yanlışı işaret ederek, akılcı yolun ne ol
duğunu da vurgulamak istiyoruz. 

öncelikle, açıklamakta yarar var; Sayın Başbakanın 
teknisyenleri - üzülerek belirteyim - doğru hesap ya
pamıyorlar; bunun son örneğini 11 Ekim akşamı te
levizyonda hep birlikte izledik: Genel Başkan Sayın 
inönü'yü, Sayın Başbakan yanıtlarken büyük bir ha
taya düştüler; 11 milyon ton pancar üretimini varsa
yarak, verilen fark zamla bu üretim tutarını çarptı
lar ve «üreticinin eline 55 milyar lira geçecek» diye 
kesip attılar. 

işin aslı ise, Genel Başkanımız Sayın inönü'nün 
açıklamaları doğrultusundadır. Pancara yeni destek
leme fiyatı ile verilen artış, tüm 1987 ürünü için yüz
de 26,4 oranındadır; yani bu oran, 1986 destekleme 
fiyatı 1<6 lira ile, 1987 için açıklanan 20.50 liralık des-

16 . 10 . 1986 0 : 1 

I tekleme fiyatı arasındaki 450 kuruşluk farkı oluştur-
I maktadır. 
I Hazırlanan ve daha önce hükümet yetkililerince 

ifade edilen, dün de Maliye Bakanı tarafından 1987 
bütçesinin, sunuş bölümünde açıklanan 1987 progra-

I mına göre, 1987 yılında fiyatların genel artışı, yani 
I fiyat artış hedefi yüzde 20'dir. 

Aslında, bu çok iyimser bir tahmindir. Bütün ve
rilerimiz ANAP hükümetinin sunmuş olduğu oran ve 

I rakamlara dayanmaktadır. Nerede yüzde 20! Yüzde 
30 - 35'lere bugünden razıyız. Yüzde 20 olduğunu ka-

I bul etsek bile, bu durumda pancar üreticisine verile
cek gerçek gelir artışı brüt yüzde 6,4 olacaktır. Yani 
yüzde 26,4 veriyorsunuz -kendi ifadenize göre- yüz
de 20 oranında aynı döneme has olmak üzere geri alı-

I yorsunuz. 
A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Daha fazla 

I veriyoruz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Yanı, bu hesap-
I lara göre, kilo başına üreticinin eline geçecek olan 

brüt artış 120 kuruş dolayında olacaktır. Eğer 11 mil-
I yon ton pancar üretimi varsayımını kabul edecek 
I olursak, üreticiye gerçek olarak verilen, Sayın Başba

kanın söylediği gibi 55 milyar lira değil, 12 milyar 
lira civarında olacaktır. Buradan ödeyeceği stopaj 
vergisini düşersek, üreticinin eline 6,5 - 7 milyar lira, 

I geç ödemenin doğuracağı yıpranmayı da hesaba ka-
I tarsanız 4 ila 5 milyar lira geçecektir. Yani, Sayın 
I Genel Başkanımızın vermiş olduğu rakamlar, tümüy

le doğrudur. Bu konuda dilediğiniz hesaba da, hesap-
I laşmaya da girmeye hazırız. 

I Sayın Başbakan - biliyorsunuz - ara seçim önce-
I sinde tarım kredi faizleri üzerinde yaptığı büyük bir 

saptırmaca ile, ıkredi faizlerini 900 milyar lira civa-
I nnda göstermişti; ama halktan da gereken tepkiyi al-
I mıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kan, teknisyenlerini ve başta Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanını uyarmalıdır. Şu anda Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanının akıbetini bilemiyoruz. Biz, ta-

I rım politikasında ANAP hükümetinin yanlış yol iz-
I lediğini ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının bu 
I işin sorumlusu olduğunu açıkça ilan ederek, geçen 

yasama döneminde konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirdik. O tarihte bizi dinlemediniz, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı hakkındaki önergeyi 
reddettiniz. Şimdi, ise, yani seçimlerden sonra, Sa
yın Başbakan ilk iş olarak tarım politikalarını nasıl 

I değiştireceklerini açıklama telaşına kapıldı. Kısaca, 
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SHP'nin, hükümetçe izlenen tarım politikasının yan- j 
lış olduğunu vurgulayan görüşü ise doğru çıktı ama, j 
görüyoruz ki, yanlış tarım politikasının baş sorum- I 
lusu olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı hâlâ t 
görevdedir; şimdilik, dünkü hesaplara göre; şu anda ı 
bilemiyoruz. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Pancardan 
sorumlu olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı de
ğil. Öğren de gel. 

H. • BARIŞ CAN (Devamla) — Tarım politikasını 
anlatıyorum; pancarı ayrıca açıklayacağım. Siz din
lemesini öğrenin, ben açıklamasını öğrenirim. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Pancar 
ayrı, tarım politikası ayrı mı? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sen ne diyorsun 
amca, sen ne diyorsun orada?.. Bir dinle hele... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu bakan, Sayın 

Başbakana, güvenilir olmayan bilgileri vermeye hâlâ 
devam etmektedir. Biz SHP olarak (Anamuhalefet 
Partisi olarak) Sayın Başbakanı, önerilerimizle uyar
mış ve tarım politikasını değiştirmesi gerektiğini söy
lemiştik. Şimdi tekrar uyarıyoruz ve söylüyoruz : Siz 
bu zamları, tarım kesimindeki üreticinin gelirini ar
tırmak amacıyla yapmıyorsunuz. Aslında bu zamlar, 
yanlış tarım politikasının sonucudur. Sizin tek ama
cınız, akıl almaz boyutlara ulaşmış olan kamu açık
larını kapamaya çalışmaktır; başkaca hiçbir düşün- | 
ceniz de yoktur. Bu yol yanlıştır Sayın Başbakan. Eğer 
kamu açıklarını kapamak istiyorsanız, yapacağınız iş 
ve tutacağınız yol, borçlanma politikasına bir an ön
ce son vermektir. Bu iç ve dış borçlanma politikası 
sürdükçe, siz halk zararına daha çok zam yapmak 
zorunda kalacaksınız Sayın Başbakan. Sizi tekrar uya
rıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1986 bütçesinin şu andaki 
tahminlere göre açığı 865 milyar lira düzeyindedir ve 
1 trilyon liraya hızla tırmanmaktadır. Hazine nakit 
dengesindeki açıksa, daha da büyüktür. Ayrıca, dev
let ödeme imkânları da büyük güçlükler içerisinde- ı 
dir. Bugün TEK, Karayolları, TKİ gibi kuruluşların 
hiçbiri para verememektedir. Hazine ise, bu güçlüğü 
aşmak için sürekli borçlanmaktadır. Eylül sonunda 
1,7 trilyon lirayı bulan 1986 iç borçlanmasına karşı 
Hazine,- kamu harcamalarına yetişememektedir. Bir 
yandan Merkez Bankası para basmaya devam eder
ken, diğer yandan bütçe emanetleri hızla büyümek
tedir. Yani diğer bir ifadeyle, devlet ödemeleri bek
lemektedir. Bu emanetler de 2 trilyon liraya ulaş
mıştır. | 

j İşte, bu gerçekler son zamların asıl nedenleridir. 
| Çünkü, hükümet açıklamalarına göre, KİT'lerin temel 
i girdilerinin maliyetlerini 1986 yılında etkileyecek 
t önemli fiyat artışları yoktur. Hazine Müsteşarlığının 
i fiyat endekslerine göre, ocak - eylül ayları arasında 

fiyatlar sadece yüzde 10 artmıştır. Bu rakamlar bütü
nüyle hükümetin verilerine dayanmaktadır. Hele te
mel girdi olan petrol fiyatları hiç değişmemiştir. 

Sizler de, halkımız da hatırlayacaktır sayın mil
letvekilleri; geçmişteki zamlar için özal politikasının 

I temel gerekçesi, maliyet artışlarının fiyatlara yansıtıl
ması idi. Eğer devletin resmî fiyat istatistikleri doğru 
ise, bu yıl önemli maliyet artışları yoktur. Bu bakım1-
dan, bu zamların nedenini anlamak, Özal ekonomik 
politikası içinde bunları anlamak oldukça zordur, güç
tür. Yok eğer, önümüzdeki yıl taban fiyatlarının yan
sıtılması diye sunuluyorsa, bunun adına «peşin vergi» 

i denir ki, böyle bir keyfî vergiye dünyanın hiçbir ta
rafında rastlamak mümkün değildir. Olsa olsa, bu
nun adı ancak, «salma» olabilir. 

Sayın milletvekilleri, biz söylüyoruz: Bu zamlar 
kamu kesiminin akıl almaz büyüklükteki açıklarının 
sonucudur. Bütün hedef ise, mümkün olduğu kadar 
bu açıkları küçültebilmektir. Bu açıkları, izlediğiniz 
iç ve dış borç politikası sürdükçe, küçültmeniz müm
kün değildir Sayın Başbakan. Nedeni de çok açıktır; 
aldığınız iç borçlar için bu yıl bütçeden 700 milyar 
lira ödediniz; seneye 1 trilyon ödeyeceksiniz. Dış borç
lar için 500 milyar lira ödediniz; seneye 850 milyar 
lira ödeyeceksiniz. Anapara ödemelerini burada say
mıyoruz, bu kürsüden daha önce bunları çok hatır
lattık; bütçe sırasında yine hatırlatacağız. 2 trilyonu 
bulan bu faiz ödemelerini zam yaparak tüketicinin 
sırtından ve ürününe gerçek olarak yüzde dört ila 

J beş gelir artışı verdiğiniz üreticinin sırtından çıkara
caksınız ve faiz geliri ile yaşayan rantiyerlere, kâr sa
hiplerine ödeyeceksiniz, onları şişireceksiniz öyle mi 
Sayın Başbakan? Sizin sosyal adalet anlayışınız bu 

I mudur Sayın Başbakan? 

Sayın milletvekilleri, senelerdir yurt içindeki zam
ları petrol fiyatlarının artışı ve doların değer kazan
masına bağladınız. Bu yıl petrol fiyatları hiç artmadı. 
Doların değeri ise yılbaşından bu yana sadece yüzde 
18,8 dolayında arttı. Bu, yüzde 30'lu, 48'li, yüzde 55'li 
zamların gerçek nedenini geliniz kamuoyuna açıkla
yınız ve buna, sorumsuz iç ve dış borç politikasının 
neden olduğunu kabul ediniz ki, halkı uyutmayınız; 
böylelikle doğruları söylemiş olunuz bir defa da Sayın 

I Başbakan. 
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Sayın milletvekilleri... 
A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Ne alakası 

var? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Anlarsan öğrenir

sin kardeşim. 
BAŞKAN — Sayın Can, toparlayınız efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, biz size tarım politikasında 

yaptığınız yanlışı ve alternatifini gösterdiğimiz gibi, 
şimdi bu konudaki yanlışınızı da gösteriyor ve alter
natifimizi hükümete söylüyoruz: 

Sayın Başbakan, bu rasyonel olmayan borçlanma 
politikasını bir an evvel lütfen terk ediniz. «Halkın 
sağlığı için sigaraya yüksek zam yaptık» diyerek, 
alaycı ve hiç de ciddî olmayan tavrınızı bırakınız. 
Halkın sağlığını düşünüyorsanız, yurt içinde üretilen 
sigaranın yanına ithal sigarayı neden dahil ettiniz 
Sayın Başbakan? Sigara tüketimini azaltmanın tek 
yolu, halkın sağlığını düşünmenin tek yolu, fiyat me
kanizmasıyla oynamak mıdır Sayın Başbakan? Her 
gün, KİT'lerin artık kâr eder hale geldiğini söylü
yorsunuz; nasıl bir kârlılıktır ki bu, maliyetleri, yıl 
içinde, sizin resmî istatistiklerinize göre, artmadığı 
halde zam yapıyorlar, hem de yüzde otuz • kırk do
laylarını bulan zamları yapıyorlar. Nasıl bir mantıktır 
bu Sayın Başbakan? 

Sayın Başbakan, gelin kabul edin, izlediğiniz eko
nomi politikası sayesinde, KİT'lerin, yatırımdan do
ğan kur farkları ve bankalardan aldıkları kredilerin 
- özel bankalar dahil - faizleri nedeniyle hepsi de za
rar etmektedirler. Hazine yardımları bu zararı kapat
maya yetmemektedir, işte bu nedenle zam, sizin için 
tek çare olmaktadır. Çok uyardık ama, işte ekono
mik politikanızın hayrını görün Sayın Özal. Bu eko
nomik modelle bize Pompei'nin son günlerini anımsa
tıyorsunuz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
2. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının tutumu ve gecekon
du yıkımları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz, gecekondu yıkımlanyla ilgili gündem dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum, (SHP sıra
larından alkışlar) 

Buyurun. 
ÖMER NECATI CENGİZ (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın konusu 
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Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ve gecekondu yıkım
lanyla ilgilidir. 

Günün tekniklerine uyularak Türkiye'nin muasır 
medeniyet seviyesine ulaşması hepimizin istekleri ara
sındadır. Bu ileri memleketimizin ileri hamlelerinin 
başında da demiryollarımız ve karayollarımız gel
mektedir. Bu cümleden olarak Çamlıca - Gebze eks
pres yol yapımı da iftihar edeceğimiz eserler arasına 
girer. Ancak yıkımlarda, asgarî zarar verilmesi çok 
dikkat edilmesi gereken husustur. Sözkonusu yolun 
yapımında bir hayli ailenin evi yıkılmış, açıkta bıra
kılmıştır. Çok kısa olarak bu aileler hakkında açıkla
malarda bulunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yavuztürk, Esatpaşa, Üna-
lan, Mustafa Kemal mahallelerinin bir kısmı, Geb
ze - Çamlıca ekspres yol yapımında istimlake tabi tu
tulmuştur. Metrekaresi 5 500 liradan düşük bir fiyat 
takdir edilerek, ev sahiplerine paraları ödenmiş, Ni
san, Mayıs 1986 aylarında da yıkımları yapılmıştır. 
Buraya kadar normal seyreden, bakanlığın tutumu, 
bundan sonra tezata düşerek vatandaşı zor durumda 
bırakmıştır. Evi yıkılan vatandaşa bakanlık, metreka
resi 7 250 liradan Kartal - Esentepe'de, taşlık ve tepe
lerde yüksek fiyatla arsa satışı yapmıştır. Yıktığı ev
ler için ödediği parayı da, verdiği arsaya karşı geri 
almış ve borçlandırmıştır. «iki yıl içinde evlerinizi 
yapamadığınız takdirde arsayı geri alırım» diye de 
tehdit etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığın bu olumsuz tu
tumu karşısında şaşıran vatandaşın elinden evi git
miş, karşılığında borçlanarak bir kuru arsaya sahip 
olmuştur. Kış yaklaşmakta, yağmur mevsimi ise baş
lamak üzeredir. Evlerini yapmak için ceplerinde ne 
para, ne de imkânları vardır. Fakir Fukara Fonu (Ki, 
bu isim küçültücü, haysiyet kırıcı bir deyimdir, tas
vip etmiyoruz) veya konut yardımı bu vatandaşlara 
uzanamamakta, feryadı ilgili mercilere erişememek-
tedir. Haklı olarak bu vatandaşlar «Anayasal hakları
mız nerededir, eşitlik ilkeleri kimler içindir, biz Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz?» diye sıkın
tılarını dile getiriyorlar. Vatandaşın, evindeki eşya
sını satarak, komşusundan ve yakınlarından borç pa
ra isteyerek evini yaptırma girişimi sonuçsuz kaldı. 

Engeller sadece bunlar değildi; inşaat ruhsatı çı
karmak ve formaliteleri tamamlamak için istanbul 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi 
arasında mekik dokuyan ve 20 günlük bir uğraşı so
nucu zorlukla ruhsat çıkarma bahtiyarlığına ulaşan 
vatandaşın çilesi ISKl ile devam ediyordu; inşaatına 
su bağlanması 90 bin lirayı gerektiriyordu. 
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Muhterem milletvekilleri, evi yıkılan - vatandaşa 
hükümet acaba karşılık beklemeden konut verme 
mecburiyetinde değil midir? Hatta vatandaş yaşantısı
nı bir kulübede geçirse bu kulübenin de yıkılması ya
hut istimlaki sözkonusu olsa, devlet baba bu. vatan
daşı, günün yaşam seviyesine uygun yaşayabileceği 
bir meskende barındırmak zorunda değil midir? Ku
lübesini yıkmadan konutunu hazırlamak, yıkımla 
beraber vatandaşı, hazırladığı konuta yerleştirmek gö
revidir. Anayasanın 23, 46 ve 57 nci maddeleri bu 
mealdedir. Eğer bunu yapmamışsa; vatandaşın elin
den tutması, cebindeki parasının tümünü değil bir kıs
mını alması, geri kalanını ev yapımında kullanması 
önerisiyle yardımcı olması; faizsiz, uzun vadeli borç
lanma ile ev sahibi olmalarını sağlaması gerekirdi. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çok bencil davran
mış, sayın bakan emir vererek paranın tümünü almış, 
240 ailenin açıkta kalmasına sebep olmuş, binnetice 
meskenlerin yapılmaması sonucunu doğurmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, eğer teklifimiz bakanlık
ça kabul edilseydi, arsa fiyatlarının 1/4'ü peşin alına
rak, geri kalan borç vadeli olarak düzenlenseydi, va
tandaş kalan parayla evini yapacak, kışa kadar bir 
barınak sahibi olacaktı. Bakan, «olmaz» dedi diretti, 
vatandaş şu anda açıkta kaldı, vebali ve sorumlusu 
bakan ve hükümetimizdir. 

Selin, zelzelenin, yangının meydana getirdiği peri
şanlık şu anda ilgili vatandaşlarca yaşanmaktadır. 
Acil çare ve olumlu sonuçlar sağlanması temennisiy-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
52 arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili ge
rekli tedbirleri almayarak görevini ihmal ettiği ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/332) 

BAS/KAN — Gündemin, '«özel Gündemde Yer 
Alacak 'İster» (kısmına geçiyoruz. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 'Sağesen ve 52 
arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle iiıgilü ge
rekli tedbirleri almayarak görevini ihmal 'ettiği ve 
kötüye kullandığı ve tm eylemimin Türk Ceza Ka

le sizleri selamlıyor, felaketzede vatandaşlara sabır 
ve metanet tavsiye ediyorum". 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cengiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt'un, 

TBMM Başkanvekilliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/233) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başikanveıkilliğin-

den bir 'istifa 'tezkeresi vardır; okultup 'bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlık Divanında parti gruplarına düşen yer

lerin belirlenmesi konusunda Anayasanın 94/2-3 ve 
İçtüzüğün 11, 12 nci maddelerinin uygula nması ba
kımından, Mecliste grubu bulunan iki siyasî parti 
arasında ortaya çıkan görüş farkından dolayı Başkan
lık Divanı ile Anayasa Komisyonunu müşkül du
rumda 'bırakmamak düşüncesiyle ve ayrıca gördüğüm 
lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam-
vekilliği görevimden 16 'Ekim 1986 Perşembe günün
den itibaren istifa ediyorum. 

, Gereğini arz ederim. 
Sabahattin Eryurt 

Türkiye Büyük Mıililet M'edllis'i 
Başlkanvekilli ve 

Erzurum Milletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

nununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu id
diasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral hak
kımda Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca tok 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin ön-
görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde sırasıyla, önergeyi verenlerden 
ilk imza sahibine veya onun göstereceği diğer hir 
imza sahibine, şahısları adına da 'ilki üyeye ve son 
olarak da, hakkında soruşturma istenilmiş bulunan 
Sanayi ve Ticaret Balkanına söz verilecektir. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 
1.10.1986 tarihli 8 inci Birleşiminde ok ummuş ve toas-
tırılarak sayın üyelere dağıtılmış 'bullunmaktadır. 

Meclis soruşturması açılmaısına ilişkin önergeyi 
ıtefcrar okutuyoınım; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına | 
Dünyaca bilinen, tanınan ve aranan fındığın mer- I 

kezi Doğu Karadeniz Bölgemizdir. Kaliteli fındık de
nince öncelikle akla gelen iki ilimiz Ordu ve Giresun' I 
dur. Bu iki ilimizin tek geçim kaynağı ise yalnızca fin- I 
diktir. Fındık, bu yöredeki toprak örtüsünün denize I 
akıp gitmesini önleyen, vatan toprağının koruyucusu I 
olmanın yanında Türk ekonomisine dış satım yoluyla I 
yılda 350 - 400 milyon dolar seviyesinde önemli bir I 
destek sağlar. 4 milyon civarında insanımızın iş, aş ve 
ekmek kapısıdır fındık. 

Bilindiği gibi yaz başlarında Çernobil Nükleer 
Santralında bir tedbirsizlikten kaynaklanan kaza so- I 
nucunda meydana gelen radyasyon bulutları önce İs
kandinav ülkelerinde, sonra Balkan ülkelerinde ve da
ha sonra da ülkemizde Edirne, Karadeniz ve göller 
bölgelerimizde etkili olmuştur. Romanya günlerce so
kağa çıkma yasağı koymuş, sütlerini imha etmiştir. 
Almanya ıspanak tarlalarını imha etmiş. Hollanda süt 
ineklerini elden çıkarmış yerine yenilerini ikame et
miştir. Bu ülkelerin hükümetleri tüm bu imha işlem
lerinde halkırt zararını, vatandaşının sağlığını düşüne- I 
rek tazminat olarak ödemiştir. Buna karşı bizim Hü
kümet, Türkiye'den ihraç edilipte rasyasyon nedeniy- I 
le geri gönderilen gıda maddelerinin yurt içinde satışı
na bir nevi destek olmuştur. 

Hükümet kendine özgü ciddiyetsizliği içinde «rad
yasyondan ari belgesi» zorunluluğunu aramaksızın I 
gıda maddelerinin ihracına devam etmiştir. Peynir, et, 
kekik, nane ve benzeri birçok kalem gıda maddeleri
miz Avrupa ve petrodolar ülkelerinden «radyasyonlu- I 
dur» gerekçesiyle geri çevrilmiş ve o ülkelerde ülke- I 
miz gıda maddeleri aleyhine bir kampanya başlatıl- I 
mıştır. 

Hükümet vurdumduymazlığına devam etmiş, yılda 
350 - 400 milyon dolar girdi sağlayan 1986 mahsulü I 
Doğu Karadeniz fındığı Hamburg'a indiğinde 600 Be-
kürel/Kg.'nın üzerinde radyasyonlu olduğu tespit edil
miştir. Hükümet yine gayri ciddî tutumunu devam et- I 
tirmektedir. I 

Doğu Karadeniz fındık bölgesine ise karabulutlar I 
inmektedir. Üretici, tüccar ve yöre halkında panik baş- I 
lamaktadır. Ordu Valiliği işin üzerine gitmiş fakat Sa- I 
nayi ve Ticaret Bakanlığı Atom Enerjisi Komisyonu
na talimat vererek, fındık radyasyonuyla ilgili hiçbir 
raporun açıklanmaması talimatını vermiştir. Demokra- I 
silerin başta gelen özelliklerinden birisi açık rejim ol
masıdır. I 
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1 10 Eylül 1986 günü Ordu Valiliği Ordu İli hudut-

1 arına fındık ve kabuğunun giriş - çıkışını yasaklamış, 
)-JL haber Türkiye Radyo ve Televizyonlarından da ya

yınlanmıştır. 12 Eylühgünü Ordu Valisi bu kez aldığı 
lyarı üzerine karantinanın fındığa değil kabuğa oldu

ğunu açıklamıştır. 

Bunun üzerine hemen komşu İlin işbilir tüccarla
rından birisi devreye girmiş ve âdeta bir senaryo sah
neye konmuştur. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı da 
ya bilgisizliğinden ya da başka nedenlerle bu senaryo
ya dahil olmuştur. Böylece 1986 mahsulü fındık üze
rindeki oynanan oyunu tamamlayan «ambargo» kara
rı ilan edilmiştir. Bunca Türk ihraç gıda maddesi «rad
yasyonlu» gerekçesiyle geri dönerken yalnızca fındık 
ve üreticisine hiçbir yan önlem almaksızın bu ambargo 
neden konmuştur?» Olay her haliyle esrarengizdir. 

. Fındığa ve onu iş, aş ve ekmek bilenlere karşı ko
nulan ambargo kararı geçen onbeş günlük zıaman için
de hedefine ulaşmıştır. Komşu il ihracatçısının ambar
larına 15 milyon kilo civarında radyasyonlu olduğu 
'lan edilen fındık doluvermiştir, hem de danışıklı kont
rollerden geçirilerek. 

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

Oyunu sahneye koyanlar amaçlarına ulaşmışlardır. 
Bugünden sonra Hükümetin alacağı önlemler bir gös
teriden ileriye gidemeyecektir. Türk fındığı, üreticisi 
ve o yörede yaşayanların yaşama güçleri ortadan kal
dırılmıştır. Olay ciddidir. Bir an önce sorumluların or
taya çıkarılması gerekir. 

Yukarıda arz ettiğimiz ve görüşmelerde açıklaya
cağımız nedenlerle görevini kötüye kullanan, en azın
dan ihmal eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit 
Aral'ın bu eylemi TCK'nun 230 ve 240 inci maddelerir 
ne uyduğundan, Anayasanın 98 ve 100 üncü madde
lerine göre hakkında Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ordu Milletvekili 

Hüseyin Avni Sağesen 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden, ilk imza sahi
bi Sayın Sağesen'e söz veriyorum; buyurun. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Sağesen, süreniz 10 dakikadır. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Bugün de dünkü konuşmaların tekrarı olacak. 
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HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Bakan, metni de siz hazırlamanızda öyle konuşsak, 
daha mı iyi olur acaba! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Tica
ret Bakanı Sayın Cahit Aral hakkında, 52 arkadaşım
la verdiğim Meclis soruşturması açılması hakkındaki 
önerge üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzur
larınızdayım. 

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla se
lamlarken, yalnızca fındığı, iş, aş ve ekmek bilen Or
du, Giresun ve Trabzonlu hemşerilerirnin feryat fi
gan içinde kıvranmalarını, aziz vicdanlarınıza, insan
lık anlayışınıza, merhametinize, kutsal bildiğiniz, kut
sal tanıdığınız tüm duygu ve inançlarınıza sunmak 
istiyorum. 

Fındık üzerinde bu yıl oynanan oyunları, üretici 
ve yörede yaşayanlara karşı hükümetin kimler adına 
neler yaptığını iki gün önceki konuşmamda anlatmış
tım. Onları tekrarlamayacağım; ancak tekrarlamış gi
bi kabul edeceğim. 

Sayın bakanın aldığı 17 Eylül kararı sonucu pa
nikte olan üreticiye, yörenin dürüst, namuslu tücca-
rıyla, tüm yaşayanları da dahil kılınmıştır. Şaşkına dö
nen fındık üreticisi, ağlayarak, sızlayarak, yalvara-
rak, bir yıllık alınteri, emeği olan mahsulünü, 300 li
raya kadar düşürülebilen fiyatlarla fırsatçılara, kap
kaççılara kaptırmıştır ve bu kararı alan sayın baka
nın, bu işlerde hiçbir sorumluluğu yoktur, denilebilir 
mi arkadaşlar? 

Sayın milletvekilleri, ambargo bölgesinden kara
yoluyla Samsun ve ötesine, deniz yoluyla da Akça
koca'ya kadar kaçırılan bu fındıkların, ne üretici mak
buzları ve ne de faturaları vardır. Faturasız olan bu 
fındıkların, kurbağa, salyangoz, fasulye, nohut ve 
büyük bir olasılıkla da tekstil olarak yurt dışına gön
derileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Burada bazı muhterem işbilir akıllı ihracatçılara, 
iki yönlü bir pala ile Devlet Hazinesi budattırılmak-
tadır. Bunlardan birincisi, devletin fındıktan kilo 
başına almakta olduğu birer dolarlık fonlar, yurt dı
şındaki özel hesaplara geçecek; ikincisi ise, kâğıt üze
rindeki ihracattan beher dolar için 300 lira vergi iade
si ödenecektir. 

Bakınız, ucuz olarak kapatılıp Samsun'a kaçırılan 
fındık için kaba bir hesap yaparsak, üreticiye kilo ba
şına ödenmeyen ortalama 250 lira vardır; bunun top
lamı takriben 4 milyar liradır. Bu kadar para, fakir 
fukara üreticinin cebinden çalınmış, çaldırılmıştır. 

Gelelim Devlet Hazinesi zararına: Bu şekilde fın
dıktan dolayı giden paranın toplamı 7,5 milyon dolar 
eder; yani 6 milyarcık fondan, 3 - 4 milyar lira da 
vergi iadesinden olmak üzere toplam Hazine zararı 
10 milyarcık; bunu yapanların kârı ise 14 milyarcık-
tır. 

Sayın Başbakanın ifadesiyle, önemli değil bu ra
kamlar... Siz de öyle düşünüyor musunuz arkadaş
larım? Sonuçta bütün bunlara neden olan sayın ba
kanın bu işte dahli ve ihmali yoktur diyebiliyor mu
sunuz? 

Sayın bakan bu kararı alırken eğer samimi olsay
dı, bir dizi tedbiri de beraberinde alması gerekirdi. 
Böyle nazik bir konuda, mehter takımı gibi bir ileri, 
bir geri gidip gelen kararlar almazdı, alamazdı; ama, 
bunca ihraç malı gıda maddesi, «radyasyonlu» gerek
çesiyle geri dönerken, yalnızca fındığa, hele hele muh
telif darbeler halinde ambargo konulmasının veya koy-
durulmasının bir arka dosyasının, bir ard niyetinin ol
ması gerekmez mi? «Fındıkta, yalnızca fındıkta rad
yasyon var, başkaca hiçbir şeyde yok» denilebilmesi, 
radyasyonun da sayın bakan gibi düşünüp, yalnızca 
fındığı seçmiş olması şeklinde çarpık bir mantığa sizi 
götürmüyor mu? Bu kararın neresinde mantık var ki, 
burasında mantık arayabilelim! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başta da söy
lemiştim, fındık, bu yöre insanının işi, aşı, ekmeğidir. 
Fındığa maksatlı olarak konulan veya koydurulan am
bargo sonucunda bu yörenin sosyal yapısında açtığı 
ve açacağı yaralar hiç göz önünde tutulmamış ve ge
rekli tedbirler de alınmamıştır. Fındık kırma fabrika
larında çalışan altı - yedi bin, mevsimlik işçi sokakta 
bırakılmış, bunun sonucu otuz - kırk bin hemşerimiz 
açlığa terk edilmiştir. 

Bu yörenin ısırtma ihtiyacı olan fındık kabuğu, fın
dıkla birlikte yöre dışına kaçırılmış; yaklaşan kışta 
yakacak sıkıntısı başgöstermiştir; hükümetçe hiçbir 
tedbir de alınmamıştır. 

Yöre esnafı, siftah etmeden kepenk indirmiş, se
netleri protesto olmuştur. Kısacası yörede, doğal afet 
üzerine yapay afet de eklenmiştir. 

Sayın bakan, aldığınız bu karar sonucunda doğan 
afetlerde bir dahliniz yoksa, ihmaliniz de yok mu
dur? 

Dün akşam, hükümetin tek sesli korosu haline ge
tirdiğiniz televizyonda, tek telli saz programında se
çilerek bulunan, bulunabilen vatandaşların çırpınma-
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larında yüzünüzün kızarabildiğini görmek bile beni 
mutlu kılmıştır sayın bakanım. 

Buradan açıkça ilan ediyorum ve Sayın Başbaka
nın tabiriyle, «Hodri meydan» diyorum. Bu konuları 
burada monolog halinde değil, sizi, canlı yayın şek
linde, televizyon ekranında tartışmaya çağırıyorum 
ve «Sayın bakan, buyurun, haklıyı haksızı vatandaş 
görsün ve duysun» diyorum. 

Sayın milletvekilleri, sayın bakanın evvelki günkü 
Meclis konuşmasından bazı pasajları birlikte görüş
mek istiyorum. «Radyasyon Komitesi Başkanı olarak 
'bazı tedbirler alıyoruz» diyor. Nedir alınan bazı tedbir
ler, ona cevap yok. 

Sayın bakanım, alınan karar, mesela, yalnızca fın
dığa atom bombası gibi düşürülen ambargo kararıyla 
bir iki türediyi milyarder etmek midir? 

Başka ülkelerin aldığı tedbirleri sıralıyor ve «Her 
devlet kendi halkını koruma yönünden muayyen bir 
rakam kabul ediyor» diyor. Peki, iyi ya, Türkiye neyi 
kabul ediyor veya etmiyor, belli değil. Bu ihmal değil, 
bu nemelazımcılık değil, bu vurdumduymazlık değil 
de nedir sayın bakan? 

Soruyorum size sayın balkan : En azından, 22 Ey
lülde almış olduğunuz kararı 12 Eylülde alsaydınız 
- ki, bu husus tartışmaya açıktır - Samsun'un doğu
sundaki fakir - fukara üreticinin soydurulmasındaki 
dahlin'iz daha az olmaz mıydı? 9 Temmuz tarihli teb
liğinizde, «Gıda maddeleri ihracında radyasyondan 
âri belgesi aranılacaktır» deseydiniz, bu panik zuhur 
edebilir miydi? Ama nerede öyle düşünebilme!.. Bu
nun arkasındaki gayeyi nasıl açıklayabilirsiniz sayın 
bakan? Eğer belge alacaksanız Atom Enerjisi Komis
yonundan alacaksınız, bu zorunlu; ama gıda mad
desi ihraç ederken belge almayabilirsiniz de, almasa-
nız da daiha iyi olur. Belge zorunluluğu getirirsen'iz, 
bazı hayalî ihraç kalemleriyle, bazı dokunulmaz teker
lere çomak sokmuş olursunuz, değil mi sayın bakan? 
Çünkü o zaman 15 günlük senaryoyu tamamlaya
mazdınız veya sizi bu yönde yönlendirenler bu senar
yoyu tamamlayamazlardı, öyle değil midir sayın ba
kan? 

Sayın milletvekilleri, sayın bakan konuşmasında, 
«Fındığın Fiskobiriiğe verilmesini zorlayıcı tebliğ neş
rettik» diyor. 

Nedir bu zorlayıcılığınız, ne yaptınız? Siz hükümet
siniz ve hükümet adına hareket ediyorsunuz. Zorlayı
cı kararlar alırken, en azından birkaç misli bir dizi 
yan tedbirleri de almak gerekmez miydi sayın bakan, 
en azından, Fiskobiriiğe teslim edilen fındığın parası

nı gününde ödemek gibi bir kararı da buna ekleyip, 
tebliğ ilanınızla birlikte yürürlüğe koyamaz mıydınız? 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Koymak isteme
diler. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ta
biî ki, koyardınız; ama paniğe kapılan üretici ağlayıp 
sızlayarak, yalvararak, bugün dış piyasa değeri 1 500 
liraya tırmanan fındığını üçyüz - beşyüz laraya, koru
maya aldığınız bir - iki holding ve adamlarına kap
tırmasını önleyemezdiniz. Sayın bakan, bunlar ihmal 
değil de, görevi kötüye kullanma değil de, nedir aca
ba?.. 

Sayın bakan, «Samsun'un doğusunda 600 becquerel 
(bekerel) n'in altında ve çok üstünde tespitler yaptık» 
diyorsunuz. «Bunlar tasnif edilmek suretiyle, birbir
leriyle karıştırılmadan, küçük partiler halinde değer
lendirilebilir» diyorsunuz. Bu fındıkları Fiskobirliğin 
ve simidi de tüccarın depolarına doldururken, hiçbir 
ayrıma tabi tutmadan alacaksınız, yığdıracaksınız ve 
sonra hangisini sibJirl'i tebliğinizle nasıl tasnife tabi 
tutacaksınız ve nasıl değerlendirebileceksiniz? 

Ayrıca, «vilayetler arası naklî de durdurduk» di
yorsunuz. Hangi tedbirleri alarak durdurdunuz nak
liyeyi sayın bakan? Ben o günlerde oralarda dolaş
tım durdum, siz seçim meydanlarında geziyordunuz 
ve günlerce sizi aradım, hiçbirinizi yerinizde bulama
dım. Sahil yolunda, deniz yolunda ve yörenin güney 
çıkış yollarında hiçbir tedbir görmedim, göremedim; 
ama Çarşamba'nın doğu girişinde salyangoz, kurbağa, 
fasulye olmaya namzet Doğu Karadeniz fındığını bo
şaltmak için bekleşen yüzlerce binlerce kamyonun bek
lediğini gördüm. Bütün bunlar aldığınız tedbirlerin 
sonucu ve sizin bu sonuçlarda hiçbir dahliniz veya 
ihmaliniz yok, öyle mi sayın balkanım! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anlatacak dert 
çok, içtüzükte ise zaman yok. Önergemizde soruştur
ma istiyoruz, Ortada soruşturma talebimize hak verdi
recek hizmet kusurları ve şahsî kusurlar vardır. Ör
neğin, ortada apaçık bir ihmal söz konusudur. Çün
kü, zamanında olaya müdahale etme ve gereken ted
birleri alma durumunda olan sayın bakan görevini 
yerine getirmemiştir. Görev, geçerli bir neden olma
dan savsaklanmıştır. Bu savsaklamadan ülke ve yöre 
yaşayanları aleyhine büyük zararlar doğmuştur. İd
diamız, görevin bilinerek ve istenerek savsaklandığı 
şeklindedir. Çünkü, olayın önceden sonuçlarının bilin
memesi veya iyiniyetle hataya düşülmüş olması söz 
konusu değildir. Olayda ihmal boyutlarını aşan şahsî 
kusurlar vardır; çünkü bu olayda sayın bakan takdir 
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hakkını amaç dışı kullanmış ve tutarsız kararlarla 
üreticileri zarara uğratmıştır. Belli kişilerin bundan ka
zanç sağlamalarına vesile olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Biti
yor efendim. 

Olayların genel seyri, sayın bakanın özel kasıtla 
hareket ettiği kuşkusunu ortaya koymaktadır. Bütün 
bu iddialar ancak bir soruşturma ile kanıtlanabilir. 
Bunun için soruşturma istiyoruz. Anayasamızın 112 
nci maddesine göre; her bakan, kendi yetkisi için
deki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden de sorumludur. İsteğimiz, bu ana kuralın iş
letilmesinden ibarettir, başka bir şey değildir. Bu so
runu soruşturmasız bırakırsanız, sonuçta bakanı da 
töhmet altında bırakmış olursunuz. O nedenle, iddia
ların ciddiyetini kabul ederek bakana bir şans tanı
yınız ve bu soruşturmayı açtırınız. Soruşturma sonu
cunda sayın bakan kusursuz bulunursa, bunda, her
kesten Önce biz sevinçli olacağız; bunu da bilmenizi 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, konuşmanızı toparla
yınız, hayli zaman geçti, lütfen efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ta
mam, bitirdim efendim, bir şey kalmadı. 

Yüce takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Şahısları adına, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet 

Kara; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
NABt POYRAZ (Ordu) — Türkiye kimlerin eli

ne kaldı! 
MEHMET KARA (Trabzon) — Konu, fındık ve 

çay olunca, herhalde iş bize düşüyor . 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemimiz

de bulunan fındıkta radyasyon konusundaki soruştur
ma önergesi hakkında görüşlerimi arz edeceğim. Bu 
vesileyle saygılar sunarım. 

Konuşmama, başlamadan önce bir konuya değin
mek istiyorum. Salı günü bu konuda yapılan görüş
melerde, hükümetin konuya bakış açısını ve iktidarın 
fındık üreticisine karşı nasıl kayıtsız kaldığını ibret
le gördük. Herkesin ihtisasına saygımız olmakla bera
ber, fındık dalını kitapta okuyanlara burada sözcülük 
yaptırılmasını, iktidar için bir acizlik kabul ediyor 
ve üretici adına bu konuda gerekli duyarlılığı göster
meyen iktidarı protesto ederek konuşmama başlıyo
rum. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Tarımda da âciz
ler. 

MEHMET KARA (Devamla) — Sayın milletve
killeri, iki hafta önce çay ile ilgili (AKFA konusunda) 
grubumun görüşlerini arz ederken, Karadenizlinin, 
geçimini sağlamak için nasıl mücadele verdiğini, ta
biatla nasıl pençeleştiğini arz etmiştim. Ancak, bölge 
'bu olumsuz özelliklerine rağmen, bir tarafta masmavi 
deniz ve denizden itibaren de yükselen yemyeşil dağ
lardan müteşekkil muhteşem bir tabiat güzelliğine sa
hiptir. İlk görüşte insana heves veren bir tablo ser
gilenmektedir; ama sahilden üç - beş kilometre içeriye 
girerseniz, o tabiat güzelliği yanında, geri kalmışlığın 
en acımasız örnekleriyle karşılaşırsınız. Herhalde hü
kümetimiz, bu bölge insanı için temiz hava, bol gıda 
yerine, temiz hava, bol tabiat güzelliğini yeterli görü
yor. Zira, Karadenizlinin, bir avuç toprağında yetiş
tirdiği tütünden elde edeceği birkaç kuruşu soyuyor, 
soyduruyor; bir avuç toprağında yetiştirdiği çaydan 
elde edeceği birkaç kuruşu soyuyor, soyduruyor; bir 
karış toprağında yetiştirdiği fındıktan elde edeceği üç -
beş kuruşu soyuyor, soyduruyor. Bu sebeple ben, ko
nuşmaya değişik açıdan bakarak, asıl radyasyonun 
Çernöbil'den değil, hükümetten yayıldığı üzerinde du
racağım. Çünkü, Çerno'bil radyasyonunun etkileri ha
yalî değilse (Ki, hayalîdir) onbeş - yirmi yıl sonra 
görülecektir; ama Ankara'dan yayılan hükümet rad
yasyonu şimdiden halkı kanser etmiştir. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz insanının büyük 
bir bölümü, senede bir defa hasat yaptığı yalnız fın
dıkla geçimini sürdürür. Bu ürün ise, bilindiği gibi, 
büyük oranda hava şartlarına bağımlıdır. Eğer hava 
şartları iyi giderse, üretici bu defa, hükümetin fındık 
politikasının ne olacağı endişesini taşır. Ne yazık ki, 
bugüne kadar hükümetin fındık politikasının üretici
nin lehine geliştiğini görmek mümkün olamamıştır. 
Bir bakarsınız ki, üretici, devlet desteğinden mahrum, 
Fisköbirliğin kucağına itilir; bir bakarsınız, hüküme
tin uydusu haline getirilen Fiskobirlik geri plana çeki
lerek, üretici, tüccarın insafına terk edilir. Bu istikrar
sız fındık politikasının faturası her defasında üretici
ye çıkarılır. 

Dünya fındık üretiminin yüzde altmışbeş - yetmi
şini sağlayan Türkiye dünya fındık piyasasına hâkim 
olması gerekirken, kendi ürettiği fındığın fiyatını Av-
rupa'daki uluslararası şirketler belirler. Taban fiyat
ların emeğin çok altında oluşu, paranın zamanında 
ödenmeyip, enflasyona mahkûm edilmesi, gübre ve 
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ilaç fiyatlarındaki astronomik artışlar, banka kredi 
faizlerinin yüksekliği, hiçbir ihraç malında görülmeyen 
yüksek oranda fon, zamanında parası ödenmeyen müs
tahsilin icra ile pençeleşmesi, netice olarak, üreticinin 
daima sömürülmesi artık onun çilesi ve kaderi olmuş
tur. 

Üretidinin debinden, zengin ve tefeci dinin çıka
rılması 'beklenilirken, programlanmış, bir radyasyon 
oyunu 'ille bu tefeci ©İllerimin artırulması gayreti, üre
ticiyi ciddî şekilde endişeye ve yoksulluğa sevk et
miş, Karadeniz Bölgesini ölü bölge haline getirmiş, 
•bütün yaşamı ailıtsüt etmiştir. Bunun yanında, fındık 
dalını hayatında görmeyen, yaprağını tanımayanlara 
(milyarlar kazandırıiknıştır. 

Sayın milletvekilleri, hiç hesapta yokken, bir gün 
fındık üreticisinin radyasyon şokuna sokulduğu ve 
gazete manşetlerine her gün konu olan şu beyanlara 
bir göz atalım : 

Piskobirliğin beyanı : «Fındıkta radyasyon parni-
t», 

Fındık İhracatçıdan Birliğinin beyanı : «Fındık, 
miılilî felaket», 

Türkiye Atom Enerjisi Başkanlığı Çökmece Nük
leer Araştırma Merkezi ve İstanbul Teknik Üniver
sitesi Atom Kürsüsü 'Başkanlıklarının müşterek be
yanı : «Fındıkta radyasyon yok», 

Fiskobirîiğin ikinci beyanı. : «Fındıkta radyasyon 
şimdilik söylenti», 

Ticaret Bakanlığının açıklaması : «Fındıkta rad
yasyon var», 

Ticaret Bakanlığının ikinci açıklaması : «Ünye -
Trabzon arasındaki bölge fındığının, bölge dışına 
çıkışı yasaklandı», 

Ticaret Bakanlığının üçüncü açıklaması : «Ünye -
Trabzon arasındaki fındığın bölge dışına çıkarılması 
serbest»,. 

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu:.. Hangisine 
inanacaksınız? 

Hiç şüphesiz ki, Türkiye'de en yetkili kurum 
olan Türkiye Atam Enerjisi Kurumu ve ilim adam
larınım beyanı, en doğru olanıdır. Bunun dışındaki, 
'bakanlık ve diğer kuruluşların beyanları ise, her tür
lü inandurıcılıktan uzak, hükümet ciddiyetinden ımah-
rum; müstahsille alay etmekten, halkın geçimi yüe oy
namaktan öte, «üstü kapalı olarak bazı kesimlere 
mesaj verir mahiyette beyanlardır. 

Hiç şüphesiz ki, zamanımızda yapılan nükleer de
nemeler ve meydana gelen radyasyon yayıcı olaylar 
sebebiyle, radyasyon, doğa ile her an içiçedir. Mü-
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him olan, mevcut radyasyonun insan sağlığını tehdit 
eden boyutlarda olup olmadığıdır. Yalnız, «Radyas
yon var» sekilinde beyan, sayın bakanı sorumluluk
tan kurtarmaz. Üstelik, Çernobil olayının vuku bul
duğu tarihte, meteoroloji müdürlüğünün ilgilileri, bir 
ay öncesinden beri Türkiye'nin güneyden esen rüz
gârın etkisinde olduğunu ve bu sebeple radyasyonun 
Türkiye'yi büyük oranda etkilemeyeceğini, ifade edi
yorlardı. 

Sayın millet vekiilleri, şimdi sayın hakanın beya-
ını irdeleyelim ve soralım : Sayın bakan ilk beya
natında, radyasyon 'boyutlarının neler olduğunu ne
den açıklamamıştır? Bahsettiğimiz radyasyonun, insan 
sağlığını tehdit edecek boyutlarda olup olmadığı ne
den açıklanmamıştır? Eğer o boyutta radyasyon olan 
bölge varsa, 'bölgede karantina altına alınmış ve tah
liye edilmiş yer var mıdır? Radyasyonun olduğu 
yerdeki halika ne gibi tıbbî ve gıda yardumı yapıl
mıştır? Bölge halkının, bu afet dolayısıyla, banka 
borçlarını ertelemeyi düşünüyor musunuz? Eğer in
san sağlığını tehdit edecek boyutta değilse, neden 
'hıa'Mcın geçimiyle oynadınız? Bu 'birbiri ile çelişkili, 
tutarsız ve iktidar ciddiyetinden uzak, 'bilim adam
larına ters düşen bakanlık ve kurum bildirilerinizin 
amacı nedir? Beyanınızdan hemen sonra, köy ve ka
sabalarda, fındıkların ucuz fiyatla satın alınmasını 
nasıl yorumluyorsunuz? 

Sayın milletvekillileri, görülüyor ki, radrasyon uy-
durmacasıyla üretici oyuna getirilmiştir. Oyunun 'bi
ninci amacı, tüccar vasıtasıyla, alın teri, göz nuru, tek 
geçim kaynağı olan fındığı ucuz fiyatla alıp, üreti
cinin sırtından birkaç kişinin daha köşeyi dönme
sini, birkaç kişinin daha köşeyi birkaç defa daha 
dönmesini sağlamaktır. İkindi amacı ise : «Bakın, fın
dığınız radyasyonlu. Hiçbir işe yaramasa bile, biz 
onu alıp, gerekirse imha edeceğiz» diyerek, zahiren 
de olsa üreticinin yanında görünüp, politik yatırım 
yapmaktın*. 

Atom uzmanilarımın beyanlarınla rağmen, iktidar
ca nükleer bombardımana tabi tutulan fındığa oy
nanan oyun bozulmuştur; ama atı alan Üsküdar'ı da 
geçmiştir. Bu oyunun galibi, her zaman olduğu gibi, 
tüccar ve Fiskobirilk oldu; mağlubu ise, yine umut
suz üretici. 

Sayın milletvekilleri, oyunun nasıl oynandığına 
gelince : 1985 ürünü fındık, -ama yasal olan, ama 
yasal olmayan yollarla- Avrupa'ya satılıyor -ki, bu 
yasal olan ve olmayan yollar, geçen hafta hayalî ih
racat konusundaki araştırma önergesinin görüşülmesi 
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sırasında detayıyla açıklanmıştır ve fındık ;bu konu
da ahlaksız tüccar için akın yumuııtlıayan tavuktur-
bunun üzerine, ticarî ahlaktan yoksun olan yerli ih
racatçıyla, Avrupa'daki uzantıları, 'kendi ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra, «1986 ürünü Türk fındığı rad
yasyonludur» diyerek, bütün dünyaya ilan ediyorlar 
ve oyunlarını oynuyorlar; bizim, gerek sayın balka
nımız ve gerekse hükümet, yarı Türk ve yarı Batı 
müziği eşliğindeki bu oyuna (iştirak edip, mest olun
caya kadar oynuyorlar, 

Peki 'bu oyunu neden oynuyorlar? Şöyle : iki 
yıldan 'beri fındık rekoltesinin düşük oluşu sebebiy
le, geçen yıl fındık serbest piyasada 800 - 900 liraya 
kadar yükseldi. 'Bu yıl rekoltenin daha da düşük ol
ması sebebiyle, gerek tüccarın, gereik Fiskobirliğin, 
yapmış olduğu ihracat bağlantılarını karşılayabilmek 
için hem hızlı alım yapması, hem de parayı peşin 
ödemesi gerekecekti; bu sebeple fiyatlar 1 500 lira
ya kadar fırlayacaktı. Ürteoinin sırtından geçinmeyi 
meoburî ihale getiren tücoar ile, devlet desteğinden 
mahram Fiskobiriîk tm parayı nereden temin ede
cekti? Gerek tüccar, gerek Fiskobirlik, gerekse hü
kümet bu düşüncedeyken, Çernobil hepsinin imdadı
na yetişti. Bu sebeple bir bakanlık bildirisi yayınla
narak, oyun tescil edildi. 'Fiskobirliğin depoları, beş 
kuruş ödemeden fındıkla doldu. Bu bakanlık bildiri
sine 'büyük firmaların gösterimdik, küçük firmaların 
ise içten feryatları karşısında, 'radrasyon, hükümet ta
rafından Ünye ile Trabzon arasına sıkıştırılarak hap
sedildi!. Fiskobirlik zaten alımlara devam ediyordu; 
büyük tücoar da Samsun'a karargâh kurarak alımla
ra başladı; ama Ünye - Trabzon arasındaki müs
tahsili ne yapacağını bilmez faalder çaresizlik içinde 
bir çıkış' yolu arayışı içindeyken, hızır, imdatlarına 
yetişti. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hükü
met yok. 

MEHMET KARA (Devamla) — Bu yetişen hızır,. 
imdat için değil, üreticiyi mahvetmek için oynanan 
oyunun hırsızlarıdır, işte 'bunlar, halikın arasına gi
rerek «Çaresizlik liçinde olduğunuzu «biliyoruz, size 
yardımcı olmak istiyoruz» diyerek, fındığın kilosunu 
5001, 400 hatta 300 liraya almaya başladılar. Bu ara
da, altı yılda servetini 600 misli 'artırma başarısını 
gösteren iktidarın İzmir milletvekili adayı, Karade
nizliye acımış olacak ki, İZDAŞ Firmasıyla yedinci 
yılda servetini 700 (misli artırmanın gayreti içinde, 
Ordu'da fındık piyasasına giriyor. Alınan fındıklar, 
gece kamyonlarla ve deniz araçlarıyla Samsun'a ıılaş-

I tınlıyor ve orada 'bir okus-pokusla radrasyondan arın-
I dinilip, 1 200, 1 300 liraya satılıyor. 
I SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hükü-
I met yerinde yok, biz kime anlatıyoruz bunları?.. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 
I hükümet yerinde yok efendim... 

MEHMET KARA (Devamila) — Bundan 'başka, 
I hasadı yapılmış; yani toplanmış, kurutulmuş, çuval -
I lanmış ve depolanmış, rekoltesi tespit edilmiş Kara-
I deniz fındığının rekoltesi sayın balkanın beyanı üze-
I irine düşmeye başlıyor. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
I bu bir Meclis denetim yoludur. Sayın bakan nerede 
I efendim, ibu ne ciddiyetsizlik? (SHP sırıalarından «Ha-
I ni bakan nerede?» sesleri, gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Hanli balkan nerede?.. 
I BAŞKAN — Efendim, 'balkan gelecek, müdafaa-
I sini yapacak, kararı Meclis verecektir. Bulunur, bu

lunmaz, hatta gerekirse müdafaasını da yapmaz; mü-
I dafaa yaptırmak m'eeburiyetimiz de yoktur. 

iBuyurun devam ediniz efendim. (SHP ve DYP 
I sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Vatandaşlar Meclisin 
I nasıl çalıştığını seyrediyor. 

BAŞKAN — Efendim, müdafaa yaptırmak mec-
(buriyetimiz dahi yoktur, yerinizden ha bire konuşu-

I yorsunuz. 
MEHMET KARA (Devamla) — Sayın bakanın 

beyanı üzerine Karadeniz'deki fındık rekoltesi düş
meye 'başlıyor, aynı tarihte dış piyasadaki rekolte 
artıyor. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Biz burada bant 
doldurmuyoruz Sayın Başkan... 

MEHMET KARA (Devamla) — Hükümetin him
metiyle bir tarafta azalan; ama diğer tarafta... 

BAŞKAN — Efendim, bakan burada bulunmu
yor diye 'Başkanlığı muhatap alıp, Başkanlığa hücum 
etmenin manası var ımı? 

I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bu görüntü güzel değil. Siz bu Meclisin mehabetini 
korumak mevkiindesiniz. Hükümeti sorumluluğa da
vet ediniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 'balkan gelip müdafaasını 
yapar veya yapmaz... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dinlemeden mi 
yapacak?.. 

BAŞKAN — Efendim, 'bakan gelip müdafaasını 
j yapmazsa, ben ona zorla müdafaanızı yapın diye-
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bilir imiyim? (SHP ve DYP sıralarından «Olur mu, 
olur rnu?» sesleri, gürültüler) 

O halde, devam edin efendimi. 
Meclise hitap ediyor efendim, Meclis karar ve

recek. 
Devam edin efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Metilisin saygınlığını 

korumanız lazım. 
MEHMET KARA (Devamla) — Zaten şu anda 

balkan mevcut değil; 'baklanların hepsi de istifa et
miş. 

Hükümetlin... 
'BAŞKAN — Sayın Mehmet Kara, süreniz hayli 

geçti, toparlayınız efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — Hükümetin 
himmetiyle bir tarafta azalan; ama diğer 'tarafta o 
oranda artarak dengeleri sağlayan fındığı, bir za-
ımıanlar silah kaçakçılarının silah çıkardıkları kıyıla
ra çi'kaıraralk, «radyasyonludur» diyebiliyoruz; ama 
«radyasyonludur» dediğimiz Karadeniz fındığına, 
Akçakoca'da Avrupa'nın yoları açılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kara, süreniz 5 da
kika geçmiştir, önünüzde 5 sayfaya yalkn yazınız var, 
her sayfa da bir dakika sürüyor. Bu 'itibarla lütfen 
toparlayınız. 

MEHMET KARA (Devamla) — Hemen 'bitiri
yorum efendim. 

Netice olarak, görüyoruz İki, üretici çaresiz, pe
rişan; 'tüccar, Fisko birlik ve hükümet zevkten dört 
köşe; çünkü, problem halledilmiş, oyun hedefime 
ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu yöre halkı o kadar sa
hipsiz ve bu kadar kimsesiz midir? iktidara mensup, 
Ordu, Giresun ve Trabzon milletvekillerine seslen
mek istiyorum : Neden gerçeklerin ortaya çıkması, 
haklının hakkı için gerekli önJlemlleriin alınması yo
lunda ağırlığınızı koymadınız? Fındığın bu bahane 
ile 300 - 400 liraya satıldığını; üreticinin 30 - 40 ki
logram fındığını, evine gaz, ıtuz almak için korka 
korka satmaya götürüp, 300 liradan sattığını; «Rad
yasyonlu fındık sattın» diye üreticinin karakola gö
türüldüğünü; üreticinlin, fındığını "400 liradan satıp, 
700 liraya sattığına dair belge vermek mecburiyetin
de bırakıldığını; üreticiye, «Fındığını 300 liradan ve
rirsen ver, vermezsen fındığın burada dursun, ne za
man ve kaça satılırsa paranı alırsın» dendiğini; Fis-
kobirlikte 100 kilogramlık çuvalın 90 - 95 kilogram 
olarak tertıldığını; 50 - 52 randıman olanın dahi 
48 - 49 randıman ıtespit edildiğini; bütün bunlardan 

doğan farkın tüccarın veya memurun celbine .girdi
ğini duymadınız mı? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Gerçekleri 
konuş, gerçekleri... 

MEHMET KARA (Devamla) — Duymadınızsa, 
bunu sağır sultan da duydu; döydunuzsa, neden bu 
oyunu bozmadınız? Yoksa, durumun iletildiği Sayın 
Başbakanın, «Koyun can derdinde, kasap et derdin
de» misali, «Şilindi seçim var, beni meşgul etmeyiniz» 
şeklindeki ifadenizle, et derdinde olmanın zihniyetiy
le mi hareket ettiniz; yoksa soyguncu tüccarla elıele, 
tefeciyle kol kola, üreticiyi dışlama, 'alın terlini inkâr, 
emeğe acımasızlığı ile temayüz eden ekonomik po
litikanın mahkûmu musunuz? "Eğer değilseniz, birin
cisini salı günü kaçırdınız; bu treni kaçırmayın. Eğer 
bunu da kaçırırsanız, yarın bölgede kaçacak yer bu
lamazsınız; ama öyle görünüyor ki, bunu da kaçı
racaksınız. Zira, biz bu oyunları ve bunlara benzer 
yöre sorunlarını, örgütle birlikte, köy köy, kasaba 
kasaba gezerek ve yerel basında dile getirmek sure
tiyle halkı, bu oyuna gelmemeleri• için ikaz ederken...; 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen son sayfayı oku
yun efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — ... «FiskobMiğe 
şantaj yolu ile bedavaya aldığınız ürünün parasını 
ödeyin» diye iktidarı göreve davet ederken, iktidar 
tarafından yörede, hesap bilmemekle ve yalan söy
lemekle suçlandık. Hesap bilmeme konusunda ikti
dara hak vermemek mümkün değildir. Zira,. 100 mil
yar lirayı aşan hayalî ihracat hesaplarını batık şir
ketlerin... 

BAŞKAN — Sayın Kara, sözünüzü kesmek du
rumunda Ikalacağım efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — Bitti efendim, 
ıiki dakika müsaade edin. 

BAŞKAN — Efendim, sekiz dakika ıgeçti, on
ların okunmasının ne kadar süre tutacağını biliyo
rum efendim; lütfen... 

MEHMET KARA (Devamla) — 2 dakika mü
saade edin efendim. 

BAŞKAN — Mecbur bırakmayın efendim. Baş
ka im illet vekili arkadaşlarımızın hakikini neden gasp 
edelim efendim? Onlara da aynı muameleyi takip 
etmek durumunda olursak, 'nasıl yaparız? Lütfen bağ
layınız efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — Bağlıyorum, 
bağlıyorum; peki geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizce radyasyon oyunu dört 
dörtlük hazırlanmış, dört dörtlük desteklenmiş ve 
dört dörtlük hedefine ulaşımısjtır. 
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Sayın 'balkan, Ibiz, basından, ilgili kurum ve ku
ruluşlardan ve (bizzat üreticiden aldığımız bilgilerle 
sizleri eleştirdik ve itham ettik. 

Bu ithamlardan kurtulmak (isterseniz,, bu önerge
ye grubunuzla 'birlikte olumlu oy verirsiniz; taksi hal
de, kamuoyunda bu ithamların lekesiyle yargılanacak 
ve ıbu kamburu ebediyen sırtınızda taşıyacaksınız. Zi
ra, öyle görülüyor İki, burada üretici adına büyük 
zararlar var; öyle görülüyor ki, burada elini sıcak 
sudan soğuk suya sokmadan, haksız milyarlık ka
zançlar var ve öyle ıgörüilüyor ki, 'buna sebep olan
lar vaır. îşte bunlar için bu soruşturma açılarak, ilgi
liler hesap vermelidir. 

25 milyon lira için bir 'bakam Yüce Divana sevk 
ettiren hu Meçisin, ıbeyanılarıyla üreticiyi milyarlarca 
lira zarara sokanlara aynı yolu açarak, üreticinin ya
nında olduğunu kanıâamalıdır. Aksi halde, köylü 
memleketin efendisi olamaz; aksi halde, adalet mül
kün ıtemeli olamaz; aksi hailde, egemenlik kayıtsız 
şartsız milletin olamaz. 

Saygılarımla. {SHP, DYP ve HDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; bundan evvel Ordu 
Milletvekili Sayın Mazhar. Haznedar'ın vermiş oldu
ğu Meclis araştırması hususunda görüşlerimizi arz 
etmiştik. 

Burada, Meclis soruşturması üzerinde fazla ko
nuşmak istemiyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyo
rum : Olaya, «Radyasyon bulutu gelmiş ve geçmiş
tir;, mesele bitmiştir» diye bakmayalım. Sayın hükü
metten ricamız, bundan sonra da uzun yıllar, on, 
onbeş sene bu radyasyonun etkisi altında bulunacak 
olan Türkiye'mizin her tarafında; gerek insanlar, ge
rek sular, gerek topraklar ve gerekse bitkisel ve hay
vansal gıdalar üzerindeki kontrollerini devamlı bir 
surette icra etmeli, bu ölçüm aletlerini bilhassa ithal 
ederek, yurdumuzun her tarafına yaymalıdır. Hükü
metimizin günlük bir organizasyon şeklinde bu işi 
takip etmesini, 'bilhassa halk sağlığı bakımından ta
lep etmekteyim. 

Fındık konusunda şunu ifade etmek istiyorum : 
Aca'ba hu sene radyasyon olduğu için mi fındık dü
şük düzeyden alınmaktadır? Eğer radyasyon olma
saydı, fındığa ne fiyat verilecekti?, Bilhassa bu iki 
hususu 'birbirinden ayırarak lifade etmek istiyorum. 

Şimdi şunu söylüyorum : Radyasyon olmasa idi, 
bugünkü standartlara göre bir kilo iç kabuklu fın

dık, dünya borsalarına göre iki dolardır; yani 1 400 
lira civarındadır. O halde • fındığa -masraflar düştük
ten sonra-, bir ölçü dairesinde taban fiyatı verilmesi 
lazımdır. Halbuki sayın hükümetin, fındık fiyatları
nın tespitinde pek hasis davrandığı tespit edilmekte
dir. Mesela, geçen sene 650 lira, bu sene 700 lira gibi, 
düşük bir düzeyde ta'ban fiyatı vermektedir. Halbuki 
size girdileri şöylece sayayım : Fındıkta bir hayli 
girdi vardır; çapalama, ilaçlama, gübrelemenin yanı-
sıra, toplama, pa'tozlama gibi.. Itşçi yevmiyeleri bir 
hayli yükselmiştir. Gübre 2 bin liradan 4 bin liraya, 
patoz 7 bin liraya, işçi ücretleri bin liradan 2 bin li
raya çıkmış, bunların hiçbirisi hesap edilmemiştir. 
Yüzde 4 gibi 'bir artışla fındığa destekleme fiyatı ve
rilmektedir. Bu son derece düşük bir fiyattır. Bana öy
le geliyor ki, hükümet, dört milyon civarındaki fın
dık müstahsilini hali refahta zannediyor. Halbuki 
bunlar haili refahta değil, halleri perişandır. Yaptığım 
tespitlere göre, geçimini bizzat fındığa bağlayan fın
dık müstahsili, her sene yüzde 20 oranında fakirleşti-
rilmektedir. 

Hükümet, açıkladığı seçim programında, «Ben ikti
dara geldiğim takdirde müstahsilin alınterini değer
lendireceğim, peşin fiyat ödeyeceğim» diye vaat etmiş
tir. Bunların hiçbirisi gözlenmemekte, üstelik, siyasî 
iktidar bugün findik müstahsilini sömürmekte, müte
madiyen fındığa ve fındık müstahsiline yüklenmek
tedir. Amacı nedir bilemiyoruz. Fındık müstahsilinin 
üzerine bu kadar yürünmesinin anlamı anlaşılamamış
tır. Eğer bir taban fiyat verilmek istenirse 900 lira 
civarında veya hin liraya yakın bir ta'ban fiyatı veril
mesi uygun olurdu. Çok düşük düzeyde bir taban 
fiyatı verilmiş olup bunun da yüzde 30'u yine devlet 
tarafından, hükümet tarafından kesilmektedir. 

Radyasyon ve Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının 
tutumları konusunda daha evvel görüşlerimi arz et
miştim. Fındık üzerinde oynanan oyunlara seyirci ka
lındığı gibi, hükümet, destekleme fiyatları konusun-
da da son derece ihmalkâr davranmakta ve bilhassa 
Karadeniz Bölgesiyle, rahyasyon etkisinde bulunan 
diğer bölge halklarının sağlığını hiç dikkate alma
maktadır. Bu bakımdan, burada, -evvelce de belirt
tiğim gibi- Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Oahit 
Aral'ın tutumunda fahiş bir ihmal gördüğümü ifade 
etmek isterim, 

Bu vesileyle Sayın Hüseyin Avni Sağesen ve 52 
arkadaşının vermiş olduğu Meclis soruşturması öner
gesini aynen desteklediğimi belirtmek ister, hepinize 
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derin saygılar sunarım. (HDP, SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Görüşmelerde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kararıyla takip elttiğimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğüne göre, 
konuşması gereken üki milletvekili arkadaşımız ko
nuşmuştu r. Ancak, İçtüzüğün 73 üncü maddesine 
göre verilmiş ve görüşmelerin devam etmesine dair 
bir önerge vardır; okutacağım ve önerge kabul edil
diği takdirde, iki 'milletvekili arkadaşıma daha söz 
vereceğim. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan konunun yeterince, aydınlığa 

kavuşabilmesi için, İçtüzüğün 73 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, görüşmelerin devamına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Özalp M. Seyfi Oktay 
Niğde Ankara 

Mustafa Çorapçıoğlu Kadri Altay 
Balıkesir Antalya 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bull edilmiştir. 

Şimdi, iki arkadaşımıza daha, kaydettiğimiz sıra
ya göre söz veriyorum. 

Sayın Ali Mazhar Haznedar; buyurunuz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sanayi ve Ticaret Ba
kanının, fındıkla ilgili kararları dolayısıyla, hakkında 
Meclis soruşturması açılmasını öngören önergeyle il
gili olarak görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Konuya girmeden önce bir hususa işaret etmeyi 
yararlı görüyorum : Geçen akşam, yani salı akşamı, 
televizyonun haberlerini takip eden yayınını izleyen 
arkadaşlarım görmüşlerdir; radyasyon ve fındığa et
kisi konusunda Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı ile bir 
söyleşi yapıldı ve Doğu Karadeniz fındık müstahsilin
den bazı yurttaşlarımızın bu konudaki şikâyetleri ek
rana getirildi. Sayın hükümet üyeleri eğer bu yayını 
izlemek imkânını bulabildilerse, halkın ne derece dertli 
olduğunu, ne zor durumda bulunduğunu, sanırım an
lamışlardır. Bu yönüyle ve radyasyon konusunda bazı 
görevlilerin açıklamalarının, yöre halkının endişele
rini bir ölçüde de olsa gidermiş olması ihtimali karşı
sında, yayının yararlı olduğu söylenebilir. 

Ancak, TRT, Anayasamız ve kuruluş kanununun 
açık hükümleri muvacehesinde, tamamen tarafsız bir 

kurum olma mecburiyetindedir. Meclis araştırması 
önergesiyle parlamentoya intikal etmiş ve politik bir 
mahiyet almış bir konunun, tamamen tek taraflı ola
rak ekrana getirilmesi ve sadece ilgili bakanın açıkla
malarına yer verilerek, diğer görüşlerin açıklanmasına 
imkân verilmemesi, TRT'nin tarafsızlık vasfına gölge 
düşürmüş; kuruluş kanunu hükümleri ihlal edilmiştir. 
Meclisçe müzakere edilen ve sonuçta hükümetin ya 
da ilgili bakanın sorumluluğunun bahis konusu ola
bileceği konuların, TRT aracılığıyla, tek taraflı ola
rak kamuya duyurulmasının, hükümetin müdafaasının 
yapılması, yani bir nevi taraf tutulması anlamına ge
leceğini TRT ilgililerinin bilemeyeceğini düşünmek el
bette mümkün değildir. Eğer böyle ise, o takdirde bir 
liyakat konusu gündeme gelir ki, ben TRT'nin bu de
rece liyakatsiz olabileceğini veya liyakatsiz idarecilerin 
elinde bulunacağını kabul etmiyorum. Bu nedenle, bu 
yayın, bir nevi kasıtlı olarak aynı gün ekrana getiril
miştir. TRT yetkililerinin bu olaya dikkatlerini çekiyor 
ve bundan sonra bu gibi, kanuna uymayan uygulama
lara yer vermemelerini hatırlatmayı sözlerimin ba
şında zorunlu görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, iki gün evvel bu kürsüden, 
fındık üreticisinin, özellikle Doğu Karadenizli yurttaş
larımızın hükümetin hatalı fındık politikaları sonucu 
ne kadar perişan duruma düştüklerini anlatmaya çalış
mıştım. Bugün de, bu sonucun ortaya çıkmasında Çer-
nobil Nükleer Santralındaki kazanın ve bu hususta hü
kümetin aldığı bazı kararların etkisini ve halkın sağ
lığı hususunda hükümetin davranışını ortaya koymaya 
çalışacağım. Durumun iyi anlaşılabilmesi için, olayla
rın nasıl geliştiğinin ve mahiyetinin açıklanmasının ge
rektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 28 Nisan 1986 Pazartesi gü
nü saat 09.00'da, İsveç'te Stockholm'ün 60 mil kuze
yindeki Forsmank Nükleer Santralındaki teknisyenler 
radyasyon miktarının aşırı ölçüde arttığını tespit edi
yorlar ve «Acaba neden nedir?» diye bir araştırmaya 
girişiyorlar; sabahın saat 09.00'undan akşama kadar 
bu araştırma sürüyor. Nihayet anlaşılıyor ki, konu İs
veç'le ilgili değil, Rusya üzerinden bir şeyler geliyor. 
Nitekim, akşam üzeri saat 21.00'de Moskova televiz
yonunda Rus Hükümeti Bakanlar Kurulunun fevka
lade kısa bir tebliği yayınlanıyor ve iki gün evvel Çer-
nobil'de bir nükleer kaza olduğu böylelikle resmen 
dünyaya ilan ediliyor. 

Kazanın 2 ügn sonra haber alınması ve Avrupa-
nın bazı yörelerinde aşıırı ıradyoalktivıitienin teapdtli üzeri-
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ne, bütün Avrupa ülkeleri alarma geçmişler ve geliş
meleri büyük Wr dikkat ive önemle izlemişlerdir. 
Amerika 'Birleşik Devletleri uydular aracılığıyla, te
şekkül eden radyasyon bulutunun hareketini saati 
saatine tespit eden fotoğraflar çekmiş ve bu 'bilgileri 
bütün dünyaya duyurmuştur. Bu fotoğrafları, Avru
pa ve Amerika'nın bazı gazete ve mecmuaları da 
yayınlamışlardır t ' . 

öte yandan, Avrupa ülkeleri, yurttaşlarının bu 
tehlikeyi mümkün olduğu kadar zararsız bir şekil
de atlatalbilmeleri için, akla gelen -ve mümkün olan 
her tedbiri almışlardır. Radyasyonun havada, suda, 
yiyecek maddelerinde ve toprakta hâsıl ettiği radyo
aktif doz ve mahiyeti, ülke genelinde devamlı kont
rol altında tutulmuş, teispit olunan aşırı bulaşmalara 
karşı anında önlemler alınmıştır. 

Burada ıbir hususa işaret etmeyi yararlı görüyo
rum. Diklkat ederseniz, radyasyonun mahiyetinin de 
tespit edildiğini ifade ettim. Mahiyeti şunu ifade 
ediyor: Kaza. dolayısıyla teşekkül eden radyasyon 
'bulutunda radyoaktif maddeler birkaç katagoriye 
ayrılıyor. (Bunlardan 'bir tanesi iyot 131 izotopu, di
ğeri sezyum '134 ve 1'37 izotopları, bir de stronsi
yum 90 izotopu. Bunların hepsi radyoaktif madde-
îerdir; yalnız, etkileri çok değişiktir, tyot 131, tiroit 
guddelerini etkiliyor ve orada belli limitin üzerinde 
bir Ibirikim hâsıl olduğu takdirde, özellikle küçük 
yaştaki çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde fev
kalade etkili oluyor; .metabolizmayı bozuyor ve ge-
'lişmeyi etkiliyor. 

'Sezyum 134'ün periyodu, yani sezyum 134 izo
topunun çekirdeğinin yarısının parçalanması için ge
çen süre iki yıl. Bu demektir ki, iki yıl etkili olu
yor. tyodun periyodu 8 gün; fakat sezyum 137'nin -
inşallah (böyle 'bir şey olmamıştır - periyodu tam 30 
sene sürüyor. Bu demektir ki, eğer böyle bir bulaş
ma .hâsıl olmuş ise, - sayın hakanın ifadelerinden ve 
İlgili kurumun açıklamalarından böyle bir şey olma
dığı intibaını ©diniyoruz, inşallah öyledir - o takdirde 
bu etkiler sadece bu süreye mahsus değil, daha uzun 
süreler devam edecek demektir k̂i, bu da Türkiye' 
yi fevkalade zor duruma sokar. 

Simdi, alınan tedbirleri arz ediyorum: Yabancı 
ülkelerde, yiyecek maddeleri imha edilmiş; süt ve 
mamullerinin kullanılması ya yasaklanmış ya sınır
landırılmış, ya da ülkeye belli limitlerin üzerinde 
radyoaktif dozlu yiyecek maddelerinin ithali yasak
lanmıştır. 

Romanya'da ülke çapında alarma geçilmiş; insan
lar evden çıkmamaları ve yağmur suyu içmemeleri 
•için uyarılmışlardır. 

Avusturya'da, hamile kadınların ve altı yaşından 
küçük çocukların dışarı çıkmamaları tavsiye edil
miş; ayrıca, dışarıdaki meyve ve sebzeleri çok iyi 
yıkamaları ve 'bunlardan yapılan yiyeceklerin yenil
memesi öğütlenımıiştir. 

İsveç ve Norveç'te, bırakın ehli hayvanları, dağ
lardaki ren geyikleri avlanarak toprağa gömülmüş; 
halk, içtikleri su konusunda uyarılmıştır. 

Almanya'da çocukların kum havuzlarında oyna-
mamaları, toprakla temas etmemeleri, yağmurdan ko
runmaları istenmiştir. 

Japonya'da 'bile 'bir süre taze süt içilmemiş, süt
tozu kullanılmıştır. 

Radyasyonun etkisi Kanada'ya kadar uzanmış ve 
Kanada'da içme sulannda, nizamnameye göre kabul 
edilen limitin altı misli fazla iyota rastlanmıştır. 

Dünya ülkeleri olayın üstüne bu derece Önem ve 
hassasiyetle giderken, Doğu Karadeniz'deki radyas
yon için hükümetimiz ne yapmıştır?... Sayın bakanın 
ifadelerinden de ıgeçen gün burada sabit oldu ki, 
hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştır. «Radyasyon 
dozu sağlık için tehlike boyutlarına ulaşmamıştır» 
sözleri, bu tutuma bir mazeret olarak ileri sürüle
mez. Çünkü, Türkiye'deki durumla, diğer ülkeler
deki durum arasında mahiyet ve tehlike derecesinde 
fark yoktur. O ülkelerde halk devamlı olarak uya
rılmış ve ilgililerce gerekli müdahalleleler yapılmış
tır. Çünkü onlar vatandaşlarına saygı duymakta ve 
sağlığı üzerine titremektedirler; çünkü, o hükümet
ler, yurttaşları için var olduklarının idraki içinde
dirler; çünkü, radyoaktif bulaşmanın sağlık üzerin
deki etkilerinin ne derece tehlike olduğunun far
kındadırlar., / 

Batı Avrupada, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri 600 becauerelle (bekerel)/kg. şartını getire
rek, yurttaşları için tehlike limitini, 10 milyon kişi
den sadece bir kişinin, yirmi yıl içinde kansere ya
kalanması ihtimali olarak sınırlandırırken; sayın 
bakan geçen gün burada ifade ettiler, 2 000 becquerel-
le dbekerel)/kg. li'ıikdozu Türkiye için yeitertı görüyorlar 
ve yirmi yıl içinde 10 milyon kişide 176 kişlinin kansere 
yakalanmasını normal karşılıyorlar. 

SANAYİ VE TlCARıET BAKANI HÜSEYİN 
GAHÎT ARAL (lAnkara) — Ben rakam söyledim; 
ama öyle bir şey kabul ettiğimizi söylemedim. 

— 717 —-



T. B. M. M. B : 15 16 . 10 . 1986 O : 1 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 176 ı 
rakamını siz verdiniz Sayın Bakanım, ben oradan 
aldım. j 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL ((Ankara) — Öyle 'bir şey kaJbul et
tiğimizi söylemedim. 

ADÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bi
liyorum ama, 176 rakamı var. işte, bu, o demek, o 
manaya geliyor. 

SANAYİİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Hayır efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bu 
misal de, bize, bizde hükümetin insana verdiği kıy
metin karakteristik; fakat üzünülecek bir ölçüsünü ver
mektedir., 

Hükümetin ve ilgililerin 'bu zihniyeti, olayı ha
fife alan, umursamayan bu davranışı, 'bu ihmali so- j 
nunda ortaya çıkabilecek acı sonuçları ilgililer nasıl j 
içlerine sindirebilecekler, nasıl vicdanlarına sığdıra
bileceklerdir? IBU ihmalin hesabı mutlaka sorulmalı
dır, 

Sayın (milletvekilleri, olayın ekonomik yönü üze
rinde ise hiç durulmamış ve uzun süre hafife alman 
bu husus aniden önem kazanınca, hükümet, hadise
nin (boyutu karşısında ıbüyük bir telaş içerisinde, sor
madan soruşturmadan, sonuçlarını iyi düşünüp hesap
lamadan, çoğu kez yaptığı gibi, acele ile durumu 
daha da vahiımleştiren istikamette ve mahiyette yan
lış, uygullanımaısı zor, maksadı temin etmeyen karar
lar a'lmııştır, 

, Bakınız hadiseler nasıl gelişiyor: 26 Nisan 1986 
tarihindeki Çerndbü olayından sonra AET ülkeleri, 
30 Mayıs 1986 tarihinde, (Aşağı yukarı Ibir ay son- I 
ra, dikkat buyurun) 1704 sayılı Karar - bunu ben 
dahi tespit edebiliyorum - 600 becquerelle (!bekerel)/kg. 
dozun üzerinde kontamine olmuş her türlü yiyecek I 
maddelerinin ülkelerine ithalini yasaklıyorlar. 

O tarihlerde aslında nükleer radyasyonun hangi 
ülkeleri ne şekilde etkilediği tespit edilmiş durumda, j 
Ne ile? Biraz evvel (bahsettiğim, uydudan çekilen I 
fotoğraflarla. Ben ezbere biliyorum şu anda. 26 Nisan I 
günü nükleer kaza olduktan sonra radyasyon bulu- I 
•lUraun 'Kuzeybatı istikametine; yani İsveç ve Nor- I 

.veç istikametine gittiği o resimlerde gözüküyor. I 
27 - 28 Nilsan (günteri Türikiye için bir tehlike yok, 
yalnız, 30 Nisan tarihinde, Karadeniz üzerinden Do
ğu Karadenize [geldiği, ondan evvelki birinci ve ikin
ci günlerde sadece Trakya (Bölgesini etkilediği açık- I 
ça (gözüküyor. Radyasyon bulutunun daha sonraki I 

| hareketleri, Doğu Anadolu üzerinden Irak ve Su-
I ri'ye'ye intikal etmesi ve oradan 'Basra Körfezi isti-
I kametinde uzaklaşması şeklinde oluyor. 

IBu durumlar (belli iken, AET'nin aldığı kararın, 
ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinin ihracını ve 
bu arada fındığı etkileyebileceğinden, hükümet ve il
gililer bihaber. Bu nedenle de, kararın tashihi yo
lunda hiçbir çaba harcanmadığı gibi, hiçbir ön
lem de almıyorlar. 

600 becquerelle (bekerel)/kıg. aslında çok fazla 
kullanılan yiyecek maddeleri için esas alınmış olan 
bir limit. Fındık ise Avrupa'da, en büyük ithalat
çısı olan Almanya'da da'hi, yılda nüfus başına 1-1,5 
kilogram istihlak edilen bir ürün. Binaenaleyh, za
manında eğer böyle bir teşebbüse geçilmiş olsaydı 
ve üzerinde ısrar edilseydi, AET ülkelerinin, karar
larında ısrar edeceklerini zannetmiyorum. Kaldı ki, 

I AET ülkelerinin kendi aralarındaki alımlarda kabul 
ettikleri doz, 1 000 becquerelle (bekerel)/fcg..., 

BAŞKAN — [Sayın Haznedar, sözlerinizi toparla
manızı rica ediyorum. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Çok 
az kaldı Sayın Başkanım. 

Aradan aylar geçiyor ağustos ayının 22 nci günü 
ilk fındık kafileleri Almanya istikametine doğru sevk 
ediliyorlar. Eylül ayı başında yapılan tetkikte, oraya 
varmış olan fındıkta, 600 becquerelle/Kg. (bekerel) 
yerine - yanlış tespit etmedimse, sayın bakan ifade 
ettiler - 1 790 becquerelle/Kg; (bekerel) radyasyon 
tespit edildiği öğreniliyor. Bunun üzerine, işte ancak 
o zaman, Almanya Hükümetinin uyarısı üzerine hü
kümet bu gafletten uyanıyor. Buna tam uyandı da de
nemez; çünkü, 15 gün sonra dahi, yani 17 Eylül 1986 
günü aldığı karar, uyku sersemliğiyle alınmış karar 
intibaını veriyor. 

I Filhakika, bu karar, düşünülen maksadı teminden 
uzak. Niçin uzak? Arkadaşlarımız burada biraz evvel 

I ifade ettiler; Doğu Karadeniz Bölgesi fındıklarının 
önemli bir bölümü zaten Batıya geçmiş vaziyette; 

j bunu herkes biliyor. Binaenaleyh, Batıdan ihraç edi-
I lecek fındığın da, radyasyon bakımından arz edeceği 

sonuç, Doğudakinden hiç farklı değil. Bu. karar kar-
I şısında,. bölgedeki üretici, esnaf ve tüccar büyük bir 

paniğe kapılıyor; çünkü, 12 Eylül tarihinde hüküme-
I tin bir tebliği var. Tüccar artık ürününü almadığı 

için, üretici, acil para ihtiyacını karşılayamıyor ya da 
küçük manav denilen esnaf, bu fındığı çok ucuza, 
400 - 500 liraya kapatıyor. 

Geçtiğimiz salı günü akşamı TV'de Sayın Sanayi 
I ve Ticaret Bakanımızla yapılan bir söyleşide Doğu 
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Karadenizli bir üreticinin, «Fındığımı 400 - 500 lira
ya satarsam radyasyon yok; ama 700 lira istersem 
radyasyon var; bu nasıl iştir!» sözleri, bu durumu 
bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. 

Zaten, bu yıl, özellikle sahilden birkaç kilomet
re içerideki bahçelerde fevkalade az fındığı olan üre
tici, böylece büyük bir malî kayba uğruyor; hadise 
esnafa da aynı şekilde intikal ediyor. 

Tüccarın durumuna gelince: Akreditifi açılmış, 
akreditifi Türkiye'ye gelmiş fakat, radyasyon bölge
si... Müspet olarak elinde bulunan partiye ait ihracatı 
dahi yapamıyor; aldığı döviz ya da Türk lirası şek
lindeki prefinansman kredisini kapatamıyor; faizi 
işliyor, cezalı duruma giriyor; kendisine teslim edilen, 
üreticiye ait fındık bedelini, kredileri durdurulduğu 
veya nakit temini imkânı kalmadığı için-ödeyemiyor; 
telaş ve sıkıntı içinde. Fiskobirlik, kendisine teslim 
edilen ve edilmesi beklenen aşırı miktardaki fındığın 
bedelini kısa zamanda ödemek imkânından mahrum. 

Şimdi burada, yine Sayın Bakanın geçen gün ifa
de etmiş olduğu bir hususa işaret etmek istiyorum : 
Fiskobirliğin bu tarihe kadar almış olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, lütfen toparlanma
sını rica edeceğim efendim, lütfen. Hayli zaman geçti, 
tamamının okunması veyahut da bitirilmesi, tanınan 
sürenin iki mislini aşabilecek. Lütfen efendim... 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz şu hususa temas 
edeyim: Geçen gün Sayın Bakan burada, «Fiskobir
lik 45 bin ton fındık aldı ve bunun 20 bin tonu Do
ğu Karadeniz Bölgesine aittir» dediler ve bir şeyle 
iftihar ettiklerini ifade ettiler ki, hakikaten doğru. Di
yorlar ki; «Yüzde 80'i ödenmiştir. 31 milyarın, aşağı 
yukarı 25 veya 26 milyar Türk Lirası ödenmiştir. 
Bu yüzde 80'e tekabül eder ki, bu tarihe kadar Tür
kiye'de böyle bir hadise olmamıştır.» 

Şimdi bir de rakamlara bakın: Yine Sayın Baka
nın ifadesine göre, Doğu Karadeniz Bölgesindeki 
fındık miktarı 165 bin ton. Fiskobirlik bunun 20 bin 
tonunu aldı. Tüccar ise, eylül başından beri, radyas
yon dolayısıyla fındığa fazla rağbet göstermediğinden, 
çok fazla alımda bulunamadı. Onun da 45 bin ton 
aldığını, yani Fiskobirliğin aldığının iki mislinden faz
lasını aldığını kabul etseniz bile, geriye takriben 100 
bin ton fındık kalıyor. 100 bin ton fındık ki, üretici 
bunu çeşitli nedenlerle Fiskobirliğe maalesef, zorda 
kalmadıkça gidip teslim etmek de istemiyor. Bunun 
nedenlerini, Sayın Bakan arzu ederlerse konuşabiliriz 
ileride, 

i BAŞKAN — Efendim, son kısmına geliniz Sayın 
I Haznedar.-

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Biti-
I yor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
| ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Eğer 

bu 100 milyon kilo fındığı da alma durumunda ol- , 
saydı Fiskobirlik, acaba hükümet 75 milyar lirayı ila
veten nereden bulacaktı? Acaba bulabilir miydi ve 
yüzde 80'e varır mıydı? Bunun cevabının verilmesi 
lazım. 

Zaman kalmadığı için diğer hususlara değinemi
yorum. 

Değerli milletvekilleri, yalnız, hükümetin, müs
tahsili zarara uğratan, fındık kırma fabrikalarında ça
lışan binlerce işçiyi işsiz bırakan, esnafı ve tüccarı 

I zor duruma sokan, yerleşmiş bir sistemi temelinden 
zedeleyen - fındık alım sistemini - milyonlarca yurt
taşımızın sağlığını ilgilendiren konuda hiçbir önleme 
teşebbüs etmeyen, yöre halkını kaderine terk eden bu 
tutum ve davranışını görmezlikten gelmek, bu ola
yın üzerine gitmeyerek hareketsiz kalmak, bir mil
letvekili olarak ettiğimiz yemin icaplarına uymamak 
anlamına gelecektir kanısındayım. 

Bu nedenle, yüce Meclisin, olaya gereken önemi 
vererek, ilgililer hakkında Meclis soruşturması kararı 
alacağı inancı içinde hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP, HDP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
r Muş Milletvekili Sayın Nazmi Önder; buyurunuz. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
NAZMİ ÖNDER (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, salı günkü birleşimde, Sa
yın Haznedar ve arkadaşlarının vermiş olduğu öner
ge üzerinde, mensup olduğum grup adına gerekli açık
lamalarda bulunmuş idim. Bu kere, Sayın Sağesen'in 
vermiş olduğu soruşturma önergesi üzerinde kişisel 
olarak görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce şunu özellikle belirt
mek istiyorum: Bendeniz fındık tarımını, fındık üre
timini, Sayın Kara'nm belirttikleri gibi, kitapta oku
dum, üniversitede okudum, üniversitede öğrendim. 
Kendilerinin mesleğine karşı, ihtisasına karşı saygım 

I vardır; kendilerinin de aynı saygıyı göstermesini bek-
I lemek en tabiî hakkım olacağı kanısındayım. 

MEHMET KARA (Trabzon) — Saygılı olduğu-
j mu söylemiştim. 
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NAZMI ÖNDER (Devamla) — Şpzlerime, fazla 
vaktinizi almadan, fındığın Karadeniz Bölgesindeki, 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesindeki önemini be
lirterek başlamak ve yine hükümetimizin bu konu
da almış olduğu tedbirleri özetleyerek son vermek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, salı günkü görüşmelerde, 
grubum tarafından bana bu görev verildiğinde, bir 
gün, sayın bakanın haberi dahi olmadan, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığıma gittim. Fiskobirlik Genel Müdürü 
buraya gelmişlerdi. Oradaki, bu konuyla ilgili ihtisas 
sahibi ve bu işi yürüten arkadaşlarımla bütün bir gün 
çalıştım ve bu çalışmaları daha evvelki yıllarla mu
kayese ettim; sonuçta, salı günü yüksek huzurlarını
za ondan sonra çıktım. Bü yüce kürsünün büyüklü
ğüne ve burada mutlaka ve mutlaka gerçeğin konu
şulacağına hepiniz* gibi ben de inanmaktayım. 

Değerli 'arkadaşlarım, Doğu Karadeniz Bölgesi, 
fındığın en çok yetiştiği bölgedir. Bu bölgenin sosyal 
ve ekonomik hayatı, tamamen fındık üretimine bağlı 
olarak gelişir. Fındık üreticisi, geçimini yalnız bu 
üründen sağlamak durumundadır. Dolayısıyla, Doğu 
Karadeniz Bölgesi halkı için fındık, bir yaşam ara
cıdır. Yıllara bağlı olarak rekoltemiz 400 bin tonu 
bulmaktadır. Az ürün aldığımız yıllarda bu miktarın 
200 bin tona kadar inebildiği görülmektedir. Eks
trem noktalar arasındaki fark daha az olmakla be
raber, bu özellik diğer üretici ülkelerde de görülmek
tedir. 

îşte bu sebepledir ki, hükümetlerin fındık konu
sunda alacağı kararlar, bir halk topluluğunu yakın
dan ilgilendirdiği için çok büyük önem taşımakta
dır. Fındık konusunda alınacak kararların önemi, 
yalnızca çok sayıda üreticiyi ilgilendirmesinden de
ğildir. 

Tarım ürünlerimiz arasında ihraç imkânı en faz
la olanı, fındıktır. Fındık ihracatından elde olunan 
döviz küçümsenmeyecek ölçülere varmaktadır. İhra
catımız her yıl, 100 bin ila 150 bin ton arasında iç 
fındık olarak gerçekleşmektedir. Döviz gelirlerimiz 
de her yıl, 250 milyon dolar ila 400 milyon dolar ara
sındadır. Türkiye, fındık üretiminde yüzde 70'lik bir 
paya sahiptir. Dünya ihracatının yüzde 78'i ülkemi
ze aittir. Bütün bu veriler, konunun önemini daha 
da açık olarak ortaya çıkarmaktadır. İşte bu özellik
leri taşıyan fındığın, üretim ve ihracat politikasının 
çok ciddî ve ülke menfaatine en uygun şekilde tespiti 
gerekir. 

Fiskobirlik, fındığın yurt içinde ve yurt dışında 
daha iyi değerlendirilmesi, böylece üretici ve ülke 
menfaatlerinin korunması amaçlarıyla kurulmuş bir 
tarım satış kooperatifleri birliğidir. Birlikçe ilan edi
len alım fiyatlarıyla üretici korunduğu gibi, birlik, en 
büyük fındık ihracatçısı olarak, dış piyasa fiyatları
nın da tanziminde etkili rol oynamaktadır. 

Komşumuz Sovyetler Birliğinin, kuzeyimizdeki 
Çernobil yerleşim merkezinde bulunan nükleer santra
lında 26 Nisan 1986 günü meydana gelen kazanın 
yarattığı radyasyonun, Doğu Karadeniz Bölgesindeki 
fındık ürününü etkilediği görülmüştür. Bu etki, böl
gedeki mahsulün tüketilmesine mani teşkil edecek 
seviyede olmamasına rağmen, başlıca alıcımız olan 
AET ülkelerinin koyduğu radyasyon limitinin bazı 
yörelerimizde aşılması sebebiyle, ihracatımızı önemli 
ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilecek bu gelişme 
üzerine bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş
tur. Dünya Sağlık Teşkilatı kilogramda 2 000 becque-
rel (bekerel)/Kg. radyasyonu normal karşılarken, AET 
ülkelerinin, kilogramda 600 bekerel/Kg. üzerinde rad
yasyon ihtiva ederi fındıkları ithal edemeyeceğini bil
dirmesi, hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın, 
bazı tedbirlerin acilen alınmasını da gerekli kılmıştır. 

Esasen, Çernobil'de meydana gelen kazayı taki
ben, 16 Mayıs 1986 tarihinde, kazanın radyoaktif te
sirlerini muntazam ölçümlerle yakından izlemek, öl
çüm sonuçlarını iç ve dış kamuoyuna duyurmak ve 
özellikle ihracatımız ve ülkemize yönelik dış turizm 
üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek tesir ve 
izlenimlerini bertaraf etmek amacıyla çalışmak üze
re, Türkiye Radyasyon Güvenlik Komitesi kurulmuş 
ve bu komitenin başkanlığına da Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Hüseyin Cahit Aral getirilmişlerdir. Bu 
sebeple, konuyla ilgili tedbirlerin zamanında alınma
dığı şeklinde bir iddiayı kabul etmek mümkün olma
dığı gibi, gerekli tedbir, fındık ürünümüzü de içeri
sine alacak ölçüde ve topyekûn insan ve mal varlığı
mıza yönelik olarak ortaya konulmuştur. 

Doğu Karadeniz Bölgemizin - Ünye dahil - doğu
sundaki kesimde fındıktaki radyasyon limitinin, Dün
ya Sağlık Teşkilatınca tespit olunan limitin altında ol
masına rağmen, AET ülkeleri tarafından tespit olu
nan limitin üzerine çıkılabildiğinin görülmesi, bu böl
ge için bir kısım tedbirlerin acilen alınmasını gerek
tirmiştir. İlk tedbir olarak da, her üretim yerinden 
numuneler alınarak ölçümlemeler yaptırılmış, bu öl-
çümlemelerin kesin sonucu alınana kadar fındığın 
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nakli önlenmiş ve üreticinin mağduriyetine yol açıl
mamak amacıyla, radyasyon limitine bakılmaksızın, 
bölgedeki ürünün tamamının Fiskobirlik tarafından 
satın alınacağı duyurulmuştur» 

Ayrıca, ihracatın, Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu tarafından verilecek, «Radyasyondan âri» belge
sine dayandırılması şartı getirilmiştir. Bu suretle de, 
dış piyasalarda, ülkemize ve fındığımıza olan ticarî 
güvenin devamlılığı sağlanmıştır. 

Buna rağmen, kesin ölçümlemeler sonucu, böl
gedeki bazı yerlerde radyasyon limitinin, AET ülke
lerinin tespit ettiği limitin de altında olabildiği; do
layısıyla bu bölgeden de AET ülkelerine ihracat yapı
labileceği tespit edilmiştir. Kesin ölçümlemeler ve de
ğerlendirmeler sonucunda ihracatın, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı görevlileri tarafından alınacak 
numuneler üzerinde,, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından yapılacak kontrollere dayalı olarak yapıl
ması, kilogramda 600 becquerel'in (bekerel) altında 
radyasyon ihtiva ettiği bu kurumca verilecek belge 
ile tespit olunan fındığın AET ülkelerine ihraç edile
bilmesi, bu limitin üzerinde radyasyon taşıdığı anla
şılan fındıkların ise, almayı kabul ettiğini belirten ül
kelere satılabilmesi karara bağlanmıştır. 

Fiskobirlik radyasyon miktarına bakmadan fındık 
alımlarını sürdürmektedir. Birlik, her alım yerinde ve 
deposunda radyasyon ölçümlemesi yaptırmaktadır. 
ihracatta ve iç piyasada satışta konulan esaslara Fis
kobirlik de uyacaktır. Dünya Sağlık Teşkilatınca fın
dık için tespit olunan limite iç piyasada satışta uyu
lacak ve insan sağlığına zararlı ölçüde radyasyon ih
tiva eden fındıklar varsa, imha olunacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıklamala
rımdan anlaşılacağı üzere, komşumuz Sovyetler Bir
liğinde meydana gelen nükleer kaza, yalnızca, bu yıl 
için, Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişen fındık ürü
nünü etkilemiştir. Fiskobirlik, radyasyon miktarını 
dikkate almadan fındık mubayaasına devam etmekte
dir. Bu husus, özellikle üreticimiz ve tüketicimizin 
korunması bakımından önemlidir. İhracata radyasyon 
kontrolü şartı getirilerek, diğer ülkeler nezdinde ti
carî itibarımızın zedelenmesi ihtimali ortadan kaldı
rılmıştır. Yürürlükteki tedbirlerle, bu yıl da, geçmiş 
yıllardakinden az olmamak üzere fındık ihracı sağla
nabilecektir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, 1986 yılı ürünü fın
dık için, ülkemiz ve üreticimiz yararına her türlü ted
bir alınmış; devlet, üreticiye, tüketiciye, ülkeye karşı 
görevini büyük bir sorumluluk duygusu ile yerine ge
tirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, iki gün evvel huzurunuz
da yapmış olduğum konuşmada Verdiğim rakamlarda, 
iki gün içerisindeki değişiklikleri de arz ederek, söz
lerime son vermek istiyorum: Salı günü 45 bin ton 
olan mubayaa, perşembe günü, yani bugün, 46 bin 
615 tondur. Tutarı olan 32 milyar 176 milyon liranın, 
27 milyar 438 milyon Türk Lirası ödenmiştir, yani 
yüzde 85,40'ı peşin olarak üreticiye ödenmiştir. Eski 
yıllarla mukayese ettiğimiz zaman, bu durum ancak 
ocak ve şubat ayında görülmüştür. Bu da alınan ted
birlerin ve üreticinin korunmasıyla ilgili olarak, hü
kümet tarafından gösterilen özenin bir belirtisidir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Sağesen'in vermiş ol
duğu soruşturma önergesine katılmadığımı arz eder, 
hepinizi saygılarımla selamlarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral; buyu
run efendim. 

Sayın Aral, daha önce alınan karar gereğince, ko
nuşma süreniz 20 dakikadır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; salı günü de yüksek huzur
larınızda bu konuya temas ederek iki ayrı bölümde 
izahatta bulunmuştum: Birisi, radyasyon bölümü; 
diğeri de, Türkiye'deki takip ettiğimiz fındık politi
kasıdır. Şimdi, o gün ilk konuşmacıdan sonra ko
nuşan muhterem milletvekili arkadaşlarım ile şu an
da burada konuşan milletvekili arkadaşlarımın temas 
ettiği, benim ilk konuşmamda temas etmediğim hu
suslara cevap vermek suretiyle - konuyu baştan an
latmadan - konuşmama devam edeceğim. Sorulan so
rulara vereceğim cevapları biraz daha kristalize et
mek istiyorum. 

Çernobil'de hadise 26 Nisanda vukubulmuş, Sayın 
Başbakanımız, böyle bir komitenin kurulmasını 26 
Mayısta bize tebellüğ ettirmiş; o ara zarfında, gayet 
tabiî, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu görevi de
ruhte etmiş ve bazı tedbirler almıştır. Aldığı tedbir
ler, biraz önce sayın milletvekillerinin burada belirt
tikleri gibi, Edirne Vilayetinde süt içilmemesini, aynı 
zamanda, muayyen yerde muayyen karantinaya tabi 
olacak bölgeleri ayırmış, vali ile işbirliği yapmak sure
tiyle Edirne ilinde muayyen mıntıkalarda öntedbir-
ler alındıktan sonra da, sütlerin kullanılmamasını ge
rek mahallî imkânlarla, gerekse o gün çıkan gazete
lerle Türkiye'ye yayılmak suretiyle - bildirmiş ve he
pimizin bilgisi olmuştu. Bilahara, bir ay sonra biz 
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bu komitenin başkanlığını deruhte ettiğimiz zaman, 
ilk toplantıda - 3 haziranda olan toplantıda - bu ko
nuyu bütün teferruatıyla görüştük. Daha önce bilgi
lerinize arz ettiğim gibi, Genelkurmay Başkanlığı, Sağ
lık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
içişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığından müteşek
kil bu komite, aynı zamanda Başbakanlık Çevre Ge
nel Müdürlüğü ve Seferberlik Genel Müdürü de da
hil olmak kaydıyla toplantı yapmıştı. Biz bu toplan
tıda çok önemli kararlar aldık ve onun tatbikatı şu 
an yapılmaktadır; yüksek bilgilerinize, sorulan soru
lara cevaben arz ediyorum. 

Türkiye'ye ithal edilecek ve Türkiye'den ihraç 
edilecek gıda maddeleri için, «Radyasyondan âri» 
belgesi aranması şartı getirilmiştir; bu bir. 

ikincisi: Böyle bir felaket, vukubulduğu takdir
de, acaba Türkiye bir anda çok müşkül duruma düşe
bilir mi? Bunun için ne yapmak lazımdır? Bunun 
için, benim tasarı olarak hazırladığım ve sonra ko
mitece kabul edilen, Türkiye'de bir erken uyarı sis
teminin kurulması zarureti doğmuştur. O günkü top
lantımızda, yani 3 hazirandaki toplantımızda, Türki
ye'de «Early warning» (örli vorning) sistem dediğimiz, 
erken uyarı sistemi kurulmaya karar verilmiştir. Bu 
early warning (örli vorning) sistemi sayesinde, farze-
delim ki, bir yerden bir radyasyon bulutu geldi; en 
geç beş dakikada Genelkurmayın ve beş dakika sonra . 
da bizim ikesinlikle haberimiz olacak ve ona göre 
hazırlanmış olan tehlike planları tatbike konacaktır. 

Bu tehlike planlarını da beş. gruba ayırdık. Birin
ci derecede tehlike planlarında, maalesef göç de mev
cut. Bunun için, seferberlikte olduğu gibi, binlerce, 
onbinlerce vasıtaya da ihtiyacımız var. Diğer ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci derecedeki radyasyon tehli
kesine karşı da alınacak ayrı ayrı tedbirleri hazırla
mak üzere, bu komitemiz görev taksimi yaparak ça
lışmaya başladı. 

Memnuniyetle ifade ediyorum, -Devlet Planlama 
Teşkilatımıza sunduğumuz teklif uygun görülerek, 
early vvarning (örli vorning) sistemi için verdiğimiz 
proje gereği, Genelkurmay Başkanlığı, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu ve Başba
kanlık Çevre Genel Müdürlüğünden müteşekkil olan 
bir heyet tarafından, askerî birliklerin bulunduğu 40 
yer tespit edildi. Plan ve projelerinin hepsi hazır, bil
seydim getirirdim. Early vvarning (örli vorning) siste
minin kurulabilmesi için gereken 400 milyon liralık 
tahsisat Devlet Planlamaca uygun görüldü ve ilgili 
evraklar Hazineye gitti; Hazine de bu parayı Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumuna tahsis etti. Şu halde, Tür
kiye'de erken uyarı sisteminin projesi bitmiş ve şu 
anda da yapımı için gereken paranın bir kısmı akre
ditife açılmış olup, zannediyorum yarın da bütün ak
reditifi tamamlanmış olacaktır. 

Dünya çapında olan bu hadisenin, hükümet ola
rak, Türkiye'de tevali edeceği noktasından hareket 
ederek, böyle bir tedbiri aldık. Aynı zamanda da, 
tehlike planlarının da hazırlandığını arz etmek isti
yorum. Şimdi ise, bu plana göre, özel tahliye planla
rından tutunuz da, kısmî; yani birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci derecede radyasyon tehlikesi vu
kubulduğu takdirde, valiler, belediyeler, komutanlar 
bunu nasıl tatbik edecek, hangi komutada ne iş ya
pacak; şimdi o plana göre de bütün bunların detayı 
hazırlanmaktadır. Bu plan hazırlandıktan sonra da, 
yine yüce Meclise o hususta fikir arz ederiz. Tabiî, 
bilmiyoruz şu dakika görevde kalıp kalmayacağımız 
belli değil; ama bu görevde kalsak da, kalmasak da 
yüce Meclis tenvir edilecektir. 

' Müsaade buyurursanız, şunu arz etmek istiyo
rum : Bizden evvel Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
bazı tedbirler almış, sonra da biz bu ilave tedbirleri 
aldık. Bu arada da, daha önce arz ettiğim gibi,'Ge
nelkurmay Başkanlığından geiger (gayger) cihazlarını 
rica ettik ve ölçümlemeler yaptık. Nükleer başlıklı 
bombaların felaketini ölçecek kapasiteli olan ve çok 
hassas seviyede olmayan; ama yüksek kademedeki 
değerleri ölçen 2 80Q adet geiger (gayger) cihazıyla 
yapılan kontroller neticesinde, Rize'nin Pazar hava
lisindeki rakamları yüksek gördük. Bunun üzerine 
Atom Enerjisi Kurumu tarafından bütün Karadeniz 
Bölgesini bir taramaya mecbur tuttuk. Getirilen top
rak numunelerinde bir şey bulunmadığını kurum yet
kilileri bize ifade ettiler; fakat yağan yağmur sonucun
da, daha önce de yüce Meclise arz ettiğim gibi, bila-
hara 40 santim aşağıdan yeni aldırdığımız topraklar
da, maalesef, rutenyum 103, rutenyum 106, selyum 
144, sezyum 134, sezyum 137, zirkonyum 95 ve neob-
yum 95'in mevcut olduğunu müşahede ettik. 

Şimdi, bunu öğrenince, Fiskobirlik Genel Müdür
lüğüne emir vererek, bu senenin fındıklarını değil, 
daha evvelki senelere ait (1985, 1984, 1983, 1982 yıl
larına ait ne varsa) fındıkların da gönderilmesini iste
dim. Tetkik ettirdik, Espiye havalisinde, 1984 yılına 
ait fındıkta - az da olsa - 200 becquerelle (bekerel) 
/Kg. civarında bir radyasyona rastladık; bunu da yü
ce Meclise bugün arz ediyorum. Bunun için de, Atom 
Enerjisi Kurumu vasıtasıyla Dünya Atom Ajansına, 
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«Acaba 1984 yılında da Sovyet Rusya'da böyle bir 
hadise vukubulmuş da, bizden saklanmış mıdır, de
ğil midir?» diye tetkikini yaptırıyorum. Aldığımız so
nucu biraz sonra, muhterem arkadaşlarımın temas et
tiği bir hususa cevap verirken belirteceğim. Tabia
tıyla, 1984 yılında da gördüğümüz az miktardaki rad
yasyon ayrıca da şunu hatırımıza getirdi: Karadeniz 
sahilinde bulunan nükleer santrallâr çalıştıkları sırada 
- akümülatörleri vardır - radyasyon gazlarının bazı
larını akümüle ederler; rüzgârların yönüne göre de 
bu gazları, zaman zaman koyuverirler; acaba 1984'te 
bundan dolayı mı bize gelmiştir; bunu dahi araştırı
yoruz. 

Şu halde, belki yüce Meclisi tenvir etmediğimiz 
için kusurlu görülüyoruz; ama aslında, hükümet ola
rak bu hususta gerekli şekilde hareket ettiğimizi şu 
şekilde ifade edeyim : Ben bu konuyu bir hoca kadar 
bildiğimi söylersem, işin ehemmiyetini vs vahametini, 
herhalde en başta idrak eden insanlardan biri olmam 
icap eder. Biraz sonra tebliğlere de geleceğim. 

Gelelim, sağlığa zararlılık sınırına : Sağlığa zarar
lılık sınırı, bir kabulden başlar. Muhterem arkadaşı
mızın biraz önce burada izah ettikleri gibi, Dünya 
Sağlık Teşkilatı, 2 000 becquerelle/Kg. (Bekerel) sağ
lığa zararlı kabul etmiş; öte tarafta AET ülkeleri 600 
becquerelle (bekerel)/Kg.'ını kabul etmiş, Kuveyt de 
9,26 becquerelle (bekerel)/Kg.'ı kabul etmişti ki, ol
ması mümkün değil. Bunu da şöyle arz edeyim: Bir 
mağarada ancak mantar yetişir; ama aydınlık bir yer
de her türlü bitki yetişir. Yaprak, bir fabrika gibi, 
gökyüzünden aldığı radyasyondan istifade ederek - bi
zim lisede okuduğumuz bilgilere göre - fotosentez yap
mak suretiyle karbonhidrat, selülozlar, boyalar, yağ
lar şunlar, bunlar yapar. Esas bunu yapan şudur: 
Gökyüzünden gelen radyasyon karbon 14'ü, radyoak
tif karbon 14 durumuna sokar; kökten aldığı su ve 
minerallerle havadan da azot, karbondioksit ve diğer 
gazları almak suretiyle, bir fabrika gibi, gülün ren
gini, kokusunu; zeytinin yağını, fındığın yağını, ka
buğunu, her şeyini imal eder; yaprak imal eder gön
derir. Bir ağaçta küçük elma olsun, yapraklarını ko
paralım, hiçbir elma büyümez; çünkü fabrika budan
mıştır. Yaprak yoksa o meyvenin büyümesi mümkün 
değildir; imal edip bir şey göndermesi lazım. Şu hal
de, yaprak imal edecektir. Yaprak da gücünü, güneş 
enerjisindeki radyasyondan istifade ederek, karbon 
14'ü, radyoaktif karbon 14 durumuna sokmak sure
tiyle bu neticeyi doğurur. Şu halde, radyasyonsuz ya
şamamız da sözkonusu değildir. Bitkinin yaşaması 

ancak radyasyonla mümkündür; radyasyon olmadı
ğı takdirde, bitki olamayacağına göre, neticede hay
van da olamaz, insan da olamaz. 

Şimdi buradan şuna geçiyorum: Dünya Sağlık 
Teşkilatı radyasyon sınırını 2 000 becquerelle (beke
rel) olarak kabul etmiş ve demiş ki, «2 000 becquerelle 
(bekerel) kadar dünya vatandaşları emniyettedir.» 
AET ülkeleri de demiş ki, «600 becquerelle (beke
rel) kadar limitimiz müsait, ondan sonrası be
nim kendi vatandaşım için zararlıdır.» Biz de 
hükümet olarak, Türkiye'de «600 becquerelle (beke-
rel)/Kg.'ın altındaki fındığı vatandaşımıza yedireceğiz. 
Sureti katiyede bir yanlış anlama olmasın, kesinlikle 
öyle yapacağız; eğer onlar medenî milletse, biz de me
deniyiz; en aşağısından bunun böyle olması icap eder. 
Demek ki, bu bir kabul meselesidir; öyle olmuştur. 

Şimdi bir başka konuya değinmek istiyorum. Salı 
günü çok kıymetli arkadaşımızın birisi, «600 REM' 
den sonra ölüm başlıyor. Sıfırla 25 REM arasında 
bir şey olmaz, 75'e kadar ufak tefek olarak vücutta 
araz görülür» demişti. 

Bu veriler, ani bir bomba patlamasında estantanik 
dozdur; yani, ani bir bomba patlaması halinde, vü
cudun, saniyenin milyonda birinde alacağı dozdur, 
yoksa, tedricî olarak alacağı dozda durum başkadır. 
Bir insanın bir yılda alabileceği kabul edilen doz 500 
mili REM'dir ve aynı zamanda estantanik doz bir 
anda 200 de olabilir, 50 de olabilir, 75 de olabilir; 
ama mili REM olarak bir yılda alacağı azamî 500 
mili REM'dir. Tabiatıyla, radyasyonda çok başka ta
birler ve tarifler vardır. Radyasyon aktivite birimi 
becquerelle (bekerel) dir; şiddet birimi röntgendjr, 
absorbsiyon birimi, yani karşıda bir radyasyon kayna
ğı var, vücudun absorbe etme birimi ise, REM'dir. 
REM de şu kelimelerin baş harfidir: Röntgen, equi-
valent, man; yani, insana eşdeğer röntgen. Bir insan, 
1 saat, 1 röntgen şiddetindeki ışın karşısında kaldığı 
zaman, eğer 1 röntgenle yüklenirse, 1 REM alır; ama 
bu (X) ışınıysa 1 REM alır, eğer o alfa ışınıysa, 20 
REM'le yüklenir; 1 tek şiddet olmasına rağmen 20 
katıdır. Eğer bu ışın hızlandırılmış beta ise, o takdir
de 10 REM'le yüklenir. Beta ışınında, ağır molekül
lerde 5 REM'le, hafif moleküllerle 1 REM'le yükle
nir. Demek ki, alfa, beta, gama ve aynı zamanda (X) 
ışınlarında yüklenme oranları değişik oluyor; (X) ve 
gamada, 1 röntgende 1 REM'le yüklenir; ama alfada 
20 kâtı yüklenir. Şu halde, radyasyon kaynağının cin
sine göre de insanın yüklenmesi değişik olabilir. 

Tabiatıyla, sayın milletvekili biraz önce burada 
söyledi, radyoaktif maddede bir de yarılama ömrü 
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vardır; iyotta 8 gündür - biraz önce de bahsettim -
sezyumda maalesef 30 yıldır, baryum 140'da 12,3 gün
dür. Bunun gibi muhtelif elementlerin muhtelif de
ğerleri mevcuttur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Bakan, fındığa gelebilir misiniz? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurursanız şunu bitireyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eleştiri konularına ge
çerseniz, sürenizi daha iyi kullanırsınız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL •(DövalmlSa) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanın}. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz'e böyle bir rad
yasyon geldiğine göre, acaba o yörede diğer sebze 
ve bitkilerde durum nedir? Daha önce de burada arz 
ettiğim g)ibi, çayda radyasyon tespit ettik; birinci sür
günde fazla, İkinci sürgünde • orita ve üçüncü sürgün
de hemen hemen hiç kalmadı. Bunun için, birinci ve 
üçüncü sürgünü harman yapıp veriyoruz. Müsterih 
ottum, düğer slüılgünidle ide ınadlyalsiyion oramı 600 'btecqu-
erdlle'nin (bekercl)in altındadır, hayatî bir tehlike 
söz konusu değildir. Tebliği olkuduğum zaman, ora
da bir noktaya daha temas edeceğim. 

Diğar taraftan, karalahana, mısır ve ayçiçeğini 
aldık, kon'trol ettik; bir de Karadenizde fasulye yen
diği için, onu ,dla itetlkıik ettik, bu ürünlerde de, vücut 
sağlığı yönünden tehlikeyi mucip btiır ha'î yok. 

Şimdi diyeceksiniz ki, «Sayın Bakan, falan bitki
de, fılaın fbi.lilkiıde öyüle de, fıınıdıikfia neden Iblöly'île aca
ba?» Fımıdıik deığerlarüınıi b'inaz somuta. arz ©deoeğiım. 

Efendiım, bu durum bütkinin karalkiterine bağlıdır. 
Bitkliı, yapacağı maddeye ve cinsine göre mineralleri 
ve soyu lafliltaaı, yıaırii !l)opmlkbaın alır ve meyvemin de, 
yaprağın da karakteri ayrıdır. Onun için her bitki, 
aynı radyasyon ortamında farklı şekilde yüklenir. Bu 
özellik, biltkinin kendi bünyesinden geliyor. Birisi fın
dık yetiştiriyorsa yüzde 60'ı yağdır, diğer tarafta el
ma yetüşltiriyoma, içinde yağ değil de, başka madde-
ffler vardır; bölkliı onun taşıdığı radyasyon daha az
dır. O bakımdan, bitkinin bünyesine göre bunun de
ğiştiğini ifade etmek durumundayım. 

Gclîelim, bir milletvekili arikaıdaşımm sorduğu 
önemli bir hususa; inşail'lah kendıisiı buradadırlar. 
«Karaden izden bu kadar balık yeniyor, sularının du
rumu nedir?» dediler. Bunun cevabını da yiüce Mec-
Ise arz edeyim. 

Karadenizin sathı 550 bin kilometrekare -bunu 
500 bin kilometre kare kabul edelim- derinfği ise 
2 bin meltredir. iki değeri çarparsak 1 milyon kilo 
metreküp su yapar; 1 milyon kilo metreküp su, 1 
trilyon metreküp yapar. Bu, şuna benzer: Burada 
(bıiır bardak su var, fo'ön M dlalmfta mürelklkep dalmffiaıt-
sam, bunun rengi derhal! değişir. Bir de, farz edelim, 
bu salon su ile dolu ve iki damla mürekkep damlat-
Itım; bu durumda bir renk değişikliği olmayacaktır. 
Şimdi, ben hesap ettim, 17-18 tone ÇernobiJ gibi sarit-
raiîdan radyasyon Karadenize döküldüğü takdirde, 
ancak o zaman 'inlsan sağlığı tiçin tehlikeli olabilecek. 
Bu bakımdan, Rize'ye yağan yağmurda getirileni de 
santim olarak kabul etltilk, 10 santim, 5 santim değer 
koyduk, hiçbir mania ifade etmedi. Zalten, denizde de 
bir radyasyon tespiti >söz konusu olmadı. Atom Ener
jisi Kurumu Başkanımızın, Çernobil hadisesinden 
sonra, «Terlkos Gölünde radyasyona rastlanamamış-
tır» deyişinin sebebi odur; ama İstanbul'da havada 
4 katı vardı, bekranlt seviyesine göre. 

Şu halde... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Tralkya'da sütü 
niye yasakladınız? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Mülsaiade buyurun efen
dim, 

Bu arada biz, ihracaltçıya, «Radyasyondan âridir» 
belgesini alma mecburiyet getirmeden evvefl, gönde
rilen kekikte -mulhterem arkadaşımın verdikleri Mec
lis soruşturması önergesinde de mevcut- hakikaten 
sonradan 8 600 becquerelle (bekerel) kg. radyasyon 
tespit edildi ve Ege'de de muayyen mıntıkada tor
yum ile uranyum var, «Acaiba oraya radyasyon geldi 
mi?» d!3ye fcloıikltiulk; kkmtorfol dfefiilk 'Ve ariaiziıde böyfe 
emıtorasaın lb!ir şely ıdb 'buluınidiu; şiiımıdli o b'öllgeidie Atolm 
Enerjisi (Kuranımı da aytrıöa aıraş'tırimıa yaıpımıakltaldır. 

Şjuinıu IkıesMilkfle iüfjaidleo deylilm : «Radyasyondan 
âridiır» belgesii ahnarak ihraç edilen hiçbir fındık 
geri dönmemiştir. Zaten, belge akmadan hiç kimse 
fındık ihraç edemez. Bu hadiseye ilk defa şu şekilde 
multtalli olduk: Hamburg'a o numuneyi gönderen fiır-
ımıamım ıgondl mÜıdüıriünlü çağırdık, geılldıi1; fafcaıt o <sı>-
radla bizimi ıglönldbrdliiğitmiz muirnıuineferldte radlyasyom 
çakınca, bu sefer adama çatlamadım. Çünkü, «Acalbıa, 
1985 ürününü değerlendirmek maksadıyla böyle bir 
rezaJfeti mi çıkarıyor?» diye düşünmüşüm; fakat ona 
bir kusur bulamadım. Tabiyaltıyla, daha başka bir 
durumla karşı karşıya kalmış olduğumuzu tespit edin
ce şöyîe bir sıkıntı oldu: Bütün bölgelerdeki rad-
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yasyon oranını tespit etmeden evvel, Atom Enerjisi 
Kurumuna gelen hliçbir müraoaalta müspet cevap ver
dirmedik. Bu sebeple, bir haftadan fazla zaman kay-
'bı dîduğunu kesin olarak ifade ederim. Bu, ayın 17 
sinden çok evveli olan Ihadise; çünkü ayın 17'sine 
ıtelkaddüm eden günlerden evvel belge vermedik ve 
oyaladık. O zaman müraeaat edenler on, oniki gün 
Ibelgesiz beklediler ve böylece ihracat da yapamadı
lar; çünkü biz, durumu görelim diye tespitlerimize 
devam ediyorduk. 

İŞiimldÜ, Sayın SJaldukliar, keodieıiiınie AıBom En r̂jiM 
Kurumu Başkanının gönderdiği bir mektuptan bah
sederek, «Bu bir resmî vesaiktir ve binaenaleyh, 
orada ımsan sağlığına zararlı radyasyon yoktun) ta
birini kullanıyor. Eğer biz, 2 000'i Uimit kabul eder
sek, o zaman, Dünya Sağlık Teşkilatının gözü ile, 
Türkiye'de sağlığı tehdit eden bir durum yoktur di
yeceğiz; ama bizini mallımızın yüzde 90'ı AET ülke
lerine satılmalktadır; şu halde bunun süratle, iiıki ma
lın birbirine karıştırılmadan yapılması Hazımdır. 

Şimdi, çıkan rakamları mıntıka mıntıka okuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aral, bunun okunması çok 
uzun sürer. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — İki ralkam vereceğim, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Fazlia teferruata girişmemesini rica 
ediyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamflia) — Sürmene, Of ve Fın
dıklı'da 2 336, 70; Yomra, Arsin ve Arakh'da 1 230; 
Giresun Keşap ve Bulancak'ta 1 245; Perşembe, Or
du Ulıibey'den gelen 1 018... Bu, böyle devam edi
yor. Mesela, Derelıi'de de 2 273; ondan sonra, bir 
tane Of'tan gelmiş -inşallah arızî olsun- maalesef 
3 554. 

Diğer tarafta «Fındılklı, Of, Çaykara, Bulancak, 
Çarşıbaşı, Arsin, Pazar, Beşikdüzü, Giresun, Piraziz, 
Göreîe, Arhavi ve Keşap», diye devam ediyor. Bun
lar, Atom Enerji Kurumunun bana gönderdiği, kom-
pütürden çıkmış olan değerlerdir. Tabucuyla, toplam 
değeri veriyorum, analizi de.burada mevcut; sezyu
mu 134 ve 137'dir. 

Şimdi, Karadeniz sularını söyledikten sonra, çu-
Ikulata ve fındığa gelelim. Biz, yaptıkları ezmeleri 
de kontrol ediyoruz; o fabrikall'ar, Atom Enerji Ku
rumunun kontrolündedir ve püıyasaya sürülen mallar
da, henüz bizim limtöti aşan bir değer de yoktur. 

Gelelim, «Acaba bu hususta Sovyetler Birtfiği'n-
den tazminat istenecek mi, istenmeyecek mi?» konu
sunda. 

Şunu 'SöyJıeyeyilm Diğer ım::<l!İUaeri!e şu am temas
tayız, yüce Meölisiiın bilgilerine arz ederim. Daha faz
la bir şey söylemeyeyim; çünkü biz bu konuda müş
terek haraket etmeyi esas kabul1 ettik, onların tema
yüllerini görelim, ona göre haraket edeceğiz. 

O tarihten itibaren bugüne kadaır bdl'gestiz ihracat 
yapılmamıştır. Bunu da yüksek bilgilerinize arz ede
rim.. 

Fonun yüksekliği dolayısıyla, saftı günü konuşan 
arlkadaşHarımız, «Hileyi teşvik ediyor» buyurdular. 

Elvet, arjrjaiHesief bu floın yülksıelk; ancak, bu sene 
belgenin gdlmesinin ve radyasyon kontrolünün iki ta
rafta da yapılmasının fondaki kaçağı büyük çapta 
önleyeceğini zannediyoruz veya Itahmin ediyoruz. 

Şimdi, üzerinde esas kıyamet koparılan, bizim 
17.9.1986 tarihli neşrettiğimiz te'bliğe gelelim. Mü
saade buyurursanız okuyacağım; çünkü çok önemli; 
büüün münakaşa şu tebliğe dayanıyor : «Fındıkta 
kabul edilebilir radyasyon limiti Dünya Sağlık Teş-
kilaitı tarafından 2 000 becqurelle/kg (bekerel) ola
rak .foabull edilmiş olmasına ırağmen, AET ülkeleri 
bu limiti düşürerek 600 becqurelife/kg (bekerel) ola
rak tespit ve İlan etmişti. 

Türkiye'nin muhtelif yörelerinden alınan fındık 
numuneleri (TAEK) (tarafından incelenerek, Ünye 
dahil, doğusundaki Karadeniz'in bazı yörelerinde 
Dünya Sağlık Teşkilatınca kabul edilen limit atanda; 
fakat AET ülkelerince kabule şayan olmayan miktar
da radyasyon itespit edilmiştir. , 

1986 ürünü fındığın bu bölgelerde birbirlerine 
karıştırılmadan (tasnifi yapıilması gerekmektedir. Tek 
bir iç fındık da, numune olarak yeterli olabileceğin
den, tasnifin fevkalade önemi meydana çıkmakta
dır.» 

lAvmupaıya gi'ütüği zamıaın 'harman y?.p:tp tonıtridl1 

etmiyorlar; aynı zamanda aldığı on tane fındığın 
içinde eğer iki tane fındığınızda fevkalade yüksek 
bir radyasyon varsa «Ikarışmıştır» diye reddediyorlar. 
Bu bakımdan, Hamburg Mal Birliği bunu bize bil
dirdiği içlin, biz, böyle bir tasnife ve kontrole alma
ya mecburuz. Sağlam fındığımıza, onlların kabul ede
meyeceği fındığın karışmasını, hükümet olarak ke
simlikle uygun bullmadık; zaten, sadece komite baş
kanı olarak değil. Fındıkla ilgili oilan bakan olarak 
da bu benim görevimdi. 
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Okumaya devam ediyorum : «Bu sebeple, Türki
ye Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanlığınca aşa
ğıdaki tedbirler aıünmıştır : 

Ünye dahil, Karadenizin, Ünye'nin doğusunda 
üretilen bütün fındıklar Fiskobinlikçe saltın acınacak-
tur .Bu bölgeden tüccar tarafından dalha önce allın-
mış -daha önce derken, bu tarihten önce- 1986 yılı 
fındık, kırıflmış olsun veya olmasın, Fiskobirliğe tes
lim edilecek ve Fiskobitrlikçe satın alınacak tır.» 

Demek ki, satın ailınan noktayı ve yeri gösteri
yoruz, yani tüccarın paniğe kapılmaması için, elinde 
kıırııîmamış fındık bile olsa, ortak içi veya dışı oilimıa-
sına balkıllmaksızın, Fisköbirlik tarafından satın alı
nacağını ifade ediyoruz. 

Devam ediyor : «Fiskobirlilk, fındıkların tama
mının tasnifini yaparak, AET ülkeilerine dhracata mü
sait olanllar AET ülkelerine ihraç edilecek; Dünya 
Sağlık Teşkilaltının kabul ettiği limitleri kabul eden 
diğer ülkelere geri kalanlar ihraç edilecektir. Ünye 
dahil, Ünye'nin doğusunda'ki 1986 ürünü fındıklar 
vilayet sınırları dışına çıkarılmayacak; ayrıca, yaka-
oalk dlaırak kullanılacak findik !kabulklarının nakiline 
mülsaade edilecektir. 

lîıhnaDalt, anaıfei. IhaM (TAlEiK) tarıaıfrnd'aiîi verilbn 
Radyasyondan arî belgesi olmadan kesinlikte yapıl
mayacaktır. «Yani, mutlaka analiz yapılacaktır.» Her 
bitkinin yaprağında ve meyvesinde radyasyon a'bsorp-
siyon karakteri farklı olduğundan, izotopik analizleri 
yapiiîan fındık dışındaki diğer bitkilerde radyasyon 
tespit edilememiştir. 

Ayrıca, Tekel tarafından Türkiye'deki bütün böl
gelerden alınan tütün numuneleri de (TAEK) tara
fından analiz edilmiş ve hepsinin kesinlikle AET'nin 
•kabul ettiği radrasyon limitinin çok alltında olduğu 
tespit edilmiştir.» 

Bunun dışındaki bir diğer duyurumuz da, hem 
televizyonda, hem radyoda, hem de gazetelerde ya
yınlanmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Aral, toparlamanızı rica edi
yorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Şimdi, burada vatandaşilarımıza telkinimiz şu ola
caktır: Demek ki, bir radyasyon var; ama alıcı, ke
sinlikle Fiskob iriliktir. 

ilki gün evvelki televizyon programında vardı; 
valtandaş 300-400 liraya vermiş malını, felaket şikâ
yetçi, «ölidlüm» diyor. Şimdi Allah için sizlere soru
yorum : Niçin 300 liraya tüccara vermiş, niçin Fis
kobirliğe vermiyor? 
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| HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ne yap-
I ısın vatandaş? 
I SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
i CAHİT ARAL (Devamca) - - Söyleyeyim müsaade 
I buyurun. 

I Biz buna karar verdiğimiz andan itibaren ben 
I Fiskobirliğe para göndermeye başladım; hergün 1 
I milyar lliıra para gönderdim. Biraz sonra da rakamı 
I arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Siz ge
çen sene de, evvelliki sene de vatandaşı kandırdınız, 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Şu ana kadar 46 615 

I ton mal almışız; bunun tutarı 32 milyar 176 milyon
dur. Bunun 27 milyar 4.83 milyonunu şu dakikaya 

I kadar ödemişim. Bu miktar, Hum ödenecek paranın 
yüzde 85,40'ıdır. Türkiye'nin bugüne kadarki bütün 
fındık mubayaa dönemlerinde ekimin 15'ine -ancak 

I ocak ve şubatta yüzde 85'i ödenirdi- kadar Fisko
birliğe teslim edilen fındığa karşılık paranın yüzde 
85'inin ödendiği görülmemiştir. Bu uygulamadan do-

I (layı vatandaşlarımızın, büyük bir fadiayla, ödeme 
I faciasıyla karşı karşıya kaldığı nasıl ifade edilebilir; 
I bilemiyorum. Bunu, sizin aklıseliminize ve vicdanı-
I niza sunuyorum. 
I Ben şunu da söylüyorum : Bu perişan dediğiniz 

çlirftç'i veya üreticiye 1983 yılında verilen mubayaa 
fiyatı 175 liraydı; bu sene verilen fiyat ise bunun 
tem yüzde 460 kaltı oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O sene 
10 lira oılan'şey şimdi 5 000 lira oldu ama... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Onun da hesabını ya
parız. 

Yüzde 460 katı oluyor; ama buna rağmen mem
nun dlmayabiliriler, o başka meste; biz bu rakamı 
burada yüce Meclise ifade edelim. 

Diğer taraftan, bir hususu daha ilave eltmek (is
tiyorum : Efendim, bugüne kadar 45 bin ıton aldı, 
bundan sonra alabilirini? 

Geçen sene 12 bin ton almışız bir yılda. Bu se
nede,.. 

I HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sizden 
| evvelki rakamlara da bakın. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
I CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu

yurun, şöyle söyleyeyim : Fiskobirılik, geçm'iş sene-
' lerde 169 bin ton da mal ailmıştır. 
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HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — 100 bin 
ıtonun altına hiç düşmemiştir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamlla) — Düşmemişse, biz çok 
memnun oluruz. Bizimki taban fiyatıdır. Eğer malı, 
verdiğim taban fiyattan fazla ediyorsa, ben onun 
zorla bana getirip vermesini mi sağlayacağım? Ben
den daha yüksek bir fiyata satıyorsa, elbdtfte onun 
halkıkıdır. Ben alt taban fiyatını çizmişim; ondan da
ha fazlaya satıyorsa, geçen sene malı bana getirme-
mişse, ben bundan bahtiyar olurum, gurur duyarım, 
sevinç duyarım; bunu politikamızın doğruluğunu tes
cil eden bir unsur olarak ifade ederim. (ANAP sıra-
llarından lalkışfar) 

Sonra, «Yanlış oyunlar var» deniyor. 
Politikamız yanlışsa, 1982'de 210 dolar, 1983'te 

214 dolar -yani, fob olarak kental fiyatı- 1984'te 219 
dolar, 1985'te 238 dolar, 1986'da. 336 dolar; bugün 
de Fiskobirlik 380 doların üzerinde ihraç yapıyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 1979'da 
540 dolar Sayan Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — İnşallah bizimki de 
540 dolar olur; olursa, çok memnun olurum, çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın bakan, toparlamanızı rica 
edeceğim. 
* SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hay hay efendim; to
parlıyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tüccara ucuz mu ve
riyor Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen müdahale etme
yiniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yüce Meclise şunu 
ifade edeyim : Ben, okuduğum şu tebliğde, tüccarın 
ve müstahsilin zararına herhangi bir maddenin mev-
cudiyetin'i göremedim. Türkiye Radyasyon Güvenlik 
Komitesi olarak, icraatımızı yaptığımız hareketi ve 
verdiğimiz kararı, biraz önce bütün şümulüyle yüce 
Meclisin ıttılaına arz ettim. Öyle zannediyorum ki, 
daha önce sorulan sorulara da cevap vermiş durum
dayım. 

Bir rakam daha vereyim. Şu ana kadar, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumundan İstanbul 'İhracatçı Bir
ilikleri 485 ihraç belgesi, Karadeniz İhracatçı Birlik
leri ise 521 ihracat belgesi almıştır; toplam olarak 
1 006 tanedir. Demek ki, bu mekanüızma da işlemeye 
başlamış ve yürümektedir. Şu anda Maliye Bakanlı
ğı tarafından tespit edilen, tüccarın elindeki 10 200 
ton mal bize gelirse -onun da alış fiyatları ve mak
buzları tespit edilmiştir, 596,88 liradır- onlara da o 
parayı vereceğiz. Zannedilmesin ki, 700 liradan tüc
carın elindeki malı alacağız... Böyle bir şey de söz 
konusu değülidir. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz eder, en derin say
gılarımı sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sanayii ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral hak
kında Meclis soruşturması açılıp açılmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım : Meclis soruşturması açıl
masını kaibull edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul' edilmemiştir. 

/. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
bir başkanvekilliği için seçim. 

IBAŞJKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılik Diva
nında açık bulunan, Doğru Yol Partisi Grubuna dü-

VI. — SEÇİMLER 

şen bir başlkanvekilliği için, Doğru Yol Partisi Gru
bunca Aydın Milldtvekili Sayın İskender Cenap Ege 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul! edenler... Etme
yenler... Kabul edlilmiştir. (Alkışlar) 
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Vn. — SORULAR V 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek 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) 

(BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN —• 3 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

'Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Erzurum Milletve
kili Sayın Nalbaritoğlu'na ait soru aynı sebeple erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inici sıradaki, fstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özikaya'ya ait soru, soru sahibinin 
izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

E CEVAPLAR 

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

BAŞKAN — 6 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, içişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenım iştir. 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

iSayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Daha öncede sayın milletvekili bulunmamış ol

duğundan bir defaya mahsus ertelenmişti; ikinci se
fer de bulunmadığından dolayı, soru düşmüştür. 

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 
Sayın Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bu soru da, aynı sebeple düşmüştür. 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

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

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın halkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kanın, Akaryakıt 'Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/690) 
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11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 10,11 ve 12 nci sıradaki, Edirne 
(Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'a ait so
rular, aynı sebeple ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Sayın Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

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

14. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin üsitünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üs tünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme- ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arikan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap vereoek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 nci sırada, Diyarbakır Millet-
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Başbakandan so
rusu 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 Millet
vekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na ait soru, aynı se
beple ertelenmiştir. 

19. — Trabzon Milletvekili p'sman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi {6/702) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Trabzon Milletve
kili Sayın Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

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

kan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında ger
çekleştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/703) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arikan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap vereceek sayın bakan?.. Yoklar. 
iSoru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, 15.6,1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ım, Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradaliaır. 
Sayın Bakan?... Yokillar. 
Soru ertelanimiştir. 
23. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver Özcan'ın, Sanayii ve Ticaret Bakanımdan 
sorusu vardır. 

Sayın Özcan?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada,. Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in sorusu, mehil istendiğinden er
telenmiştir., 

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 Milletve
kili Sayım Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

kan?... Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
26. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Aydemir?... -Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar., 

Soru ertelenmiştir. 
27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantıoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

kan?... Yoklar., 
Soru ertdlenmiştiiir. 
28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşiilt Ülkerlih, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?... Yoklar./ 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithala
tına ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/770) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakadan sorusu 
vardır. 

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

kan?... Buradalar 4 
Soru bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN —' 30 uncu şurada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Sainıayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın AbacıgiJİ?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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 
Sayın Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Abâcıgü?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoktan 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 32 noi sırada, Balıkesir Milletvekilli 
Sayın Davut Abacıg'iHiın, Tarım Orman ve Köyiışleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgill1?... Buradalar. 
Sayın Balkan?.... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.. 
33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

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

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Muğla Milletve
kili Sayın Idris Gürpınar'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Siıtıop Milletvekilli 
Sayın Barış Çan'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?... Yoklar. 
Sayın Başlbalkan veya cevap Verecek sayın ba

kan?... Yoklar.. 
Soru entelenm'iş'tür. 

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

BAŞKAN — 35 indi sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, 'Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?... Yoklar., 
Soru ertel'enmiiştir. 

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

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

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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ı 37. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih-
I racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, İçel Milletvekili Sa-
I yın Edip Özgenç'in, sorusu, soru sahibinin izinli bu-
I lunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

I 38. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ur al'in, Avru-
I pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-
I reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
I Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Ural?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
I ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım ara-
I zilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/749) 
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Denizli Milletvekili 

I Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek saym bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

I 40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I lıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür Si-
I tesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü so-
I ru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
I Sayın Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Bakanın-
I sorusu vardır. 
I Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anavatan 
I Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden 
I resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda görev alanlar 

bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so-
I ru önergesi (6/819) 

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

Sayın Erel?.. Yoklar. 
I Sayın Başbakan veya ccsrap verecek sayın bakan?.. 
I Yoklar. 
1 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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru 
sahibinin görevli bulunmaları 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 
Sayın Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/768) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, ıTarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru erteelnmiştir. 

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

BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, îstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın Başbakandan sorusu, soru 
sahibinin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Buradalar. 
Soru düşmüştür. 
48. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu, soru 
sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-

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

BAŞKAN — 50 nci sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet mensup
larına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 
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Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş

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

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Malatya Millet
vekili Sayın Ayhan Fırat'a ait soru, geri alınma tale
biyle müracaatta bulunulduğundan, önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin sözlü sorular kısmı 53 üncü sırasında 

yer alan soru önergemi, güncelliği kalmadığı nedeniyle 
geri alıyorum. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda cereyan 
eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 54 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
görevli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

55. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir
dağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 55 inci sıradaki, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, sorusu, mehil istendiğinden er
telenmiştir. 

56. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, tzmir Milletvekili 
Sayın Rüştü Sardağ'ın, içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şardağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alutnakar' 

in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/793) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Mahmud Altunakar'ın, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir

dağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan za
rar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

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

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna ka
tılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Konya Milletvekili Salim Er el'in, Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/798) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen yön
teme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/799) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

ıBAŞKAN — 63 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — 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 — 64 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Edip Özgenç'in, Başbakandan sorusu, soru sahi
binin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-
ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplat ildiği iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Ağrı Milletvekili 
Sayın İbrahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Amik 

Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

68. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 
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BAŞKAN — 67 ve 68 inci sıradaki, Hatay Mil
letvekili Sayın Tevfik Bilal'e ait sorular, soru sahibi
nin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

69. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 69 uncu sıradaki, Adana Milletve
kili Sayın Coşkun Bayram'ın, Başbakandan sorusu 
soru sahibinin görevli bulunması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

70. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 70 inci «ırada, Kırklareli Milletvekili 
Sayın Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Saibit Batumlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar gür eşler indeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 72 nci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Sayın Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu, 
soru sahibinin İzinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

73. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Hakkâri Milletveki
li Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

75. — 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) 

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

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 74, 75, 76 ve 77 noi sıralardaki, Hak
kâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'a ait sorular, soru 
sahibinin ve ilgili bakanların bulunmamaları sebebiy
le ertelenmişlerdir. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 
Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Ka
nunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN '— Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek-
lifileriyile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
ma geçiyoruz. 

1 inci sırada, Giresun MütbtvekiM Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayıllı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 sa
yılı Kânunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Kom'isyonu Raporunun müzake-
resine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yoklar. 

Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hü
kümet, hükümet?.. Hükümet vardı. 

BAŞKAN — Efendim, evvela komisyon aranır; 
komisyon olmadığı takdirde, hükümet olsa «bile gö
rüşülmez. 

I 78. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş-

I bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

80. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay -
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos-

I yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İskanında çıkan yangının sebebine ve 

ı bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 78, 79, 80 ve 81 inci sıralardaki 
sorular, soru sahiplerinin izinli bulunmaları sebebiyle 
ertelenmişlerdir, 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

| YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (istanbul) — Hü-
I kümet de yok. 

I BAŞKAN — Efendim, hükümet olsa dahi, gö-
I rüşmeye geçemeyiz. Evvela komisyon aranır; komis-
I yon bulunur, hükümet bulunmazsa, bir defaya mah-
I sus olmak üzere, komisyonun talebiyle ertelenibilir. 
I Bu itibarla, asıl olan komisyondur; İçtüzük bunu 
I amirdir efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ge-
I çen oturumda da aynı şekilde ertelendi. 

I 2. — İsparta Milletvekili Falıma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Ka-

I nunla Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 ün-
• cü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli

fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. 
Sayısı : 460) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İsparta Milletvekili 
Fatma Mıihriban 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 Hakkın- -

I da Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra-
I porunun müzakeresine geçiyoruz. 
I Komisyon?.. Yok. 
I Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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Gündemirnlizde görüşülecek başka 'bir konu bu
lunmadığından; gündemde bulunan ikonaları ve ba
sılıp, 471 sıra sayısıyla dağıtılan ve 15.10.1986 Çar
şamba ıgünü «Gelen Kâğıtlar» da yayınlanan ve 21 
Ekim 1986 Salı ıgünü gündemine girecek ollıan, 
13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Bağdat Caddesi kaldırımlarının düzenlenmesiyle 
ilgili ihaleye ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/1229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim, 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edime 

1. Bağdat caddesinde 'kaldırım düzenlemesi iha
lesi hangi firmalara verilmiştir? ' 

a) İhalenin verildiği firmaların adları nedir? 
b) İhale tutarları nedir? 
c) İhale şartları nedir? 
d) İhaleye katılan diğer firmaların adları nedir? 
2. İhaleyi alan firmanın ihalenin bir kısmım ve

ya tamamını verdiği taşeron firmaların adları nedir? 
3. İhale 'belirtilen sürede tamamilanmış mıdır? 
Herhangi 'bir uzatma ve ek ödeme söz konusu ol

muşsa şartları ve ek ödeme tutarları nedir? 
4. ihaleyi alan firmaya, avans ödenmişse, tarih 

ve tutarları nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.10.1986 

Sayı : MİGM-AFK-ARGE -
571 >(86)/9073'5 

Konu : Yazılı soru önergesi.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 10.7.1986 gün ve Kan. 

Kar. Dal. Bşk. 7/1229 - 6496/25081 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 

tarafından Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 

Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifimi görüşmek için, 21 Ekim 1986 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak -üzere binleşiimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

sunulan, Bağdat Caddesi kaldırımlarının düzenlenme
siyle ilgili ihaleye ilişkin yazılı soru önergesine verilen 
cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakam 

1." Bağdat Caddesinde kaldırım düzenlemesi iha
lesi TEK - ART İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne 
verilmiştir. 

a) itha'le TEK-ART İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
isimli tek bir firmaya verilmiştir. 

b) İhale tutarı; 1 164 740 726,00 TLMır. 
c) İhale Bayındırlık ve İskân Bakanlığı şartna

me ve birim fiyatlarına göre yapılmıştır. 
d) İhaleye katılan diğer firmalar; 

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
Ersel İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 
TEK-ART İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
2. İhaleyi alan firma, ihaleyi ARTEK İnşaat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli taşaron firmaya vermiş
tir. 

3. İnşaat devam etmektedir. Sözleşmenin 15/A 
maddesi uyarınca 177 gün süre uzatımı verilmiştir.; 

»•<« 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MİGM-APK-ARGE -
571 (86) 

Konu : Yazılı soru önergesi., 
Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Bağdat Caddesi kaldırımlarının düzenlenmesiyle 
ilgili ihaleye ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan 
konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 
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4. İhaleyi ailan firmaya, şartname gereği avans 
verilmemiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, büyükşehir belediye başkanlarının 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (711232) 

a) Yurt dışına gidiş sayısı 
<b) Gidiş tarihleri 
c) Gidiş konuları 
d) Gidilen ülkelerin adları 
e) 'Belediye 'bütçesinden karşılanan toplam tutar 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar 
g) Davet eden ülkenin karşılayıp, 'karşılamadığı 

Soru 2. Aynı dönem içinde, söz konusu beledi- I 
yelerin davetlisi olarak yabancı ülkelerden davet edi
len kişilerin sayısı ve yapılan harcamaların tutarı, be
lediyeler itibariyle ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15,10.1986 

Sayı : MtGM-AFK-ARGE -
571 (86)/90736 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tl'gi : 10.7.1986 gün ve TBM'M Gn. Sek. Kan. ve I 

Kar. Dai. Bşk. 7/1232 -. 6499/25084 sayılı yazı. I 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan [ 
tarafından TBM'M Başkanlığına verilen, «Büyükşehir 
belediye 'başkanlarının 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri 
arasındaki yurt dışı seyahatlerine ilişkin yazılı soru 
önergesi» ne verilen cevabın 'bir örneği ilişikte sunul- j 
muştur. ! 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

16 . 10 . 1986 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Yıldırım Ak

bulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Tüfkân T. Arrkan 
Edirne 

Soru 1. 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında 
İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir 'belediye baş
kanlarından inceleme amacıyla veya yabancı ülkeler
deki belediyelerin davetlisi olarak yurt dışına giden
lerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

İstanbul Ankara İzmir 

I-

I-

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MtGM-AFK-ARGE -
571 (86) 

Konu : Yazılı soru önergesi., 
Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Büyükşelıir 'belediye başkanlarının 1 . 1 . 1984 
- 30.6.1986 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatleri
ne ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan konular 
Bakanlığımca incelettirilmişitir. 

1.1.1984 - 30.6.1986 tari'hleri arasında İstanbul, 
Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından 
inceleme amacıyla veya yabancı ülkelerdeki belediye
lerin daveülisi olarak yurt dışına gidenlerle ve aynı do
nem içinde, söz konusu belediyelerin davetlisi olarak 
ya'bancı ülkelerden davet edilen kişilerin sayısı ve ya
pılan harcamaların tutarı belediyeler itibariyle ayrı 
ayrı ilişik listede gösterilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

— 737 — 



BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ 

İ s t a n b u l 

a) Yurt dışına gidiş sayısı 
b) Gidiş tarihleri 

c) Gidiş konulan 

11 
28.8.1984 - 18.9.1984 - 1.3.1985 -
21.1.1985 - 22.3.1985 - 17.5.1985-' 
26.10.1985 - 5.1.1986 - 17.2.1986-
26.4.1986 - 18.5.1986 
Cidde Belediye Başkanının Hac 
dönemi için daveti. 
Bükreş Belediye Başkanının Tu
rizm, Hava Kirliliği - çok konu
ları üzerine görüşme daveti. 
Kahire Valisinin kardeş - kent gö
rüşmeleri daveti. 
Floransa kenti ile İstanbul kenti
nin "kardeş - kent olması. 
İslam Mimarisinin koruması hak
kında görüşme. 
Büyükşehir Belediye Başkanları 
Zirve Konferansı. 
Arap Şehirleri 8 inci Kurul Top
lantısına katılmak üzere. 
Çevre Koruması Konferansı. 
Londra Belediye Başkanının da
vetlisi olarak. 
İslam Ülkeleri Başkentleri ve 
Kentleri Toplantısı. 
Birleşmiş Milletler (UNFPA) 
Nüfus Faaliyetleri Konferansına 
katılmak üzere. 

DIŞI SEYAHATLERİNE İLİŞK 

A n k a r a 

12 
29.1.1984 - 2.9.1984 - 17.2.1985-
16.4.1985 - 15.8.1985 - 21.9.1985 -
24.10.1985 - 18.11.1985 - 21.1.1986-
15.2.1986 - 18.5.1986 - 14.6.1986 
Kuala Lumpur kentini de kapsa
yan federal bölgenin 10 uncu Ku
ruluş Yıldönümü törenine katıl
mak üzere. 
Mekke-i Mükerreme Hac görevi. 
Kahire Valisinin davetlisi olarak. 
Hannover Fuarındaki Türk Ser
gisinin açılışına katılmak üzere. 
Münih Belediye Başkanının da
vetlisi olarak. 
Rio De Janeiro'da yapılan Ulus
lararası Şehirler ve Mahallî İda
reler Birliği toplantısına katılmak 
üzere. 
Sanaa'da yapılan İslam Ülkeleri 
Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı
nın 8 inci Kurul toplantısı. 

Münih Belediye Başkanının da
vetlisi olarak. 
Budapeşte Belediye Başkanının 
davetlisi olarak. 
Washington'da kalkınmakta olan 
ülkelerde Kentsel Ulaşım Adlı 
Konferansa katılmak üzere. 



t s t a n b u l 

d) Gidilen ülkelerin adları Suudî Arabistan, Romanya, Mı
sır, Libya, İtalya, ATO Ülkele
ri - Riyad, Japonya, Yemen, F. 
Almanya, ingiltere, Ira'k, İspanya. 

^, e) Belediye bütçesinden karşılanan 
^ toplam tutar 
I f) Varsa çeşitli fonlardan karşıla

nan tutar 
g) Davet eden ülkenin karşılayıp 

karşılamadığı 

Soru 2. Aynı dönem içinde, söz 
konusu belediyelerin davetlisi ola
rak yabancı ülkelerden davet edilen 
kişilerin sayısı ve yapılan harcama
ların tutarı, belediyeler itibariyle 
ayrı ayrı nedir? 

7 353 873,00 TL. 

A n k a r a 

Barcelona'da yapılan Nüfus ve 
Şehirlerin Geleceği ile İlgili Kon
feransa katılmak üzere. 
Merkezi Tokyo'da bulunan Asya 
Uluslararası İtfaiye Şefleri Der
neğinin Toplantısına katılmak 
üzere. 
Malezya, Suudî Arabistan, Mısır, 
F. Almanya, F. Almanya, Brezil
ya, ABD., Yemen, F. Almanya, 
Zürih, Londra, Macaristan, ABD. 
İspanya, Japonya. 

13 505 721,— 

Malezya (Diğer masraflar davet 
eden ülke tarafından karşılanmış
tır.) 
İslam Ülkeleri Başkentleri Bele
diye Başkanları «İslamda Konut 
Tipleri» Konferansı 3 üncü Ge
nel Kurul Toplantısının Ankara' 
da Ankara Büyükşehir Belediye
sinin davetlisi olarak kentimizde 
yapılmış olması nedeniyle İslam 
Ülkelerinden gelen misafirler için 
1984 yılı içinde 37 803 002 TL. 
tutarında masraf yapılmıştır. 
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3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkari 
m, 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında yurt dışına 
giden İstanbul İli İlçe belediye başkanları ile meclis 
üyelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/1233) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında 
İstanbul İli îtçe belediyeleri başkanlarından inceleme 
amacıyla veya yabancı ülkelerdeki belediyderin da
vetlisi olarak yurt dışına gidenlerle ilgili bilgiler, bele
diyeler itibariyle ayrı«ayrı nedir? 

a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden 'karşılanan toplam tu

tar nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp, karşı

lamadığı? 
Soru 2. Aynı dönem içinde söz konusu beledi

yelerin meclis üyelerinden inceleme amacıyla veya da
vetli olarak yurt dışına gidenlerle ilgili bilgiler, 'beledi
yeler itibariyle ayrı ayrı nedir? 

a) Yurt dışına giden meclis üyelerinin sayısı (her 
yıl) nedir? 

b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidilen ülkelerin adlan nedir? 
d) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tu

tar nedir? 
e) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
f) Giderleri, davet eden ülkenin karşılayıp karşı

lamadığı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15,10.1986 

Sayı : MİGM-AFK-ARGE -
571 (86)/90733 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.7.1986 gün ve TBMM Gn. Sek. Kan. ve 

Kar. Dai. Bşk. 7/1233-6500/25085 sayılı yazı. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 

tarafından TBMM Başkanlığına verilen, «1.1.1984 -

30.6.1986 tarihleri arasında yurt dışına giden İstanbul 
İli İlçe Belediye başkanları ile meclis üyelerine -iliş
kin yazılı soru önergesi» ne verilen cevabın bir örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MİGM-APK-ARGE -
571 (86) 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında yurt dışına 
giden İstanbul ili İlçe belediye başkanları ile mec
lis üyelerine ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan 
konular Bakanlığımca incdett'irilmişitlir. 

1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında İstanbul 
İlli İlçe Belediye başkanları ile Belediye Meclis Üye
lerinden inceleme amacıyla veya yabancı ülkelerdeki 
belediyelerin davetlisi olarak, yurt dışına gidenlerle 
ilgili bilgiler belediyeler itibariyle ayrı ayrı ilişik lis
tede gösterilmiştr. 

Bilgilerinizi rica ederim, 
Yıldırım Akbulut 

îçişleri Bakanı 

İSTANBUL İLİ, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLA
RI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN YURT 
DIŞI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGEDİR. 

İstanbul İli Adalar İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Meclis üyelerinden inceleme için yurt dışına giden 

yoktur. 
a) 2 
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b) 18.10.1985 - 2.3.1986 
c) TECO Projesi ile ilgili - Davetli olarak 
d) Roma - Paris, Romanya 
e) 196 863 TL. 
f) -
g) Karşılamamıştır. 
İstanbul İli Beykoz İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adlan nedir? 
e) Belediye Bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Meclis üyelerinden inceleme için yurt dışına giden 

yoktur. 
a) 2 
b) 18.1.1985 - 2.3.1986 
c) Romanya Ankara Büyükelçisinin 8.1.1986 gün

lü ve 113 sayılı ismen daveti üzerine, 
İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen İs
tanbul haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca oluşturulan heyete dahil edil
mesi nedeniyle. 

d) İtalya, Romanya 
e) 328 836,95 TL. 
f) -
g) Romanya gezisi için gidiş - dönüş yol ücreti 

bu devletçe karşılanmıştır. 
İstanbul İli Beyoğlu İlçesi : 

SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 
. CEVAP 1. 

Meclis üyelerinden inceleme için yurt dışına giden 
olmamıştır. 

a) 1 
b) 4.5.1986 
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c) Teknolojik ilerlemeleri ve belediye hizmetleri
nin yerinde tetkiki. 

d) Yugoslavya, Avusturya, B. Almanya, İngiltere 
e) 22 380 662 TL. 
0 -
g) -
İstanbul İÜ Çatalca İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 

e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 
nedir? 

f) Varsa çeşitli- fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 

CEVAP 1. 
Belediye Meclis üyelerinden yurt dışına inceleme 

için giden olmamıştır. 
a) 1 
b) 9.4.1986 
c) Marmara - Boğazları Belediyeler Birliği ve 

OECD'nin hazırladığı şehircilik, çöp, planla
ma v.b. konularını içeren inceleme gezisi. 

d) Yugoslavya, İtalya, İsviçre, Fransa, İngiltere, 
Hollanda, F. Almanya, Avusturya, Macaris
tan ve Romanya 

e) 1 079 707 TL. 
f) -
g) -

İstanbul İli Eminönü İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konulan nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adlan nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Meclis üyelerinden yurt dışına giden olmamıştır. 
a) 1 
b) 21.2.1985 
c) ATO (Arap Şehirleri Birliği) nin davetlisi ola

rak çöp ve arıtma tesisleri inceleme gezisi. 
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d) Suudî Arabistan, Kuveyt, Libya 
« e) — 

f) -
g) -

İstanbul İli Eyüp İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Belediye Meclis üyelerinden inceleme amacıyla ve

ya davetli olarak yurt dışına giden yoktur. 
a) 3 
b) 23.8.1984 - 18.1.1985 - 2.3.1986 
c) Suudî Arabistan'ın Cidde Kenti Belediye Baş

kanının davetlisi olarak. 
İtalya'nın Frenze şehri ile İstanbul şehrinin 
kardeş şehir olması ve karşılıklı işbirliğinin 
tespiti için. 
Romanya'nın Bükreş şehrinde çöp toplama 
ve çöp imha tesisleri ile ilgili tetkikte bulun
ma ve bilgi alınması amacıyla. 

d) Suudî Arabistan, İtalya, Romanya. 
.e) 372 242 TL. 

f) -

g) Suudî Arabistan seyahatinde harcırahın 1/3'ü 
verilmiştir. (Yemek ve yatak ücreti karşı ta
rafça karşılanmıştır.) 
Romanya seyahatinde harcırahın 1/3'ü veril
miştir. (Yemek ve yatak ücreti karşı tarafça 

sağlanmıştır.) 

İstanbul İli Fatih İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adlan nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Aynı dönemler içinde meclis üyeleri inceleme ama

cıyla veya davetli olarak yurt dışına çıkmamışlardır. 
a) 4 
b) 17.10.1985 - ..3.1986 - 24.7.1986 - 21.2.1985 
c) OECD'nin davetlisi olarak. 

Hava kirliliğinin azalması, çöplerin ekonomik 
olarak imhaları için. 
Deniz otobüsü alınması için imza törenine ka
tılmak üzere. 
Dostluk ve işbirliği protokolü muvacehesinde 
Türk şehirleri ve belediyeleri ile Arap şehir
leri arasında mevcut işbirliğini güçlendirmek 
ve ortak çalışma konularını görmek üzere. 

d) Fransa - İtalya, Romanya, Norveç, Kuveyt -
Riyad - Cidde - Mekke - Medine - Trablus-
garp. 

e) 3 450 000 TL. 
f) -
g) -

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Aynı dönemde Belediye Meclis üyeleri inceleme 

amacıyla veya davetli olarak yurt dışına gitmemişler
dir. 

a) 2 
b) 30.6.1985 - 2.3.1986 
c) OECD Teknik İşbirliği Programı çerçevesin

de teşkilat ve belediye hizmetlerinin dağılımı
nı inceleme. 
Bükreş Belediyesi ile Uzinexport Import Dış 
Ticaret Şirketinin çöp fabrikaları ve bununla 
ilgili konular hakkında görüşme. 

d) îskoçya - İspanya - İsviçre - B. Almanya, Ro
manya. 

e) 504 788 TL. 
0 -

g) 30.6.1985 - 9.7.1985 tarihleri arasındaki gezi
nin yolculuk giderleri ve iaşe - ibate giderleri 
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OECD tarafından karşılanmıştır. 
2.3.1986 - 9.3.1986 tarihleri arasındaki gezi
nin yol giderleri belediye iaşe - ibate giderleri 
davet eden ülke tarafından karşılanmıştır. 

İstanbul İli Kartal İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Aynı dönem içinde Belediye Meclis üyelerinden 

yurt dışına giden olmamıştır. 
a) 1 
b) 2.3.1986 
c) Kartal Belediyesince uygulanması düşünülen 

çöp toplama ve çöp imha tesisleri ile ilgili tet
kikte bulunmak ve karşılıklı bilgi alış - veri
şinde bulunmak üzere. 

d) Romanya 
e) 178 289 TL. 
f) -

g) Seyahat giderleri Romanya tarafından karşı
lanmıştır. 

İstanbul İli Sarıyer İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konulan nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
Belediye Meclis üyelerinden yurt dışına giden ol

mamıştır. 
a) 1 
b) 12.9.1985 
c) Dünya şehirler ve mahallî idareler Birliği yıllık 

toplantısı. 
d) Brezilya - Rio De Janeiro 

e) 969 322 TL. 
f) -
g) -
İstanbul İli Silivri İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 
CEVAP 1. 
Aynı dönem içinde Belediye Meclis üyeleri incele

me amacıyla veya davetli olarak yurt dışına gitmemiş
lerdir. 

a) 1 
b) 9.4.1986 
c) Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine 

üye Belediye Başkanlarının yurt dışı gezisi. 
d) Yugoslavya - İtalya - Fransa - İsviçre - İngil

tere - Hollanda - F. Almanya - Avusturya -
Macaristan - Romanya. 

e) 800 000 TL. 
f) -
g) -
İstanbul İli Şile İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 
CEVAP 1. 
a) 2 
b) 21.11.1984 - 9.4.1986 
c) İnceleme gezisi 

İnceleme gezisi. 
d) F. Almanya, Yugoslavya - İtalya - İsveç -

Fransa - İngiltere - Hollanda - F. Almanya -
Avusturya - Macaristan - Romanya. 

e) 1 069 785 TL. 
f) -
g) -
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İstanbul İÜ Üsküdar İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konulan nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 
f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 

CEVAP 1. 
a) 3 
b) 26.6.1985 - 23.9.1985 - 25.1.1986 
c) OECD tarafından düzenlenen Avrupa'daki 

Metropoliten Belediyelerin kuruluş ve çalış
malarını yerinde incelemek amacıyla ilçe be
lediye başkanları ile inceleme gezisi. 
Türk Belediyecilik Derneği üyeleri ile birlikte 
Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde yapılan 
Dünya Şehirleri ve Mahallî İdareler Birliği 
Konferansına katılmak üzere. 
Romanya'nın «Ambarada Republıcu Socialiste 
Romania» Firmasının davetlisi olarak. 

d) Iskoçya - ispanya - isviçre - B. Almanya, Rio 
De Janeiro - Brezilya, Romanya. 

e) 1 222 784 TL. 
f) -

g) Romanya seyahati ile ilgili tüm masraflar il
gili firma tarafından karşılanmıştır. 

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi : 
SORU 1. 
a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 
b) Gidiş tarihleri nedir? 
c) Gidiş konuları nedir? 
d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 

f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan toplam tutar 
nedir? 

g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı
lamadığı? 

CEVAP 1. 
a) 3 
b) 16.10.1985 - 25.1.1986 - 2.3.1986 
c) OECD Teknik işbirliği Servisinin Metropoli

ten Yönetimi Geliştirme Programı çerçevesin
de. 

d) İtalya (Roma), Fransa (Paris), Romanya. 
e) 118 408 TL. 
0 -
g) OECD tarafından karşılanmıştır. 

İstanbul İli Bakırköy İlçesi : 

SORU 1. 

a) Yurt dışına gidiş sayısı nedir? 

b) Gidiş tarihleri nedir? 

c) Gidiş konuları nedir? 

d) Gidilen ülkelerin adları nedir? 
e) Belediye bütçesinden karşılanan toplam tutar 

nedir? 

f) Varsa çeşitli fonlardan karşılanan tutar nedir? 
g) Davet eden ülkenin giderleri karşılayıp karşı

lamadığı? 

CEVAP 1. 
a) 7 
b) 21.1.1985 - 21.2.1985 - 26.6.1985 - 15.10.1985 -

23.2.1986-21.3.1986-26.4.1986 

c) Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği tara
fından düzenlenen gezi programı. 
Arap Şehirleri arasında mevcut işbirliğini güç
lendirmek, ortak çalışma alanlarını görüşmek 
ve ayrıca, İslam Mimarisini Koruma Konfe
ransının son hazırlıkları için. 
OECD toplantısı. 
ATO Arap Kentleri Birliği Kurul toplantısı. 
İslam Ülkeleri Başkentleri ve Kentleri Teşkilat 
toplantısı. 

d) KKTC - Kuveyt - Riyad - Cidde - Mekke -
Medine - Trablusgarp, Amsterdam - Londra -
Glasscow - Barcelona - Roma - Paris - Zürih, 
Kopenhag - Aarhus - Amsterdam - Londra -
San, Fransisco - Washington - Nevvyork -
ABD - Riyad - Bağdat. 

e) 3 514 186,14 TL. 
0 -
g) 3 yurt dışı seyahat karşı taraftan karşılanmış

tır. 

İstanbul ili Beşiktaş - Kadıköy - Şişli - Yalova İl
çe Belediye Başkanlarından ve Meclis üyelerinden, in
celeme amacıyla veya yabancı ülkelerdeki belediyele
rin davetlisi olarak 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında yurt dışına giden olmamıştır. 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İmar Kanununun Emlak Vergisiyle ilgili 13 ün
cü maddesi hükmünün belediyelerce uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulufun yazılı cevabı (7/1285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak: yanıtilianımasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

9 Mayıs 1985 tarih 18749 sayılı Resmî Gazfltede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesinin 2 nc'i fıkrasında; 

«İmar programına alınarak kısıtlılık konulan alan
larda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlâk vergisi 
aılınması durdurulur. İstimlak yapıldığı takdirde biri
ken vergi istimlak eden idarece ödenir. Aksi halde 
istimlâkten vaz geçildiğinde 'biriken vergi malsahibin-
den alınır.» Denmekte olduğuna göre : 

1. Bu Yasa belediyelere uygulanmayacak mıdır? 

2. Belediyeler toplu konut yeri olarak kamulaş
tırma kararı aldıkları arsa ve araziler için emlak ver
gi alımllarını neden durdurmamışlar ve kısıtlılık koy
durdukları bu arsa ve arazilerin emlak vergilerini de 
almışlardır? 

3. Bu gibi yerlerde, kısıtlılık konulan alanlarda 
arsa ve arazilerden alman emlak vergileri için bir in
celeme yaptırılarak haksız alınan emlak vergilerini 
tespit ettirmeniz mümkün mü? 

4. Alınan bu emlâk vergilerini mal sahiplerine 
geri verdirmek ve ayrıca yukarki Yasa nükümlerini 
hatırlatmak için 'illere duyurma yapmayı uygun bulur 
musunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanuğı 15,10.1986 

Sayı : MİGM-APK-ARGE -
571 ı(86)/90734 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliği 1.9.1986 gün ve 

7/1285-6624/25801 sayılı yazı. 

Erzurum 'Milletvekili (Sayın Hlmi Nalbantoğlu'nun 
«tmar Kanununun emlak vergisiyle ilgili 13 üncü 
maddesi hükmünün belediyelerce uygulanmadığı id
diasına ilişkin yazılı soru önergesi» ne verilen ceva
bın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğimi arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri 'Bakanı 

T.C. 
{çişleri Bakanlığı 

Sayı : MİGM-APK-ARGE -
571' (&6) 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Sayın 
Hilmi Nallbantoğlllu 
Erzurum Milletvekili 

İmar Kanununun cmlaik vergisiyle ilgili 13 üncü 
maddesi hükmünün belediyelerce uygulanmadığı id
diasına ilişkin yazılı soru önergeniiz Bakanlığımca in-
celetltirilmiştir, 

önergenizin 2, 3 ve 4 üncü maddelerine cevap ve
rilebilmesi için söz konusu uygulamanın hangi bele
diyelerde yapıldığının blilinmesi gerekmektedir. Bele
diye ismi bildirildiği takdirde gereği yapılacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 10 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER'ALACAK İŞLER 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

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

3 
SEÇİM 

4 • 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

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 İtibariyle 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'nm, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/596) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'm, 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' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 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 ydı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
tn, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan İhracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata Miskin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692)(l) 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı smavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

14. — Adana Miletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Faibrikasınca 1985 yılın

a/J İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılmda ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

16. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri 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 Naiıbantoğlu' 
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 İçişleri 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 Devüet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözflü soru önergesi (6/703) (1) 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal kredjye 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 
îli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/631) 

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Taran 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 
(6/75S) (1) 

28. ~r- 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, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

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

33. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/716) 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petnol 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. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, hayalî ih-. 
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

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

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

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: — 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) (1) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakarımdan 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 Üstünerin, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lebine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleni Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

46. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/775) 

47. — Adana (Milletvekili Nuri Korkimaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danıışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

48. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 

„ odaklaşma iddialarına ilişkin Baş/bakandan sözlü so
ru önergesd (6/778) 

49. — 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) 

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

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

52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 

alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru -önergesi (6/784) 

53. — Malaıtya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin içişleri 

.Bakanından sözlü soru önergesi, (6/788) 

55. — 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) 

56. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Iç'işülerii Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta-
rtm Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesd (6/793) 

58. — 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) 

59. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmıısakh Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine iiişkün Başbakandan sözlü soru önergesd (6/796) 

60. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-Iş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri İddiasına iiişkün Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

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

62. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

64. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi1 (6/803) 



65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

67. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

68. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracâtında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

69. — Adana Milletveki Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

70. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagiî'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

71. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

73. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

75. — 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) 

76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl Hinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

78. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezişimde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

79; — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

80. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay -
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

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 işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayın : 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Saydı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 


