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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

I I I . YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

Sayfa 
131 
131 
132 

132 
132 A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Ankara Milletvekili Halil ibrahim 
Karal'ın, güncel bazı dış politika sorunları 
konusunda gündem dışı konuşması 132:133 

2. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjan
tin'den ithal edilen buğday konusunda gün
dem dışı konuşması 133:134 

3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, IstanlbuTdaki bir pasaport yolsuzluğu ko
nusunda gündem dışı konuşması 134:135 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 136 

1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıtdırır ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava 
kirliliğini azaltmak amacıyla Güney Afrika' 
dan ithal edilen kömürün yarattığı sorunları 
ve ithal kararını verenlerin ve uygulayanların 

Sayfa 

136:137 
137 

137 

suiistimalleri bulunup bulunmadığını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

V. — SEÇİMLER 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis

yonunda açık ulunan ve bağımsız milletvekil
lerine düşen iki üyelikten birine seçim 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu 

ve 22 arkadaşının, ürün bedellerini zamanında 
alamayan çay üreticilerinin sorunlarım ve 
radyasyonun çay ürünü ile tüketiciler üzerin
deki etkilerini tespüt etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/35) 137:157 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 157 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 157 
1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya' 

nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön-

137 
137 
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Sayfa 

157 

157 

157 

lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

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

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

4. — Trabzon Milletvekili Osmlan Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin soru
su ve İçişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'un ce
vabı (6/702) 157:158 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

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

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
m, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 

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

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

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında yurt dışına giden üsit düzey görev
lilerine ilişjkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/833) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürre-
zak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta-

159 

159 

159 

159 

159 

159 

159 

Sajyfa 
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
BM AK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/781) 159 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AKFA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 159 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 159 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
okrak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 159:160 

16. — Kayseni Milletvekili. Mehmet Üner' 
in, Yo!İ-lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
genel kuruluna katılan 'bazı ımlisafirlerlin kong
reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) 160 

17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'ln, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandı
ğı iddia edilen yönteme Miskin Barbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırımı Akbulut' 
un cevabı (6/799) 160:162 

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurduımuzldaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 'Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 162 

19. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği id
dia edilen bazı olaylara ve sorumlularıma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 162 

20., — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagiil' 
ün, YİBIİTAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 162 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli ÖzJka-
ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 162 

22. — Hakkâri. Milletvekilli Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
oilaylannın arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 162 
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Sayfa 
23. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait 

Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba-
ikandan sözlü soru önergesi (6/814) 162 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 162 

25. — İstanbul 'Milet vekilli Günseli Özka-
ya'nın, GAP gezisinde (kullandığı bazı sözcük
lere (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 162:163 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 163 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/888) 163 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki 'bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına iılişikin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/835) 163 

29. — Tekirdağ MiMetvdkili Salih Allcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/838) 163 

30". — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göle
dinin fizibilite ve proje çalışımalarına »ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 163 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlin
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi içlin alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işılerti Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 163 

32. — Zonguldalk •Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücemin, Zonguldalk Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana gelen iş ikazala-
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 163 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücellin, Zonguldalk - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı 'uygu
lamalara ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 163 

Sayfa 
34. — Kahramanırnaraş Mi'Ietvekii Meh

met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş -
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasın
dan elde edilen odunların üretici 'köylüye ve 
müteahhitlere tahsisline ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/881) 

36. — Kayseri Milletvekilli Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatın
ca teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 

37. — Denizli Mlletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük 
Kasalbasındaiki Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Pansiyonu ile ülkemizdeki bu 
tip diğer pansiyonların faaliyetlerine ve de
netimlerine illişlcin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/885) 

38. — Adana Milletvökili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürlüğü 
ile ilgili olarak: bazı basın organlarında yer 
alan haberlerin tahkikine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

39. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki 
hükümlü ve tutuklularla ilgili uygulamalara 
dair bölge basınında yer alan haberlere iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/887) 

40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binası
nın ihyası için inşaat izni verildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/902) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/890) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin ge
liştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/891) 
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164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 
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Sayfa 
43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 

Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dai
resinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyet
lerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/892) 164 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren ya
bancı bir firmada çalışan işçilerin iş akitleri
nin feshedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/893) 164 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
nın, Mardin Üi idil ilçesi Jandarma Bölük 
Komutanı ile Belediye Başkanının bazı vatan
daşlara baskı yaptıkları iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 165 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa iline bağlı köylerin yol soru
nuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/895) 165 

47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri ilinde hava kirliliğinin ön
lenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 165 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Fatih Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması 
için Bakanlar Kurulunca karar alınıp alınma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/897) 165 

49. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, ÇUKOBIRLIK ile ilgili olarak Gü
ney basınında yer alan iddialara ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/898) 165 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Giresun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı 
Belediye Başkanının rüşvet aldığı iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/899) 165 

51. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, Toprak Mahsulleri Ofisince Amerika 
Birleşik Devletleri ve Arjantin'den ithal edi
len buğdaylara ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 165 

52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, turist olarak ingiltere'ye gitmek isteyen 

22 . 1 . 1987 0 : 1 

Sajyfa 
bir grup vatandaşımıza ingiliz makamlarınca 
giriş izni verilmediği iddiasına ve hükümetin 
bu olay karşısındaki tavrına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 165 

VIII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 166 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Millet
vekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Ço
rum Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci Ek) 166 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, 25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş 
Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/330) 
(S. Sayısı : 512) 166 

3. — içel Milletvekili Edip özgenç'in 
Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/348) (S. 
Sayısı : 514) 166 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in 
İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/139) (S. Sayısı : 515) 166 

5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memur
larınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşlemi
nin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516) 166 

6. — izmir Milletvekili Süha Tanık ve 
6 Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve 
Müzik Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/384) 
(S. Sayısı : 517) 166:167 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Tem

muz, Ağustos, Eylül 1986 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/122) (S. Sayısı: 518) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Si
vas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıke
sir Milletvekili Fenni Mimyeli'nin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
thsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sayısı: 344 ve 

Rapor 
1. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari-
mi: 22.1.1987) (GÜNDEME) 

344'e 1 inci Ek) 16 ncı maddesine kadar görüşülerek, 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü maddeleri kabul 
edildi; 

4, 9, 10, 12, 14 ve 15 inci maddeleri Komisyona 
geri verildi. 

22 Ocak 1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 18.52'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Edirne 

Mehmet Üner ismail Üğdül 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır 
ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azalt
mak amacıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömü
rün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve 
uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 21.1.1987) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

22 . 1 . 1987 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KATİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad. okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal' 

in, güncel bazı dış politika sorunları konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Halil ib
rahim Karal, dış politika konusunda gündem dışı ko
nuşmak istiyorlar. 

Buyurun Sayın Karal. (DSP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; güncel bazı dış politi
ka sorunlarına değineceğim. Bu konuşmama başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıra
larından alkışlar) 

Biz, son günlerde, «irtica tehlikesi gerçek mi, po
tansiyel halde mi, hareket halinde mi; dış uzantıları 
nelerdir; iç ve dış finansman kaynakları nelerdir?» 
diye endişelenir, konuyu açığa çıkarmak için Meclis 
araştırması gibi makul bir yolu tıkarken, yakın çevre
mizde ve Ortadoğu'da ve yakınlaşmak istediğimiz Av
rupa'nın bize bakışında önemli gelişmeler oluyor. Bu 
gelişmelere değinerek, iç işlerimizin, iç politikamızın; 
dışişlerimizle, dış politikayla âdeta organik bir ba
ğımlılık içinde olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu
nun için üç anasorunu ele alacağım. Bunlardan bi
rincisi, yanı başımızdaki yedi yıllık İran - Irak Savaşı 
en sıcak dönemine girdi; bugünlerdeki seyri, yakında 
bizi bazı dış politika kararlan vermeye zorlayabilir 
de... 

Diğer taraftan, ikinci bir konu, bu ay somunda 
Kuveyt'te yapılacak İslam Konferansı Teşkilatı Zirve 
Toplantısına hazırlık mahiyetindeki toplantıların baş-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşme

lere başlıyoruz. 

lamış olmasıdır. Bununla ilgili olarak, konferansa 
- diğer bir deyimle - Islamî topluluğa katılmamız ve 
ondan doğan sorunlar olacak. 

Üçüncü değineceğim sorunda, laik, çağdaş bir cum
huriyet ve parlamenter bir demokrasi olarak ortağı 
olmak istediğimiz, özlediğimiz Avrupa kuruluşların
da, istenilen sonuçları vermediği halde uygulanması
na ısrarla devam edilen siyaset yasakları yüzünden na
sıl puan kaybettiğimizi göstermeye çalışacağım. 

Yakın gelecekte diplomasimizin izlemesi ve Tür
kiye'nin çıkarları bakımından etkilemesi gereken bu 
üç konuya (Körfez Savaşı, Mam Konferansı ve AV-
rupa 'kuruluşlarıyla Viskilerimiz konularına çok kısaca 
temas etmek mecburiyetindeyim. 

Bu arada, bugün yine (günceliğini muhafaza eden 
Ege sorunu ve Yunan sorunu, benim kendi deyimimle, 
bir Ege sorunu Yunan sorunu değil, bir Batı sorunu 
olaralk, büyük bir sorunumuz olarak: devam etmekte 
olup, Türkiye Cumhuriyetinin âdeta k)imiik belgesi 
olan Lozan Antlaşması delik deşik edilmeye devam 
edilmektedir. Ancak, bu konuyu, kendi ağırlığına uy
gun olarak başka bir konuşmada dile getirmeye ça
lışacağım; onun için bu konuşmamda bu konuya de
ğinmeyeceğim. 

iran'ın yedi yıllık Körfez Savaşından sonra şu 
günlerde BasraVa doğru yonelttiğü harekât bir taraf
tan ilerlerken, diğer taraftan Iran Lideri Humeyni'nin 
ağır hasta olduğu şeklindeki haberlerin gelmesi, duru
mu daha da kompleks hale getirmektedir. İran, sa
vaşta yenilirse ya da Humeyni sonrası İran'da neler 
olacağını bilemiyorsalki buradaki doğacak otorite 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 
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boşluğunda neler olabilir? Süper güçler neler yapar? 
Sovyetler nasıl hareket eder? Amerika nasıl hareket 
eder? Özellikle bizi çdk yakından ilgilendiren; tetikte 
bekleyen Amerika, acil müdahale gücünü nasıl kul
lanır? Arkasından da büyük soru: Türkiye için nasıl 
bir alternatif kalır? Bu soruları artık hepimizin sor
ması lazım gelmektedir. 

Hükümetin, yüksek düzeydeki Dışişleri yetkilile
rini hem Tahran'a, hem Bağdata göndermiş olması, 
taraflara itidal, belki de uzlaşma telkininde bulun
duğumuz izlenimini vermektedir. Şimdiye kadar so
nuç vermemiş olsa bile, Türkiye için en uygun, akılcı 
tutum, belki de budur. 

Yalnız unutmamalı ki, savaşın bu kadar uzamasın
da dış güçlerin çok çapraşık yollardan rolleri vardır. 
Son «Irangate» dedikleri, diğer bir deyimle İran'a 
Amerikanın siftah yardımı yapması, bu bölge üzerin
deki teorileri baştan aşağı alıtüst etmiştir. Diğer bir 
deyimle, Amerika'nın İran'a silah satması olayı, İran -
Irak Savaşının mahiyeti hakkında da şüpheler uyan
dırmaktadır. 

Son İrangate olayı vesilesiyle tarafsız bir İsveç 
kurumunun saptadığı bazı verileri aldım buraya; o 
verilere göre, yalnız Amertika Birleşik Devletleri de
ğil, İsrail değil, yirmiye yakın ülke, hem İran'a, hem 
Iraka silah satmışlardır. Bunların arasında yalnız Ba
tı Avrupa ülkeleri değil, Uzakdoğu ülkeleri de vardır. 

Türkiye açısından ibretle gözlememiz gereken bir 
nokta da, Ortadoğu'nun bir cadı kazanına dönüşme
sinde ülkeleriçi ve ülkelerarası din kavgalarının rolü
dür. Ortadoğu, oldum olası, bütün tarihî geliişme-
leriyle, din savaşlarının beşiği olmuştur. Bu gerçeği 
sık sık hatırlamamız lazım ve bu hatırlamayla, Tür
kiye'deki irtica hareketinin bağlılığını görmemek müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karal, süreniz doldu efendim, 
toparlayınız. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Daha 
çok var Sayın Başkan; 3 dakika daha müsaade edin. 

BAŞKAN — Maalesef efendim... Lütfen toparla
yınız. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Bunlar
dan son blir konuya da kısaca temas etmeden geçe
meyeceğim; o da, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
girmek istediğimiz şu sırada, bir taraftan, yasaklar 
dolayısıyla kaybetmekte olduğumuz hususlardır. Bu 
hususlar hiç gereksiz olarak, Avrupa'da son zaman
larda geliştirilmiş olan ve başarılı sayılabilecek bazı 
temasları tersine döndürme eğilimlerM göstermeye 
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başlamıştır. Ancak, Sayın Başkan daha fazla müsaade 
etmeyeceği için, bunların kısaca sonucunu söylemeye 
çalışacağım. 

Evet, yeri gelmişken, bu gündem dışı konuşmala
rın da herhalde 10 dakikadan az olmaması lazım gel
diğini söylemek istiyorum. 

Biz, yukarıda anlatmaya çalıştığım ve anlatacağım 
hususlar sebebiyle, yine de, insan hakları ve sliyasal hak 
ve özgürlüklerin demokrasimizle birlikte gelişeceği 
konusunda çok iyimseriz. Yalnız dışarıdaki imajımız 
ya da dış politika çıkarlarımız açısından değil, kendi 
demokratik, sivil toplum idealimiz ile, uygulamaları
mızın tutarlı olması açısından ülkemizde - bir zaman
lar kullandığım tabirle - güzellerin güzeli demokrasi 
rejiminin ve hukuk devletinin gelişmesi, ileriye gitmesi 
dileğiyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
2. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin'den ithal edi
len buğday konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Muhittin 
Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantinken 
ithal edilen buğday konusunda gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
Konuşma sürenliz 5 dakikadır. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş-

'kan, sayın milletvekilleri; Türk tarımının durumunu 
anlatmak için bu kürsüye birçok defalar çıktım; her 
defasında, durumun kötüye gitmekte olduğunu ve acil 
tedbirler alınması gerektiğini de dile getirdim; ama ne 
yazık ki, yetkililerti bir türlü harekete geçiremedim. 
Bugün de, bıkmadan bu görevimi yerine getirmeye 
çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ANAP ikti
darının tarımda son olarak yaptığı ve ülkemizi peri
şan öden şu son uygulamasına bakınız. Toprak Mah
sulleri Ofisince Amerika Birleşik Devletleri ve Ar
jantin'den 280 bin ton buğday ithal edilmiştir. Bu 
'buğdayın 14 bin tonunun yaibancı maddelerle dolu 
olduğu ve bundan da devletin büyük zararlara uğra
dığı anlaşılmıştır. Bir iktidar düşününüz ki, ülkeye 
yaibancı menşeli buğday ithal ediyor, ama ithal eder
ken bunu kontrolden geçtirmiyor; ondan sonra da ga
yet pişkin bir eda ile, «Efendim, önemli olabilir ama, 
büyük bir sorun değildir» diyor. İşte ANAP iktida
rının üreticiye nasıl baktığının, ne derece üreticinin 
yanında olduğunu gösteren ibret verici bir örnek. 
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Şimdi soruyorum size : Nasıl »oluyor ve hanıgi hak
la bu şekilde buğday ithal ediyorsunuz? Neden ithal 
buğdaydaki analiz oranı şartname gereği yüzde 1 ol
ması gerekirken, yüzde 6.8 oranında analiz ölçülerine 
göre buğday ithal etmektesiniz? Bu şekilde buğday ithal 
edip, üreticiyi ve devleti zarara sokmaya ne hakkınız 
var? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Aslında, tüm 
bu zararları devletin çekmesi değil, kendi cebinizden 
vermeniz gerekmektedir. Çünkü sizin, kendi kusur
larınızla devleti zarara sokmaya hakkınız yoktur. Esa
sen ANAP iktidarının doğru hiçbir polMkası da yok
tur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, halka, «Buğday üretimimiz 17 mil
yon ton» diyecek, onun arkasından da, ihraçtan çok, 
ithal edecek! 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sen ne anlarsın 
'tarımdan! 

MUHİTTİN YILDIRIM (Devamla) — Senin kal
falıktan anladığın kadar anlarım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Devamla) — Bizim iç 

tüketimimiz 17 rriilyon ton olduğuna göre, daha eli
mizde 3 milyon ton fazla buğday varken, neden ithal 
ediyorsunuz? (ANAP sıralarından «Ticaret» sesleri) 
Ticaret değil, bu tarım; zaten onu da bilmiyorsunuz. 
Nedeni, amacı, üç - beş ithalatçıyı, ihracatçıyı daha 
zengin etmek midir? Üreticiyi gözeten bir politikanız 
olsa, bunu yapmazdınız. Ayrıca, nasıl bir mantıktır 
ki, pahalıya alıp ucuza satacaksınız? Anlayan varsa, 
buyursun açıklasın. Buğdayın kilosunu kaça ithal et
tiniz, açıklayabilir misiniz? Siz üreticiyi ve bizleri kan
dırdığınızı sanıyorsunuz; aldanıyorsunuz. Biz SHP ola
rak, daima tüketicinin hakkını arayacak ve yaptıkla
rınızı tüm halkımıza anlatacağız. 

Bir örnek daJha vermek is'tiiyorum, hem de Bul
garistan'dan ithal ettiğiniz buğdayla ilgili: «Sad'ova 
buğdayı getirdik» diye reklamlar yaptınız, «Üretimi 
artırdık» dediniz; fakat bu bağdayın alıcısı olmadığı 
için, stilindi Toprak Mahsulleri Ofosinin elinde kaldı. 
Değirmencilerin bile beğenmediği bu buğdaydan, yi
ne de 1986 yılında yalnız EdirneMe 2 bin ton tohum
luk olarak dağıttınız. Şimdi de üretici mağduriyetini 
gidermek ve vergti iadelerinden yararlanmak için Top
rak Mahsulleri Ofisine beyannamesini veriyor, oradan 
da maliyeye gidip parasını almak için günlerini bu yol
larda geçiriyor. «Kırtasiyeciliği kaldıracağız» dediniz, 
halkımıza fatura dilenciliği yükünü yüklediniz. 

Değerli milletvekilleri, özet olarak, hükümetin ta
rım politikasıyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: 

24 Ocak 1980 tarihinden bu yana uygulanan ekonomik 
politikalar sonucu ihracatın artırılması amaçlanmış; 
bunun için de, bir yandan iç tüketim kısıtlanmış, di
ğer yandan da tarım ürünleri, dış alıcıları için ucuz
latılmış, her ik!i amaç için de tarım ürünleri taban fi
yatları sürekli olarak düşük tutulmuş, tarımda süb
vansiyonlar kaldırılarak, tarımsal girdi fiyatları sürek
li olarak artırılmış, devlet, ürün bedellerini zamanın
da ödememiş ve tüm bu gelişmeler sonucunda top
rağı ve sermayesi az olan küçük üretici, hızla tarım 
sektöründen uzaklaştırılmıştır. Sonuçta, ülkemizdeki 
işsizler ordusuna daha fazla insan katılmıştır. 

Mevcut (iktidar, âdeta, üretici ile alay etmektedir. 
Tarımsal ürün ihracı, beklenen düzeyde olmadığı için, 
üretici, bol ürün ürettiği zamanda bile iç piyasadaki 
aracı - tefeci - tüccar çemberi dışına çıkamamakta ve 
ürününün değer fiyatlarını alamamakta, böylece za
rar etmekte ve sömürülmektedir. Tarımsal üretim 
planlaması mevcut iktidarlar tarafından reddedilmek
te ve üretici kendi kaderi ile başbaşa bırakılmaktadır. 
Sizlere, çıkıp yolunu da gösteriyoruz: Tarımsal so
runlar tarladan pazara kadar uzanan bir tarımsal üre
tim planlaması içinde çözümlenmelidir. Ancak bu yol
la üretim artırılabilir ve tarımda aydınlık günlere ula-
şilabilinir. 

Toplumun mutluluğu, fazla üretim ve halkça bölü
şüm ve sağlıklı beslenmeden geçer. Emeğe saygı ön 
planda gelir. İşte bizim alternatiflimiz budur. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ANAP iktidarının ta
rım politikası iflas etmiştir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, İstan

bul'daki bir pasaport yolsuzluğu konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın Erol 
Ağagil, İstanbul'daki bir pasaport yolsuzluğu ile ilgili 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, yü

ce kurulun değerli üyeleri; Türkiye'de uzun yıllardan 
beri süregelen ve maalesef bugün de devam eden bir 
babalar olayları zinciri var. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Ne babası? 
EROL AĞAFİL {Devamla) — Mafia babası efen

dim. 
Her konuda haksız kazanç, insan haklarını ve ha

yatım gasp ve devletin tüm kuruluş ve yasalarının te-
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melkte dinamit koyan bu dış ve iç uzantılı odaklar, 
faaliyetlerine yeni boyutlar kazandırarak davamdan 
bâlâ da çekinmemektedirler. Silah kaçakçılığı, eroin 
kaçakçılığı, arsa spekülasyonu, kumar, beyaz kadın ti
careti, kimyevî madde ve elektronik eşya kaçakçılığı, 
altın, tarihî esej kaçakçılığı, tefecilik bunların ana uğ
raşı alanlaradır. 

Bu olaylara son zamanlarda bir de sahte p'aisaport 
olayı eklenmiştir. Türkiye Cum'huriyeti Devletine 
onulmaz darbeler vuran, dış ülkelerde yurttaşlarımı
za viize uygulamalarına sebep olan -Fransa ve Kana
da bunun en son örnekleridir- AET ile ilişkilerimize 
s'on derece olumsuz etkiler yapan, devletin itibarıyla 
oynayan bu olaylarla ilgilli son bir örneği huzurları
nızda dile getirmek, hükümetin ve ilgililerin bir kere 
daha dikkatlerini çekmek için söz almış bulunuyo
rum. 

'Suriye, Iran, Afganistan ve Pakistan uyruklu kişi
lere üç yılı aşkın bir süredir, IstanbuFda sahte pasa
port şebekelerinin evrak ve pasaport düzenlediği ve 
temin ettiği, son zamanlarda basında sürekli ve de
vamlı olarak yer almaktadır. Bu konuyla ilgili ola
rak İstanbul'da geçtiğimiz bir ay içerisinde iki ope
rasyon düzenlenmliştir. Olay ve operasyon İstanbul' 
da olduğu halde, anlayamıyorum, neden bu operas
yonlar İstanbul 11 Emniyet Müdürlüğü tarafından de
ğil, Samsun İli Emniyet Müdürlüğü Malî Şube ekip
leri ve bir ikincisi de, Emniyet Genel Müdürlüğü Te
rörle Mücadele Dairesi birimlerince gerçekleştirilmiş
tir? Bu bilgiler basınımızda devamlı olarak bulun
maktadır. 

Şimdi geliyorum asıl enteresan, önemli ve hükü
metin dikkatini çekmeye çalışacağım konuya : Bu 
olaylardan bir tanesinde yakalanan sahte pasaport şe
bekesinin başı, Iran'lı Muhammet Şah Zehdi isimli şa
hıs, resmî kayıtlara göre Türk uyruklu ve gene em-
îtiyöttieki kayıtlara göre, geçimini randevuevi işlete
rek kazanan bir kadınla evlidir. Bu kadın, söylenti
lere ve ihbarlara göre, birtakım yetkililerle kocası ara
sında gayri meşru ilişkileri düzenleme görevi yapmak
tadır. Bu Mühamrned Şah Zehd'i'nin bugüne kadar 
düzmece pasaport temin ettiği bi'nlerce kişi arasında 
uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve hatta casusların 
da bulunduğu, gene kuvvemi söylentiler arasındadır. 
Şimdi bu şahıs yakalanmış; olayla ilgili hiçbir soruş
turma yapılmaksızın, birtakım evraklar düzenlenmek 
suretiyle suratla yurt dışına çıkarılmak için Ankara'da 

'Emniyet Müdürlüğünün bir hücresinde tutuklu bu
lunmaktadır. Hiçbir şekilde ernnıiyetin ve ilgili diğer 
istihbarat birimlerinin sorgulamalarına dahi verilme
miştir ve hatta onlara bu şahsın yakalandığı hakkın
da bilgi dahi verilmemiştir. 

ıBundan insanın aklına birtakım şüpheler, kuşku
lar geliyor ve diyorum ki, bu şahsın sorgulaması ya
pılsa, Türkiye'de teröristlere, Türkiye'de kaçakçılara 
ve Türkiye'de hatta casuslara pasaport temin eden bir 
şebekenin altında ve arkasında dış ve belki de iç odak 
olarak kimler var, bunlar ortaya çıkarılabilir ve belki 
de devletin köküne dinamit koyan bir olayın önlen
mesi temin edilebilir; ama ne yazık ki, bu olay bu 
şekilde, şahsın dışarıya çıkarılmasını temin için Anka
ra'da saklı tutulmaktadır ve belki de bugünlerde, kor
karım, dışarıya çıkarılmıştır. 

Eğer bu iddialar doğruysa, ilgili .ve yetkili soruş
turma birimlerine haber dahi verilmeden, onlarla iş
birliği yaparak konunun arkasındaki şahıs ve güçlerin 
ortaya çıkmasına olanak tanımadan, sorgulaması da
hi yapılmadan, emniyetin bazı birimlerince bu adamın 
apar topar yurt dışına çıkarılmasını sağlamaya çalış
manın amacını anlamak mümkün değildir. Bundan, 
devletin hangi menfaatMn kollanması amaçlanıyor? 
Yoksa, bazı yetkililer, olayların tüm boyutlarıyla açı
ğa çıkmasından çekiniyorlar, korkuyorlar mı? Kaldı 
ki, çok ilginçtir, aynı şahıs geçen sene de gene böyle 
bir suçtan yakalanmış, gene tam yurt dışına çıkarıla
cak iken, birtakım odakların izinleriyle kendisine tek
rar oturma müsaadesi veri'lrrii&tir. Bu izni geçen yıl 
hangi gerekçelerle, kimler verdi? Şimdi ise hangi ma
kamlar, hangi gerekçeyle ve yetkiyle, sorgusuz sualsiz 
yurt dışına kaçırmaya çalışıyorlar? 

ıSayın üyeler, devletin saygınlığı, vatandaşın dev
lete güveni ve vatandaşın huzuru, ancak, açıklık, 
kamu önünde eşitlik ve hakkaniyet kurallarına tam 
uyum ile sağlanır. Bu, her konuda böyledir; ekono
mide böyledir, poitikada böyledir, sağlıkta, eğitimde 
ve en önemlisi adalette de böyledir; böyle olması la
zımdır. 

Bu arz ettiğim iddialar karşısında da, hükümeti, 
yetkilileri; konuyu, tarafsız, adil ve adil bir şekilde 
incelemeye ve doğru olanı yapmaya davet ediyorum. 

Yüce heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

— 135 — 



T. B. M. M. Ö: 58 

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

1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır 
ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azalt
mak amacıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömü
rün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve 
uygulayanların suiistimalleri bulunup bulunmadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, bir Meclis araş

tırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomik İşler Yüksele Kurulu, Ankara'nın hava 

kirliliğini azaltmak üzere Ankara Belediyesi tarafın
dan, 1986 - 1987 ısınma sezonu için 500 bin ton ka
liteli kömür ithaline karar vermiştir. 

Ankara Belediyesince kurulan BEL-KO Ankara 
Kömür ve İhtiyaç Maddeleri Dağıtım Ltd. Şirketi ta-
rafunidan derhal 500 bin ton Güney Afrika kömürü 
ithal etmek üzere bir mukavele tanzim edilmiştir. 

Tanzim edilen bu düşük uçueulu parça yakıt kö
mürü mukavelesinin üçüncü maddesine göre; kalite 
bakımından ithal kömürlerdeki kükürt miktarı mak
simum yüzde 1, kül miktarı maksimum yüzde 15, 
ebat 18 - 50 mm. ve net kalori 6000 olmalıdır. 

Yine, mukavelenin 6 ncı maddesine göre; kükürt 
miktarı yüzde 1,2 ve üzerinde, kül miktarı yüzde 20 ve 
üzerinde, ebat 0 - 10 mm. ile yüzde 15 ve üzerinde 
ve kalori miktarı 5000%!^ altında olduğu takdirde; 
ıtjha'l edilecek kömürler Ankara Belediyesince kabul 
edilmeyecektir. 

Ankara Belediyesince ithal edilen kömürlerin hal
ka satışına başlanmış, Türk kömürl'erinıin Ankara'ya 
girişi ve satışı yasaklanmış'tır. Ancak, vatandaş kısa 
ibir müddet sonra kullandığı ithal kömürlerin kül ve 
kükürt müktarınm fazlalığı, kalorifer .kazanlarının ız
garalarının erimesi ve fiyatların çok yüksek oluşu se
bebiyle şikâyet etmeye başlamıştır. Bu hususlar bası
nımızda da yer almıştır. 

(Bir kısım vatandaş topluluğu ise, Ankara Birinci 
Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak ithal kömürün 
mahzurlarının, verimsizliğinin, pahalılığımın ve Tunç-
bilek kömürü ile mukayesesinin tespitini istemiştir. 
Mahkeme, bilirkişi raporuna dayalı olarak aşağıdaki 
hususları tespit etmiştir : , 
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İthal kömürdeki toz miktarı yüzde 60'tır. Yani kö
mürün yüzde 60'nının ebadı 0 - 10 mm. arasında olup, 
toz niteliğindedir. Bu miiktar, dünya standartlarına uy
gun olarak yapılmış kalorifer kazanı ızgaralarının 
10 - 11 mm. l'ik aralıklarından akarak küllere karış
makta ve yanmadığı için de faydalı olmamaktadır. 
Halbuki, mukavelede belirtilen abattaki Tunç'bilefc 
kömürü, yüzde 90 yanıcı güce sahip bulunmaktadır. 
İthal kömürdeki kükürt miktarı yüzde 1 - 1,5 olup, 
bu oran Tunçbilek kömüründeki kükürt nispetine 
eşittir; ancak, Tuniçlb'ilek kömürü yüzde 90 yandığı ve 
i'tihal kömürü yüzde 60 oranında yanmadığı içindir ki, 
iıtihal kömürün kullanımı ille havaya karışan kükürt 
miktarı, Tunçbilek kömürüne nazaran çok yüksektir. 
İthal kömürünün aleVi çok kısa, Tunç'bilek kömürü
nün alevi çok uzun olduğundan, yanıcı ve uçucu ze
hirli gazlar, Tünçib'ilek kömüründe yanmakta, ithal 
kömüründe ise yanmadan havaya karışarak insan sağ
lığına zararlı olduğu gibi, ısısından da istifade edile
memektedir, 

Ayrıca, ithal kömürdeki küçük, mikron ölçüsün-
deki kesif toz, bacadan çıkarak havaya, kazan dai
resinde ise binanın her tarafına dağılarak hem hava 
kirliliği yapmakta, hem de kazan dairesinde çalışanla
rın pnömökonyoz denilen meslek hastalığına yakalan
malarına sebep olmaktadır. İthal kölmürü 6 000 kalori 
standartlarına göre yapılmayan kalorifer kazanlarının 
ızgaralarını da eritmektedir. 

Vatandaş, Tumclbiilek kömürünün tonunu 25 000 
liraya, ithal kömürünün tonunu ise 45 000 liraya al
maktadır. yüzde 60'lik İstifade edilmeyen kül oranı 
da hesaba katılırsa, ithal kömürünün tonu 72 000 li
rayı bulmaktadır. Demek ki, Ankara halkı ton başı
na 47 000-lira, 500 bin ton kömürde ise 23 mülyar 500 
milyon lira fazla para ödemektedir. 

Yine mahkemece yapılan tespite göre; ithal edilen 
kömür linyit kömürü olmayıp, sömi antrasit denen 
ve yerleşin yerlerinden uzak ağır sanayide kullanıl
ması gereken bir kömür cinsîdir. Bu vasıftaki kömü
rün dünya piyasasındaki CİF İskenderun fiyatı 35 do
lar civarındadır. Fakat ne hikmetse Ankara Beledi
yesi tonunu 55 dolardan satın almıştır. Aradaki fark 
10 milyon dolar, yarii 7,5 miyar lirayı bulmaktadır. 

İşte mahkemece yapılan tespit açık olarak göster-
ırnektedır ki, Ankara Beled'iyestfriin ithal kömürleri mu
kavele hükümlerine aykırı olduğu için teslim almayıp 
reddetmesi gerekirdi. 
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Yine görülüyor ki, hükümet bu icraatı ile Ankara 
halkının sağlığı ile oynadığı gibi, memur, işçi, emekli, 
dul ve yetimin yoksul ve aç olan vataridaşa pahalı kö
mür satarak ekmeği ile de oynamıştır. 

Olaya neresinden bakarsak bakalım hazin, düşün
dürücü ve şüphelendiricidir. 

Yükarida bahsedilen sebeplerden dolayı Türk kö
mürü bulunduğu halde bu vasıflardaki kömürün it
haline karar verenlerin ve fiilen bu kömürü İthal eden
lerin olayda suiistimallerinin mevcut ölüp olmadığının 
ortaya çıkarılması bakımından Anayasanm 98 inci ve 
'Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü ma'ddelerfı ge
reğince Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz 
ederiz. 21 il. 1987 

Beyzulliah Yıldtrır 
Gaziantep 

Mustafa Çorapçıoğlıu 
'Balıkesir 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Namık Kemal Şentürk 
'İstanbul 

Doğan Kasamğlu 
İstanbul 

Arife Necla Tekİttel 
İstanbul 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Ahmet Süter 
İzmir 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ümit Canuyar 
IManisa 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Musa Öğün 
Kars 

Ahmet Merriduh Yaşa 
İstanbul 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Cemal özdemîr 
' Tokat 

Kösal Toptan 
Zonguldak 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Mecîis araştır

ması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 
açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düsen iki 
üyelikten birine seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» bölümüne geçi
yoruz, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan Ve bağımsız milletvekillerine düşen iki üyelik

ten birine Edirne Bağımsız Milletvekili Sayın Türkân 
Arıikan aday olmuştur. 

Oylarınıza sunuyorum : Kâ'bul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan ve bağımsızlara düşen bir üyelik için aday 
olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin yazılı 
olarak Başkanlığa müracaatlarımı rica ediyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 
arkadaşının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay 
üreticilerinin sorunlarını ve radyasyonun çay ürünü 
ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/35) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşme-
ler» bölümüne geçiyoruz. 

Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 arka
daşının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay 
üreticilerinin sorunlarını ve radyasyonun, çay ürünü 

ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere çay tarımı, huduttan başlamak 

üzere, Artvin - Rize - Trabzon - Giresun - Ordu ve 
Samsun iline kadar uzanmaktadır. 

Bugüne kadar 640 bin dekar alanda çay tarımı 
yapılmış bulunmaktadır. Bu ©kili olan alanın yüzde 
70'e yakın kısmı, Rize İli hudutları içinde olup, ekim 
alanları halen devletin tekelinde bulunmaktadır. 
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1986 yılı çay sezonunda müstahsilin devlete sat
tığı 670 hin ton yaş çay bedeli, 118 milyar TL. dır. 
1986 Aralık sonu itibariyle bu bedelin ancak yarısı 
kadarı ödenebilmiştir. Temmuz 1986'dan Aralık ayı
na kadar üreticinin alacağı olan 58 milyar kadar TL. 
sı, 5 - 6 ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen 
ödenmemiştir. 

Ümidini bu alacaklarına bağlamış, planlarını bu
na göre yapmış üretici, çeşitli sı'kıntılara ve sosyal 
problemler içine düşürülmüştür. 

Yaş çay alımlarının başlatıldığı Mayıs kampan
yalarında ilgili ve yetkili bakanların hükümet adına 
yaptıkları açıklamalarda, yaş çay •alımlarının yapıldı
ğı ayı müteakip, gelecek ay sonuna kadar ürün be
dellerinin tamamı ödenecektir şeklindeki vaatler, hiç
bir zaman yerine getirilmemiş, dolayısıyla halkın yet
kililere ve devlete güveni zaafa uğratılmıştır. 

Buna inzimamen Sayın Başbakanın Mersin ko
nuşmasında, «ürünlerin parası peşin ödenecektir» şek
lindeki beyanları da Doğu Karadenizli ve Karadeniz
liyi dikkate almadığı şeklinde yorumlanmaktadır. 

Geçimini sadece çay tarımına bağlamış üretici
nin, yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü yaşamımız
da ürün bedellerinin 5 - 6 ay gibi uzun bir zaman 
içinde alamamış olmasından dolayı, uğradığı mağ
duriyetin ve sosyal çalkantıların tetkik ve tespit edil
mesinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Ayrıca, Çernobil kazasından sonra, daha çok Do
ğu Karadenizi etkisi altına aldığı söylenen radyoak
tif artıkların' üretilen çayları hangi ölçüde etkilediği 
hususunda, Hükümet kesin bir tavır ortaya koyma
mış, birtakım ticarî oyunların da döndüğü sanılan 
ve bu konuda yaratılan polemikler, halk arasında 
paniğe dönüşmüş, tüketici büyük ölçüde çaydan ür
ker hale getirilmiştir. 

Gerek yukarıda sözü edilen konuların ve gerekse 
çayla ilgili radyasyon söylentilerinin halk sağlığı açı
sından, bütün ayrıntıları ile ortaya konulabilmesi 
ve şüphelerin izale edilebilmesi için, Anayasanın 98 
inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını say
gı ile arz ederiz. 

Ferimi Memişoğlu (Rize) ve arkadaşları 

'BAŞ/KAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusunda, hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi
ne söz verilecektir. 

Hükümet adına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Cahit Aral; Grupları adına, ANAP Grubu adına 
Sayın İhsan Nuri Topkaya, DY1P Grubu adına Sa
yın Fehmi Memişoğlu, SHP Grubu adına Sayın 
Mehmet Kara konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; bilindiği üz&re, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Çay İşletmeleri Genel Müdür
lüğünce 1986 yılı yaş çay alım kampanyası, 7 Ma
yıs 1986 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 1986 tarihin
de sona ermiştir. 

Alım kampanyası İçerisinde, 670 bin ton yaş çay 
yaprağı mubayaa edilmiş ve bunun tutarı da 118 
milyar 590 milyon liraya varmıştır. 20 Ocak 1987 
tarihi itibariyle üreticiden alınan 118 milyar 590 mil
yon lira tutarındaki yaş çay yaprağı bedeline muka
bil, üreticiye yapılmış toplam ödeme 70 milyar 921 
milyon lira olmuştur; bu da, genel ödemenin yüz
de 60 seviyesinde olduğunu göstermektedir. Kalan 
borç ise, 47 milyar 669 milyon Türk Lirasıdır. 

Kampanya dönemi başından itibaren Çay - Kur'ca 
alınan yaş çay yaprağı bedelleri, alım yapılan ayı 
takip eden aybaşında üreticiye yapılacak ödemelerle 
ilgili aylık bordroların tanzimi suretiyle ödenmekte
dir. Başka bir deyişle, mayıs ayında alınan çayın 
^miktar ve tutarları ile ilgili kesin bordrolar, takip 
eden haziran ayı başında düzenlenereik, üreticiye 
olan borç belirlenmekte, daha sonra da kuruluşun fi
nansman kaynaklarına göre o aya ait ödemelere 
derhal 'başlanmakta; kuru çay satışından nakit temin 
edildikçe bu ödemeler hızlandırılmak tadır. Bilhassa 
haziran, temmuz ve ağustos aylarında büyük mik
tarlarda yaş çay alımı yapılmıştır. 

Toplam kuru çay üretimi 147 400 tondur; aylık 
iç tüketim ise 10 bin ton civarındadır. 

Ayrıca 1986 yılında mevsimin iyi gitmesi nede
niyle, tahmin edilen miktarın çok üzerinde, 670ı bin 
tona varan yaş çay yaprağı rekoltesi gerçekleşmiş; 
bu yüksek rekolteye mukabil, Çernobil Nükleer Sant
rali olayı akabinde Doğu Karadeniz'in radyasyon et
kisi altında kaldığı söylentileriyle yaratılan polemik
ler, aylık kuru çay satışlarını olumsuz yönde etkile
miş ve aylık satışlar ortalama bin ton civarında aza
larak 9 bin tona kadar düşmüştür. Bu radyasyon 
münakaşaları, Çay - Kur'un uzun uğraşıları sonun-
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da girmeye çalıştığı dış piyasayı da maalesef etkile
miştir. 

İşte, 1986 yılında mubayaa ettiği yaş çay yapra
ğı bedelini 1986 Aralık ayı sonuna ikadar üreticiye 
ödemeyi amaçlayan Çay - Kur, yukarıda belirtilen 
rekolte artışına mukabil, kuru çay satış gelirlerinde-
ki azalma nedeniyle finansman darlığına düşmüştür. 
Üreticiyi mağdur etmemek için, bu kuruluşun 30 
Ekim 1986 tarihinde süresi dolan 1985 yılı Kurum
lar Vergisi ikinci taksiti Maliye Bakanlığınca erte
lenmiş ve böylece kuruluşa ek finansman imkânı sağ
lanmıştı. 

Bunun yanında, 2 Kasım 1986 tarihinde olmak 
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından 
lO'ar milyar Türk Liralık gruplar halinde toplam 
20 milyar Türk Liralık kredi temin edilmiştir. Bu
güne İkadar bu paranın 18 milyar Türk Lirası ban
kadan alınarak üreticiye ödenmiştir. Bakiye 7 mil
yar Türk Liralık bölümü ise, üreticiye yapılacak öde
melerde kullanılmak üzere, adı geçen banka tarafın
dan Çay Kur'a gönderilmiştir. 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen bütün bu güç
lüklere ve karşılaştığı darboğazlara rağmen Çay - Kur, 
20 Ocak 1987 tarihi itibariyle 47 milyar 669 milyon 
lira tutarındaki üreticiye olan yaş çay yaprağı ba
kiye borcunun tamamını, gerekirse kredi de kullan
mak suretiyle, en geç 1987 Mart ayının sonuna ka
dar bitirmeyi amaçlamıştır. 

Şimdi, diğer önemli husus olarak şunu arz etmek 
istiyorum1: Çay için ve aynı zamanda Karadenizin 
anaürünü olan fındık için daha önce Meclis araş
tırması yapılmıştı. Yüce Meclisin muhterem üyeleri
ne iki ayrı baskı halinde birer broşür takdim et
tim. Bunun eklerinde cetveller de mevcuttur. Şimdi, 
irticalen değil de, o broşürden okumak suretiyle ko
nuya cevap vermek isteyeceğim; çünkü, buradaki 
önemli hususların zapta geçmesinde de fayda müla
haza etmekteyim. 

'Malumunuz olduğu üzere, 26 Nisan 1986 tarihin
de Çernobil Nükleer Santralında bir kaza olmuş ve 
bütün Avrupa devletleri bu kaza neticesinde az ve
ya çok nispette radyasyona maruz kalmıştı. Tür
kiye ise, radyasyondan en az etkilenen ülkelerden 
biri olmuştu. Rüzgârların yönü ilk anlarda radyoak
tif bulutları İsveç ve Norveç'e sevk etmiş, bilahara 
geri dönen rüzgârlar Polonya, Doğu ve Batı Al
manya, kısmen Danimarka ve tsviçre ile Avusturya, 
Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Roman

ya'yı tesiri altında bırakmış; 1.5.1986 tarihinden iti
baren de Türkiye'yi etkisi altına almıştı. 

Bize gelen bulutlar kusa ıbir müddet Trakya'yı et
kilemiş ve güneyden gelen rüzgârla kuzeye yönel
mişti. Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baş
kanlığı, kanundan gelen yetkileriyle, Edirne ve civa
rında özel tedbirler almış ve aldırtmış, seyyar ekip
leriyle Türkiye'yi taramışlardı. 

Hadisenin dünya çapında 'büyük boyutlar göster
mesi! üzerine, konunun bir hükümet üyesi tarafından 
takıip edilmesi ve özel bir komitenin kurulmasını 
Sayın Başbakanımız emretmiş, bu görevi, hadiseden 
'bir ay sonra, 26 Mayıs 1986 tarihinde de bana tev
cih etmişti. 

Derhal Türkiye Radrasyon Güvenliği Komitesini 
teşkil ettirerek 29 Mayıs 1986 tarihinde toplantı yap
tık. Komite üyeleri; Başbakanlık Atom Enerjisi Ku
rumu Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkur
may Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım 
Onman ve Köyişleri 'Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çev
re Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi
nin yüksek kademe görevlilerinden teşekkül etmek
tedir. 

İlık toplantıda verdiğimiz karar gereğince, bir ay 
müddetle Türkiye'nin her tarafında ölçülmderin gün
de iki defa yapılarak her akşam bana bildirilmesi 
sağlanmış ve Sayın Genelkurmay Başkanlığınca öl
çümlerin yapılması organize edilmişti. 

Bir aydan daha fazla yapılan bu kontroller ne
ticesinde 'bazı bulgulardan, tarihini 'bilmediğimiz bir 
zamanda Karadeniz'in doğu kesimine radyoaktif ikin
ci bir bulutun geldiği tespit edilmiştir. Çayın birin
ci sürgünü de radyasyondan etkilendiğinden, 'bu ikin
ci ibuilutun geliş tarihinin, hadiseyi talklip eden ilk 
yedi veya dokuz gün içinde olması ihtimalini kuvvet
lendirmektedir. 

2 Temmuz 1986 tarihinde Türkiye Radrasyon 
Güvenlik Komifcesli toplanarak çalışmaları değerlen
dirmiştir. Bu değerlendirmede; ölçümlemelerin ıbir 
müddet daha devamına, radyasyon erken uyarı sis
teminin kurulmasına, radrasyon güvenlik planının 
hazırlanmasına, uluslararası kuruluşların yakından 
takibine ve ihraç edilecek gıda maddeleri için rad-
rasyondan ârî belgesinin aranmasına karar veril
mişti. 

Çay ve fındıkta radyasyonun mevcudiyeti tespit 
edilince, yörenin diğer ürünleri olan mısır, fasulye, 
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karalahana, ayçiçeği numuneleri de Türkiye Altom | 
Enerjisi Kurumuna gönderilmiş ve analizleri yapıl- I 
muştı. I 

Kusa köklü bitkilerin etkilenmediği; ancak fındık 
ve çayın radrasyondan etkilendiği tespit edilmişti». I 

Burmada, diğer izahata geçmeden önce, yüce Mec
lise kısaca bir hususu daha arz etmek istiyorum : I 

Radrasyon iki gru'ba ayrılmaktadır : İyonlaştırıcı I 
radyasyon; alfa, 'beta, gama, (x) ışını, nötron ve koz- I 
imik ışınlardır. İyonlaştırıcı radrasyon un 'biraz daha I 
tarifline girersem, ıbu ışınlar insan vücuduna girerek, I 
hücreleri oluşturan madde içerisinde, etkinliği ol- I 
duikça yüksek elektrikle yüklü atomlar, moleküller, I 
iyonlar ve serbest elektronlar oluşturabilirler. Bu I 
iyonlaştırıcı radrasyon çok düşük miktarda alındığı I 
zamian, düşük seviyeli radrasyon oliarak isimlendiri- I 
lıir. Bu radrasyon doğal Olarak çevreden, yer kabu- I 
ğundan, inşaat malzemelerinden, gıda maddelerinden, I 
uzaydan, televizyondan, uçakta yüksekten uçarken, I 
fosforlu saatten, belirtil tıbbî teşhis ve tedaviler için I 
röntgen cihazlarından, nükleer tıp 'merkezlerinden, I 
ışın tedavilerinden ve nükleer güç tesislerinden ya- I 
pay olarak (sunî) olarak alınmaktadır. Buna ait cet- I 
veliler, size takdim ettiğim broşürün eik 4'ünde gös- I 
terilmektedir. I 

lyonlaştırmayan radrasyonlar : Normal olarak I 
lazer ışınları iyonlaştırrnaz; ama 'kaynağı nükleer I 
güç teşkil eden lazer ışınları üzerimde çalışılmakta- I 
dır. Onlar kesinlikle iyonlaştırıcı ışınlardır ve bu I 
meyanda enfraruj ışınları, ultraviyole ışınlar, yani I 
kızılötesi ve morötesi ışınlar, mlükro dalgalar, elektro- I 
manyetik dalgalar vesalire; bunları da lyonlaştırmayan I 
radyasyonlar olarak söylememiz mümkün. I 

Şimdi ıbu 'bilgiden sonra, Türkiye Atom Ener- I 
jisi Kurumunun yaptığı tarama ve tespitlere göre, I 
Karadeniz'in, Ünye dahil doğusundaki 'bölgelerde I 
'bulunan fındıklarda, AET ülkelerinin kabul ettiği I 
600 bekerel/fcilogram ısınırından fazla radyasyon bu- I 
lunduğu, Dünya Sağlıik Teşkilatının kabul ettiği 2 OjOO I 
ibekerel/kilogramlik sınırın altında olmasına rağmen, i 
ıbu bölgenin fındığının devlet tarafından alınmasına I 
Komite karar vererek, bütün satışı ve nakili durdur- I 
muştu. Şu na kadar 40 milyar liralık fındık müba- I 
yaa edilmiştıir. Türkiye dahiline verilen fındıklar ke- I 
sinikle AET ülkelerinin fcaibul ettiği 600 'bekerel/ki- I 
logramın altındaki ürünler olmaktadır. Şu ana kadar I 
230 milyon dolarlık fındık ihraç edilmiştir. İhraç I 
edilen 82 500 ton içfındıfcran yalnızca 120 tonu AET I 
ülkelerinden geri dönmüştür. Dönünce, tekrar yap- 1 
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tığımız kontrolde 20 tonunda ıbir şey ıbulunmamıştır, 
100 tonunda ise, eksperlerin hatalı numune aldıkları 
tespit edilmiştir. Dönen miktar, ihraç edilen fındığın 
binde 1,3'ünü teşkil etmektedir. 

Şimdi, konumuz olan çaya gelirsek : Birinci sür
gün çayda yüksek, ikinci sürgün çayda orta ve üçün
cü sürgün çayda düşük radrasyon tespit ettiğimizi, 
14 ve 16 Ekim 1986 tarihlerinde Türkiye Büyük Mil 
let Meclisinde fındık için yapılan araştırma ve soruş
turma önergelerinin öngörüşmeleri şuasında yaptığım 
konuşmalarımda ben yüce Mecliste arz etmiştim. Bu 
tarihten itibaren bir veya birbuçuk ay gazeteler, bu 
işi kendileri bulmuş gibi efkârıumumiyeye sunmaya 
çalıştılar. Türkiye'de biz teşhis edemezmişiz veya edil-
mezmiş gibi, Berlin'de analiz yaptırma yoluna gittiler 
ve bir kısım gazeteler Berlin'den felaket haberlerini 
verirken, bir gazete de, «Berlin'den müjde : Türk ça
yında radyasyon kaynatıldığında deme geçmiyor» di
ye haber neşretti. 

Meclis zabıtlarından da tespit edileceği gibi, yüce 
Meclise durumu arz ederken önemle şu hususu belirt
miştim : Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yaptığı 
deneylerde kuru çayda radyasyon yüksek olmasına 
rağmen, kaynatıldığında radyasyonun deme çok az 
geçtiğini, yüzde 97 veya yüzde 99'unun posada kaldı
ğını; geçen miktarın da asla insan sağlığına zararlı bir 
seviyede olmadığını ve bu sebeple fındık ürünündeki 
gibi özel bir tedbir alınmasının gerekmediğini yüce 
Meclise bildirmiştim. 

Özel kuruluş kanunları gereği Türkiye'de, bütün 
bu tespit ve analizleri yapmaya yetkili müessese Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumudur. Aşağıda belirteceğim 
rakamlar da, yine bu kurum tarafından tespit edilmiş
tir : 

Sezyum-137 cinsinden 30 bin bekerel radyasyon 
ihtiva eden kuru çayı örnek olarak ele alalım: 1 kilo 
kuru çayda 30 bin bekerel aktivite mevcut ise, 100 
gram kuru çayda 3 bin bekerel radyoaktivite mevcut 
olacaktır. Kuru çaydan deme geçen miktar, - Labora-
tuvar tespitleri 0,89 ile 1,66 arasında görülmesine rağ
men, hesapta yüzde 2 alınmıştır - 100 gram kuru çay
dan ortalama 60 bardak dem elde edileceğinden, be
her bardağa geçen aktivite - 3 binin yüzde 2'si 60 be
kerel olacağından- azamî"1 bekerel olacaktır. 

Günde 20 bardak çay içildiğinde, toplam 20 beke
rel aktivite alınacaktır. Bir yıl sürekli olarak günde 20 
bardak bu çaydan içilmesi halinde, - Uzman arkadaş
larımın bileceği gibi, bu 20 milirem yıllık doza tekabül 
etmektedir - bir insan için hiçbir risk yüklenmeden, 
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bir yılda alacağı toplam doz 500 milirem olduğundan ı 
- dünya literatürü bunu bugün böyle kabul ediyor - I 
bir yıl sürekli olarak günde 20 bardak içilen çayın I 
toplam dozu, bu dozun yüzde 4'ünü teşkil edecektir. I 
Bu rakam ne çocuklar için, ne hamile kadınlar için I 
asla bir sakınca getirmemektedir. Sunmuş olduğum 1 I 
numaralı ekte bunun resmî dokumamda mevcuttur. I 

Bir mukayese imkânı vermek için, bir karın nahi- I 
yesinin gastrolojik filminin çekilişinde 300 milirem ve I 
baryumlu karın röntgen filmi çekilişinde 600 milirem I 
doz alındığını bilirsek, bu değerin bir mana ifade et- I 
mediği anlaşılacaktır. Ayrıca, Ankara - Newyork - I 
Ankara uçak yolculuğunda, bir defada gökteki koz- I 
mik radyasyondan aldığımız 15 milirem dozla muka- I 
yese edersek -10 bin metre uçuşta - durum daha da I 
tavazzuh etmiş olacaktır. i 

Diğer taraftan, Çay - Kur'un paketleme tesislerin- I 
de Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uzmanları har- I 
man yaparak, yukarıda belirtilen seviyenin 1/3'ünün I 
altında piyasaya çay sürmektedirler. Demek oluyor I 
ki, bir yılda alınan doz miktarı, yukarıda hesaplanan I 
değerin 1/3'ü olacaktır. Piyasada mevcut çayda bir I 
bardakta 0,2 ile 0,7 bekerel aktivite mevcuttur. Eğer I 
insan sağlığına zararlı bir durum söz konusu olsaydı, I 
Türkiye Radyasyon Güvenliği Komitesi çayı da yasak- I 
lardı. Türk Devleti bir insanın sağlığını milyarlara I 
değişmez. I 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hiç belli değildir. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Türk Devleti güçlüdür. 
Bizim de çocuklarımız ve torunlarımız var. Cahil in- I 
san cesur olur. Biz bu konuda cahil değilizki cesur ola- I 
lım ve milyonlarca insanın hayatıyla oynayaüm. I 

Türk Devletinin resmî bir organının beyanına kar- I 
şı güvensizliği doğuracak bu cins teşebbüslerle ekono
mide sunî bir anarşi yaratılmaktadır. Yarın ekmekte, I 
mısırda, nohutta, sütte, suda, havada radyasyon var. I 
- Çernobil hadisesi olalı 261 gün olmuştur - derlerse I 
ve devlete karşı güveni sarsılan halkı sunî bir paniğe I 
ve ekonomik teröre sevk ederlerse, bunda kimin men- I 
faatı olacaktır? 

Burada önemli bir hususu belirtmek istiyorum yüce I 
Meclise. Yaşamımızı sağladığımız bitkisel ve hayvan- I 
sal kaynaklı besinlerimizin temelini yine bitkisel ürün- I 
ler teşkil eder. Yediğimiz etler, süt ve mamulleri hay- I 
vanlardan elde edilir; o hayvanlar da bitkilerle besle- I 
nir. Şu halde, bitki olmazsa insanın yaşamı da söz ko
nusu olmaz. Bitkiler ister tek hücreli, ister çok hüc- I 
reli olsunlar, hayvanlar gibi gıdalarını dışarıdan alıp I 
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dışkı; yani vizyüdü bırakmazlar. Bitkiler kendi ortam
larında gıdalarını kendileri imal ederler. Bildiğiniz 
gibi, ister tek hücreli hayvan olsun, ister çok hücreli 
hayvan olsun gıdasını mutlaka dışarıdan alır ve dışa
rıdaki gıda ile beslenir; fakat bitkiler kendi gıdalarını 
kendi ortamları içerisinde kendileri imal ederler. 

Bir bitkiyi düşünelim; yaprağı, güneşten gelen rad
yasyon etkiler ve fotosentez dediğimiz olay meydana 
gelir. Kökten aldığı su ve mineralleri, havadan aldığı 
karbondioksit, azot ve oksijenle birleştirerek karbon
hidratları, yağları, esterleri meydana getirir. Yani yap
rak, güneşten gelen radyasyonla gülün rengini, koku
sunu imal edip güle gönderir; elmanın rengini imal 
edip elmaya, şekerini imal edip hurmaya gönderir. 
Yapraklarını budadığımız bir elma ağacında elmalar 
pörsür ve kurur. 

Şimdi soruyorum: Bu fotosentez olayı nedir, na
sıl oluyor? Hepimiz lisedeyken veya diğer tahsil dö
nemimizde okumuştuk, görmüştük; fakat o zamanki 
fotosentez izahları yeterli değildi, ilim şimdi bunu 
çözmüş. Fotosentez olayı, güneşten gelen radyasyonun 
tesiri ile yaprakta bulunan klorofildeki karbon - 14'ü, 
radyoaktif karbon - 14 durumuna sokar. Radyoaktif 
karbon - 14 o derece güç kazanır, o derece güçlenir 
ki, kökten gelen maddeleri ve suyu, havadan aldığı 
maddelerle birleştirerek elmaya, armuda, kestaneye, 
karpuza, zeytine, güle lüzumlu maddeleri yaprakta 
fabrika gibi imal eder ve meyvelerine gönderir. 

Bir mağarada ancak mantar yetişir. Mantarın ye
tişmesi de, mağaraya giren havadaki radyasyonun te
siriyle ancak o kadar olur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakanım, 
sizin Tarım Bakanı olmanız lazımdı; bakanlığı yanlış 
seçmişsiniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yeşil bir bitki ancak gü
neş ve radyasyonun bulunduğu yerde büyür, gelişir 
ve meyve verir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Burada biyoloji 
dersi veriyorsunuz; 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çernobil ile ne ilgisi 
var bunun? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Konumuzla ilgili efen
dim; şimdi çaya geliyorum. 
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Güneş radyasyonu olmasa bitki olmaz, hayat ol
maz. Güneşin karşısında fazla kalan insanlarda da cilt 
kanseri görüldüğü herkesçe bilinmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir konuyu hatırla
tacağım. Zamanınız çok az kalmıştır, lütfen toparla
yın. 

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

İnsanlar radyasyonla içice yaşarlar. 
Sayın milletvekilleri, çok önemli bir hususu arz 

edeceğim, lütfen dikkat buyurun : Bir yıl boyunca 
kozmik ışınlardan ve yerden, deniz seviyesine göre 
farklı oranda 10 ile 40 milirem/yıl ve 2 500 metrede 
yaşayanlar ise 40 - 90 milirem/yıl radyasyon alır. (Ek 
1, Ek 2 ve Ek 3). 

İnsanların vücudunda da bir bitki örtüsü mevcut
tur. Misal olarak, bağırsak florasını, ağız florasını, 
göz florasını, kadın organının florasını söylememiz 
mümkündür. Bunlar da bitki oldukları için, bitki ya
şam kanunlarına göre hayatlarını idame ettirirler. 

Bağırsak florası (bitki örtüsü) antibiyotikler alın
dığı zaman büyük çapta tahribata uğrar ve ölürler. 
Tabiî ölüm, bağırsak bitki örtüsü hayatiyetinin sona 
ermesiyle meydana gelir. Doktorlarımız antibiyotik 
verirken, beraberinde vitamin olarak (B) kompleks de 
verirler. (B) kompleksleri, ölen bağırsak florası yerine 
diğer yaşayanların süratle çoğalmasına yardım ederek 
bu tahribatı gidermeye çalışır. 

İnsan vücudunda potasyum - 40 ve karbon - 14 gibi 
birçok radyoaktif maddeler mevcuttur. Bu maddelerin 
aktivitesi 100 bekerel/kg. dolayındadır. Bu da takri
ben, 70 kg. olan insan vücudunda 7 bin bekerele kadar 
bir aktivitenin mevcut olduğunu gösterir. 

İnsan vücudundaki flora (bitki örtüsü) kendi ya
şamlarım ancak aldıkları radyasyonla idame ettirebi
lirler. Bu sebepten, insan vücudunun kesinlikle radyas
yona ihtiyacı vardır ve yukarıdaki rakam da bunun 
kesin delilidir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler). 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Zabıtlara 
geçti. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Evet, zabıtlara geçti; ak
sini ispat ederseniz memnun olurum. 

Sağlık kazanmak için iştiğimiz maden sularında, 
gittiğimiz kaplıcalarda, çamur banyolarında ana unsur 
radyasyondur. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — İthal 
edelim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim müsaade bu
yurun. 

Pilotlar ve hostesler için kabul edilen yıllık mak
simum doz, normal insanlar için kabul edilen 500 mi-
lirem dozun 10 katıdır. Röntgen mütehassısları, nük
leer santrallarda çalışanlar, elektronik tüp imal eden
ler ile hostes ve pilotlara yıllık 5 bin milirem dozun li
miti uygulanır. 

Pilotlar ve hosteslerin, dağcıların, dünyadaki en 
sağlıklı insanlar arasında oldukları bilinmektedir. Bü
tün alimlerin ve araştırmacıların birleştikleri bir nok
ta vardır; o da, radyasyonun fazlasının kesinlikle za
rarlı olduğudur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Fazlası var, fazla
sı zarar. Suyun bile fazlasının zararı var Sayın Ba
kan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Tamam efendim, mü
saade buyurun. 

Ancak, bizler için 500 milirem/yıl doz limit kabul 
edilmiştir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, Türkiye ve 
AET ülkeleri katı gıda maddeleri için 600 bekerel/kg. 
sınırı kabul etmiş, Dünya Sağlık Teşkilatı 2 bin bekerel/ 
kg. sınırı kabul etmiş, bazı Avrupa devletleri limitle
rini geçici bir süre için 8 ila 10 bin bekerel/kilograma 
yükseltmiştir. Bunda dahi birlik maalesef mevcut de
ğildir. Ek listede mevcuttur, tetkik buyurursunuz. 

Bugün piyasaya sürülen çayın bir bardağından alı
nacak doz ancak 0,2 ve 0,7 bekerel olacaktır. TAEK' 
in yaptığı deneyler ve ölçümlerle bu sabittir. 

Bu kavram yanlışlığını meydana getiren unsur, ku
ru çayın radyasyon değerinin esas alınması ve deme 
geçen miktarın fevkalade düşük olduğunun bilinerek 
veya bilinmeyerek nazarı itibara alınmamasıdır. Me
sele bundadır. Bugün... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye kutulardaki ta
rihi değiştirdiniz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen müdahale 
etmeyin. 

Sayın Bakanım, bitirelim lütfen. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Mesele şu : Kökten sez
yum 137 ve 34'ü aldığı zaman karbon- 14, bileşim di-
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ye meydana getirdiği bileşikler suda erimemişse, bu
nun günahı bana mı? Suya çıkmıyorsa, bundan dolayı 
neden suya çıkmıyorsun, mutlaka suya geçmen lazım 
mı demem lazım? Kaynattığın zaman geçmiyorsa, su
da erimiyorsa, kusur bende mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen bitirelim efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamİa) — Şu halde, eğer geçse 
idi, sathında olsa idi, kesinlikle yüzde 70'i, 80'i geçe
cekti, o zaman da çayın kesinlikle satışını durdurur
duk. 

Binaenaleyh, bir sansasyon konusu olarak devam 
etmemesi yönünden yüce Meclisi biraz daha tenvir 
için, affınıza sığınarak biraz geniş malumat arz et
tim. Ümit ediyorum ki, bu konuşmam, sizleri tatmin 
yönündeki gayretim takdir edilir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çok istifade ettik Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Verdiğim bilgiden son
ra yüksek huzurunuzdan ayrılırken, verilecek kararın 
memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

FEYZULLA'H-YILDIRIR (Gaziantep) -^ Size ve 
Rusya'ya teşekkür edelim, bitsin bu iş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Radyasyon yayın

layan fabrika yapalım. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın İhsan Nuri Topkaya; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA İHSAN NURİ TOPKA
YA (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Rize Milletvekili Saym Fehmi Memişoğlu 
ve arkadaşları tarafından, Anayasamızın 98 inci, Mec
lis İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddelerine isti
naden, yaş çay alımları ve radyasyonla ilgili olmak 
üzere verilen Meclis araştırması önergesine karşı Ana
vatan Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle yüce Meclisin 
siz değerli üyelerini şahsım ve grubum adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, verilen önergeyi ve 
iddiaları iki kısımda mütalaa etmemiz mümkündür : 
Birincisi, yaş çay alımlarında, çay bedellerinin üreti
ciye zamanında ödenmediği ve bu suretle üreticinin 
zarar gördüğü iddiasıdır, ikinci husus ise, radyasyon 

nedeniyle hükümetçe gerekli önlem alınmaması sonu
cunda, üreticilerin zarar gördüğü iddiasıdır. Bu iddia
ları ayrı ayrı incelemekte yarar görmekteyim. 

Önce çay bedellerinin üreticiye geç ödendiğine iliş-
"kin iddialara cevap vermek istiyorum. 

Bilindiği üzere, daha önceki yıllarda istihsal edi
len yaş çayın tamamını Çay-Kur almakta, işlemekte 
ve piyasaya sürmekteydi. Dolayısıyla, bedellerini de 
sadece Çay - Kur ödemekteydi. Bildiğiniz üzere, ge
çen yıl çıkardığımız bir kanunla çay alımlarını özel 
teşebbüse de açmış bulunuyoruz. Bütün bunlara rağ
men, 1986 yılında çay alımlarının büyük bir kısmını 
- yüzde 90 civarında olanını - Çay - Kur gerçekleştir
miştir; özel teşebbüsün aldığı büyük bir yekûn teşkil 
etmemektedir. 

Acaba çay alımları, daha önceki yıllarda nasıl ya
pılmaktaydı? Sayın Bakanımız rakamlar verdi; 1986 
yılında yaş çay bedelinin 118 milyar küsur lira civarın
da olduğunu belirtti. Takdir edersiniz ki, bu paranın 
bir anda üreticiye ödenmesi mümkün değildir. Yıllar 
yılı da böyle olmuştur; çay üreticisinden çay alınır, iş
lenir, piyasaya sürülür, satılır ve bedeli de çay üreti
cisine peyderpey (zaman zaman) ödenir. 1986 yılında
ki uygulama da, aynen daha önceki yıllarda olduğu 
gibi devam etmiştir. 

Şimdi, daha önceki yıllarda alınan çay bedelleri
nin nasıl, hangi tarihlerde ödendiğini bildiren bir cet
veli huzurunuza sunacağım; bu yıl da nasıl yapılmış
tır, onu izaha çalışacağım. 

(Değerli milletvekilleri, elimdeki lüste ta 1978 yı
lından basamakta ve 1986'ya kadar devam etmek
tedir. 1978 yılında 451 bin ton çay satın alınmış, 
karşılığında 5 milyar 414 milyon lira ödenmiş; bu 
para ödemeleri, haziran ayında başlayarak ertesi yı
lın nisan ayına kadar devam etmiş ve ndsan ayında 
da son 320 milyon lirası ödenmiş. , 

1979 yılında daha fazla çay üretilmiş ve 555 bin 
236 ton olarak satın alınan çaya 8 milyar 50 mil
yon lira para ödenmiş; bu ödemeye haziran ayın
dan başlanmış ve ertesi yılın haziran ayında son bö
lümü ödenmek suretiyle tediye tamamlanmıştır. 

1980 yılımda 476 bin ton çay üretilmiş, bunun 
karşılığımda 11 milyar 902 milyon lira para öden
miştir. Bu ödemeler ise, daha da uzayarak, haziran, 
ayımda başlamış ve ertesi yılın temmuz ayında, diğer
leri de aynı şekilde olduğu içki, 1983 yılına geliyo-
ruim. 

1983 yılında 436 bin ton çay üretilmiş, karşılı
ğında 31 «milyar 612 milyon lira para ödenmiştir. Bu 
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(ödemeler de, haziran ayından başlamak üzere ertesi 
yılın ooak ayında bitirilmiş. Bizim iktidara geldiğimiz 
dönemde ilk defa olarak 1983 yılı Ooak ayında öde
meler bitmiş. 

1984 yıllında 569 bin ton çay elde edilmiş, kar-
şılığınde 57 milyar lira - bir önceki yıl 31 milyar 
olmasına rağmen - para ödenmiştir. Bunun da bedel
leri haziran ayında başlanmış ve en son olarak 
mart ayında sonuçlandınl'mıştır. 

1985 yılında 620 bin ton çay elde edilmiş, karşı
lığında üreticiye 86 milyar 866 bin lira, gene eskisi 
ıgibi haziran ayında başlayıp mart ayında bitiriiknek 
suretiyle ödenmiştir. 

Gelelim 1986 yılına: 1986 yılında, diğer yıllara 
nazaran daha fazla miktarda çay üretilmiş, geçen yıl 
620 bin ton iken bu sene 670 bin ton, yani 50 bin 
ton (fazla çay üretimi yapılmıştır. Bu 670 bin ton ça
yın bedelli ise, sayın bakanımızın da biraz önce ver
diği rakama uygun olarak, 118 milyar 590 milyon 
(liradır. Bu para haziran ayında ödenmeye başlan
mış aşağı yukarı haziranda 7 küsur milyar, temmuz
da 7,5 miyar, ağustosta 8 küsur miyar, eylülde 4 
küsur milyar, ekimde 17 küsur milyar, kasımda 6 
milyar 920 milyon, aralıkta 8 milyar 185. milyon, 
ocak ayında ise, en son, 9 milyar 500 milyon lira 
olarak üreticilerimize ödenmiş, sayın bakanımızın da 
belirttiği üzere, 47 milyar küsur lira borcumuz kal
mıştır. 

Bu borçlarım ödenmesi, daha önceki yıllarda Çay 
- Kur'un kendi imkânları içerisinde, yani mal be
delini, malı satıp üreticiye ödemek suretiyle yapıl
maktaydı. Bu yıl Çay - Kur'a, Ziraat Bankasından 
imkânlar sağlanmış ve elde edilen bu imkânlarla da 
daha fazla ödemede bulunulmuştur. 

Sayın ©akanımızın da belirttiği üzere, hüküme-
tfcimiz, mart sonunda, azamî nisan ayı içerisinde üre
ticiye olan borçlarının tamamını ödeyecektir. Bu iti
barla, üreticiye gecikmiş bir ödeme yapılmış sayıla
maz. Bu senefci üretimin artmış olması da nazara 
alımıma, yapilan ödemelerimizin diğer yıllara oranla 
daha da yüksek olduğunu söyleyelbiliırim. 

Hkinoi husus, radyasyon konusu. Sayın arkadaş
larımızın önergelerinde ileri sürdükleri husus, rad
yasyonun etkisiyle üreticilerin zarar gördüğü iddiası... 
Bu »iddia ortaya atılıyor. 

»Radyasyon konusunda teferruatlı bilgiyi Sayın 
Bakanımız verdiler, hepimiz de yararlandık. Onun 
için ben teferruata inmeyeceğim; ama nisan ayında 
Çernobil'de vuku bulan kazadan sonra gerek yağ

mur ıbulutlutlarııyla, gerekse rüzgârla bir süre sonra 
Türkiye'nin radyasyonun etfcisd altına girdiği, Kara
deniz Bölgesinde ve Trakya'da bu radyasyondan et
kilenme olıduğü kesinlikle anlaşılıyor. Ama, bunun 
derecesi nedir; üreticimize, yetiştirdiğimiz gıda mad
delerine, denizdeki balıklarımıza zararı var mıdır, 
yok mudur, konusu tartışılalbilen bir konudur. Buna 
rağmen hükümetimiz, olayı duyar duymaz derhal 
el koymuş ve Türkiye'nlin muhtelif bölgelerinde - sa
yın bakanımızın da izah ettiği gibi - incelemeler yap
tırmış, bu incelemeler, sonucunda, insan sağlığına za
rarlı olmayacak biçimde radyasyona maruz kalındığı; 
fakat bunldan endişe duyulmaması lazım geldiği hu-

• susu müteaddit defalar açıklanmış olmasına rağ
men, her nasılsa ve her nedense sayın basınımız, 
gazefcdlerimaz olayı abartma yoluna gitmişlerdir. 

Bildiğiniz üzere, önce fındık konusunda olayı ele 
almışlar, Türk fındığında radyasyon olduğunu ileri 
sürmüşler ve bu arada, sayın milletvekilimizin de 
söylediği ıgilbi, olay Meclise dahi getirilmiş, abartıl
mıştır. Oysa, fındığa radyasyonun zarar vermediği 
rakamlarla ortadadır. Nedir rakamlar? 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN ((Ordu) — Madem 
zarar vermiyordu, niye ambargo koydunuz? 

HHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Müsaa
de (buyurum, siz bunu daha önce anlattınız, müsaade 
edin de bugün ben anlatayım. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Ben 
kürsüde konuşurken sen de yerinden konuşuyordun. 

BAŞKAN — Lüfüfen, Sayın Sağesen... 
(İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Ne ol

muştur? Bu sene, geçen yılki fındığın iki misli ih
racat yapmışız. Sayın Bakanımız biraz evvel açık
ladı, 86 bin ton fındık ihraç etmişiz, geçen sene Tür-
•kiyetye giren dövizin iki misli; yani 250 milyon do
lar civarında döviz almışız. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Parayı 
kim kazandı; kim alıp, kime verdi? 

ÜJHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Eğer 
fındığımız radyasyondan etkilenmiş olsa idi, bu fın
dıkları ne satmamız mümkündü, ne ihraç etmemiz 
mümkündü. Olay abartıldı. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Abar
tıldı değil, peşkeş çekildi. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Fın
dıktan sonra, yani basınımız fındık konusunu an
lattıktan sonra, fındık konusundaki açıklamalardan 
sonra, fındık bırakıldı, bu sefer Karadenizin diğer 
ürünü olan çay konusu ele alındı. Çayda da rad-
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yasyjon olduğu, yabancı ülkelerden geri döndüğü id
diaları yaygın bir hale getirildi. Buna da hükümet 
olarak cevap verildi. Ayrıca, Atam Enerjisi Kurumu 
Başkanının televizyonda ve basında yaptığı açıklama
ları sonucumda, çaydaki radyasyonun da zararlı ol
madığı anlaşılınca, dönüldü bu sefer, «Karadeniz'deki 
balıklarda radyasyon var» dendi, onlar yazılmaya 
'başlandı. Ertesi gün ondan da. vazgeçildi; hicap du
yuyorum, «Hanımların çocuk aldırmaya başladığı, 
radyasyon nedeniyle kürtaj olaylarının Karadeniz'de 
arıttığı» yazılmaya başlandı. Allah'a bin ışükür, bir 
haftadan beri basınımızda radyasyon konusunda her
hangi bir havadis çıkmıyor. Arttık bu iş bitti gibi 
'geliyor, biz de seviniyoruz. 

Oysa bu nevi havadislerin, haberlerin Mecliste 
dahi müzakeresinin, Türk ekonomisine katkısının 
olmadığı bir yana, zarar yaptığı da mutlaktır. 

HÜSEYİN AYNÎ SAÖESEN (JOrdu) — Zararı 
veren hükümet aslunda, hükümet... 

(BAŞKAN— Sayın Sağesen, lütfen, hatibe mü
dahale etmeyin efendim. Siz de buyurun konuşun. 

M A N NURİ TÖPKAYA (Devamla) — Nite
kim, Avrupa'ya giden fmdıMarirnızdan, çayımızdan 
Ibir bölümü iade edimiştiır. Ne kadarı iade edilmiş-
tir? 86 ıbin ton fındıktan 100 ton; yani, Sayın Ba
kanımız da söyledi, 1,3 nispetimde iade edilmiş. Bu
nun hepsi de radyasyonlu, yani zarar verecek nitelik
te değil. AET ülkelerinin kabul «ittiği 600' bekerelin 
üstünde görüldüğü için iade edükKi. Yoksa, aynı fın
dıklar Rusya'ya saltıldı ve satılıyor da. Bulgun fındık 
kaç lira, malumattınız var mu bilmiyorum? 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Bin li
ra, bin... 

I1HSAN NURİ TOPKAYA Revamla) — Bugün 
ibin lira fındık. Eğer fındıkta radyasyon iddia edil
diği biçimde olsaydı, fındığı kim alacaktı? Elimizde 
kalacaktı, imha etmek zorunda kalacaktık; dolayı
sıyla ıda Türk 'ekonomisi zarar görecekti. Allah'a 
bin şükür, yüzümüz güldü, fındığımız buıgjün 400 
kental olarak, 410 dolar civarına çıktı; 300 dolarlık 
fındık, 410 dolar. 

Çayda da olay 'budur. 1 TIR çayın dışarıdan geri 
döndüğü (iddiası var. Çay-Kur Genel Müdüründen ri
ca ettim, olayın içyüzünü açıklamasını istedim. Olay 
şu : Türkiye'den TIR'la çay gönderiliyor, oraya git
tiği zaman kulaklarımıza dedikodu geliyor; «Bu çay
da rasyasyon varmış...» 'Basın da bir taraftan yazıyor 
ya... Herhangi bir sansasyon yaratılmaması için Çay-
Kur Genel Müdürlüğümüz de; «Çayımızı geri getirin, 
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biz ıbur'ada yeniden incelemeye tabi tutalım, ondan 
sonra piyasaya- sürelim» diye oradaki çayı geri isti
yor. 1 TIR çayın geri gönderildiği iddiası da bundan 
ibarettir. 

Bu itibarla çay üreticimizin gerek radyasyondan, 
gerekse radyasyon konusunda hükümetimizin tutu
mundan herhangi bir zararı olmamıştır. Bugün üre
ticinin mutlaka alacağı vardır, bu alacak da kendi
sine her zamanki gibi süresi içinde ödenecektir. Ana
vatan İktidarı her zaman üreticisinin yanında olmuş
tur; hiçbir zaman onun karşısında olmamıştır, zarar 
verecek hareketlerden daima çekinmiştir; bundan 
kimsenin endişesi olmasın. Bizim düşüncemiz budur. 
Hatta dün akşam televizyonda, çaydaki radyasyonla 
ilgili bir program yayınlandı. Ben o programı gör
dükten sonra, sayın arkadaşilarımız o zaman öyle dü
şünmüş .olabilirler, bundan ısonra 'belki de araştırma 
önergelerini geri alırlar düşüncesindeydim; fakat maa
lesef almadılar. 

(Radyasyon konusu Mecliste fındıkla 'başlatıldı, in
celendi, .zaman aldı; arkasından çay konusu getirildi. 
©en Karadeniz'de yetişen diğer gıda .maddeleri, pa
tatesine, soğanına, mısırına, ıspanağına, kabağına va
rıncaya kadar Meclise getirilir diye endişe ediyorum. 
İnşallah böyle bir durum da zuhur etmez. 

Bu vesileyle önergeye katılmadığımızı bildirir, tek
rar hepimizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
OYP Grubu adına Sayın Fehmi Memıişoğlu; 'bu

yurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞ/OÖLU 

(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; çay sorunları ve radyasyonun çay üzerindeki 
etkilerini tetkik ve tespit etmek »bakımından Doğru 
Yol Partisi Grubu milletvekilleri olarak vermiş oldu
ğumuz araştırma önergesinin burada görüşülmesi es
nasında grubum adına görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arikadaşlarırn; bilindiği üze
re, çay tarımı Sovyet Rusya hududundan haşlaya
rak, Artvin'in sahil kesimi, Rize, Trabzon, Giresun 
ve Ordu âlilerinin 15 kilometre •derinliğindeki sahil 
kesimini kapsamaktadır. Bu alanda yetişen çay hak
kında özet bilgi arz etmek istiyorum. 

Çay, plantasyon alanı meyilli ve fazla meyilli ara
zilerde yapılan, toprak ve su muhafazasını iyi bir 
sekide sağlayan önemli 'bir 'bitkidir. Çayın, ihtiva et-
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tiği 'kafein ve vitaminlerden dolayı insan bünyesi 
üzerinde canlılık verici, yorgunluk giderici etkisi ya
nında, beyin ve vücuttaki kılcal damarlıarı genişle-
tidi, hazmı kolaylaştırıcı, adali spazmı çözücü özel
likleri Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından tespit ve 
'beyan 'edilmiştir. Halen dünyada çay tüketiminde 
İkisi başına 3,800 kilogramla İngiltere birinci sıra
yı, kişi başına 2,440 kilogramla Irak ikinci sırayı, 
kişi başına 2,200 kilogramla Türkiye üçüncü sırayı 
işgal etmektedir, 

özelikle ikindi Cihan Harbi sırasında ve sonra
sında Doğu Karadeniz'de had safhada işsizlik, bü
yük bir ekonomik bunalım ve sosyali problemlerin 
hüküm sürdüğü sıralarda Karadeniz insanı çeşitli 
memleketlere ve yurdun* diğer kesimlerine göç etmek 
zorunda kalım ıştır; gurbetçilik, Karadenizlinin âdeta 
kaderi haline gelmiştir. Bu sebeple, daha çok sosyal 
amaçlı olarak, devlet, soruna çözüm aramış ve 1917 
yılında Ali Rıza Erten'in çay tarımıyla ilgili hazır
lamış olduğu rapor, cumhuriyet hükümeti tarafından 
1924'te ele alınmış ve çıkarılan bir kanunla, Rize 
yöresinde çay tarımı çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
amaçla Rize'de bir bahçe kültürleri istasyonu kurul
muş ve başına da, ziraat umum müfettişi olan Zihni 
Derin getirilmiştir. Zihni Derin'in gayretli ve başarılı 
çalışmaları sonunda, önceleri, kuru çay üretimi atöl
yelerde sürdürülmüş ve daha sonra 1947 yılında 60 
ton/gün kapasiteli ilk fabrika Rize'de işletmeye açıl
mıştır. 

Çay tarımı giderek gelişmiştir. 1983 yılı sonu tes
pitlerine' göre, Doğu Karadeniz'de toplam 640 bin 
dekar alanda, 202 bin aile tarafından çay tarımı ya-
piilrnıatotadır. Bunun yanında, çay alanlarının tarıma 
açılknası devlet tekelinde olup, 1984'ten başlamak 
üzere, her yıl 25 bin dekar olmak üzere, 1990 yı
lma kadar 125 bin dekar daha çaylık alan planlan
mış ve uygulamaya başlanılmış bulunmaktadır. Oy
sa, seneden seneye devreden kuru çay stoklan ve 
henüz yetersiz dış pazarlama durumları dikkate alın
mak suretiyle yeni çay alanları ihdas etmek husu
sundaki planlar, kanaatimizce yeniden gözden geçi
rilmelidir. 

Halen mevcut olan çay alanlarının yüzde 67'si 
Rize îli hudutları içerisinde bulunmaktadır. Çay 
tarımı ile uğraşan 202 bin ailenin 130 bini Rize'de, 
45 bini Trabzon'da, 19 bini Artvin'de ve 8 bini de 
Giresun ve Ordu illerinde yaşamaktadır. 

Sayın miUetvekillerii, çok büyük emeklerle çay 
bitkisi beş yılda kemale gelmektedir. Kemale gel-
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miş çay tarlasının sürekli olarak yabancı otlardan 
arındırılması, periyodik olarak gübrelenmesi; kema
le gelmiş ürünün tarlada bekletilme imkânı olmayışı, 
toplama zorlukları, topladıktan sonra da derhal iş
leme mecburiyeti faktörlerinin yanında, genellikle 
çok yağışlı geçen yörede meyilli ve çok meyilli ara-

, zilerde sırtta taşımalarla, çay tarımı gerçekten çok 
çileli bir ziraat şeklidir. 

202 bin aile 640 bin dekar alanda çalışmakta, 
olup, ortalama, her aile başına 3 dekar çay bahçe
si düşmektedir. Her dekar alanda yılda ortalama 
926 kilogram yaş çay yetişmektedir. Bu duruma gö
re, aile başına yıllık ürün 2 778 kilogramdır. 1986 
yılı içinde aile başına yıllık gelir 455 592 Türk Lira
sıdır. Bir ailenin aylık kazancı ise, 37 966 Türk Li
rasıdır. 'Bir ailede ortalama 5 kişi olduğu düşünü
lür ise, kişi başına aylık gelir 7593 Türk Lirasıdır. 
Gübre ve diğer masraflar da bunun içine dahildir. 

Sayın ımıiMetvekilleri, görülüyor ki, çay tarlasında 
dişiyle, tumağıyla didinen üreticiye halen verilmek
te olan para alınteri karşılığı olmaktan çok uzak
tır. Ayrıca, sahip olduğu arazinin karşılığı da yok
tur. 

Bütün bunlara' karşın, üretici, sattığı çayın bede
lini aylar sonra almak suretiyle, enflasyonun tesirine 
maruz kalarak çeşitli mağduriyetlere ve ekonomik 
sıkıntılara, ayrıca sosyal çalkantılara düşürülmüş 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1 Ocak 1980'de 1 dolar 35 
liraydı; 1 Ocak 1987'de ise, 775 Türk Lirasıdır. O 
günden bugüne kadar geçen altı yıl zarfında Türk 
Lirası aşağı yukarı 20 kat ucuzlamış, yani 20 kat 
değer kaybetmiştir. 

1980 yılında yaş çaya verilen bedel, 23 Türk Li
rası idi. 'Bugünkü duruma göre, o gün çaya verilen 
23 lira, reel olarak bugün 460 liranın karşılığıdır. 
Oysa, 1986 yılında stopaj vergiler düşürüldükten son
ra, 1 kilo yaş çaya 164 lira bedel verilmiş bulun
maktadır. Bu duruma göre, 1 kilogram yaş çaya ve
rilmekte olan para üç kat daha azaltılmış ye diğer 
bir ifadeyle, parasal olarak, çay müstahsili geçen 
altı yıl zarfında üç kat daha fakirleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere, hükümet, 1987 yılının Mayıs ayın
da başlayacak olan çay sezonunda, daha şimdiden, 
yaş çay bedelini 200 lira olarak ilan etmiş bulunmak
tadır. Halbuki 1980'de verilen 23 lira bedelin reel 
olarak bugünkü karşılığı 460 lira olduğunu, buna 
göre ilan edilmiş olan 200 liranın çok yetersiz ikala-
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cağını, çay müstahsilini hiçbir zaman memnun et
meyeceğini şimdiden belirtmek isterim. 

Şimdi sizlere ana gıda maddeleri fiyatlarını 
1 Ocak 1980 ve 1 Ocak 1'987'ye göre mukayese ede
rek arz etmeye çalışacağım: Toz şeker 31 liradan 
280 liraya, margarin 72,50'den 740 liraya, zeytinya
ğı 170 liradan 1 100 liraya, zeytin 140 liradan 1 600 
liraya, et 200 liradan 2 300 liraya, kurufasulye 50 
liradan 1 200 liraya, pirinç 50 liradan 490 liraya, 
'beyaz sabun 110 liradan 704 liraya, gazyağı 20 li
radan 210 liraya, amonyumlu gübre 550 kuruştan 
52 liraya, D AF gübre 12 liradan 125 liraya, kompo-
ze gübre 10 liradan 80 liraya, tüpgaz - 12 kilog
ramlık - 200 liradan 2 720 liraya, üçüncü sınıf ek
meklik buğday 10 liradan 92 liraya, çay - sayın mil
letvekilleri dikkat buyurun - 1980'de kilosu 100 li
rayken, bugün 1 800 liraya satılmaktadır. Bu say
dığım maddelerin fiyatları geçen altı yıl zarfında 
ortalama 11 kat artmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, yaş çaya 
1980 yılının 23 Türk Lirasına karşılık, bugün 164 
lira verilmektedir, buradaki artış 7,1 kattır; oysa 
devlet, 1980'de kilosunu 100 liraya sattığı kuru ça
yı, bugün 18 kat fazlasıyla 1 800 liraya vatandaşa sat
maktadır.! 

Bir başka mukayese vermek istiyorum: Çay müs
tahsili 1 adet tüpgaz almak için 1980'de 8,7 kilog
ram yaş çay yaprağı satıyordu; bugün ise, 1 adet 
tüpgaz alabilmek için 16,5 kilogram yaş çay .sat
mak mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 4 kilogram 
yaş çaydan 1 kilogram kuru çay yapılmaktadır. 
1980Me 1 ıkilogram kuru çay almak için üretici 
4 390 kilogram yaş çay satmaktaydı; 1987'de ise, 
1 kilogram kuru çay almak için 11 kilogram yaş çay 
satmak mecburiyetinde kalmaktadır. 

1985 yılı içinde Çay - Kur 84 milyar liralık yaş 
çay yaprağını üreticiden satın almış, buna karşılık ku
ru çay satışlarından devlete 25 milyar 686 milyon 
lira kâr temin etmiştir. Bu da gösteriyor ki, hükümetin 
çay tarımındaki politikasıyla üretici, kendi arazisin
den alın terinin'karşılığını dahi alamamaktadır. Oysa, 
Anayasamızın 45 inci maddesinin son fıkrasında, 
«Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendi-
rilmesü ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geç
mesi için gereken tedbirleri alır» denmektedir. Buna 
rağmen sayın milletvekilleri, 84 milyar liralık yaş 
çay yaprağını üreticiden satın alacaksınız ve bu ürün
den 25 milyar 686 milyon lira kâr sağlayacaksınız, 

zamanında 1 kilogram kuru çay almak için 4,390 ki
logram yaş çay satarken, bugün aynı üreticiyi 1 ki
logram kuru çay için 11 kilogram yaş çay sattırmak 
zorunda bırakacaksınız, siatm alma gücünü üç kat 
azaltacaksınız, bu yetmiyormuş gibi, ürün bedellerini 
de aylarca ödemeyeceksiniz, devede kulak kabilinden 
yılbeyıl verilen zammı da enflasyon aracılığıyla tek
rar geri alacaksınız, ondan sonra da, «üreticiden, çift
çiden yanayız» diyeceksiniz!.. Muhterem arkadaşlar, 
bu mümkün değildir. Bunu Anayasamızdaki sosyal 
devlet anlayışıyla bağdaşır bulmak da gene mümkün 
değildir. 

Netice olarak, son yirmi'b'eş yıldır çay müstahsili, 
gerçekten bu denli ekonomik sıkıntılara ve bu denli 
'bunalımlara sürükîenmemiştir. 

Bu durumda bir şey sormak istiyorum > muhterem 
milletvekilleri : Yoksa sayın hükümet, çay tarımını 
gözden çıkarıp, çayı dışarıdan ithal etmek suretiyle 
Doğu Karadenizliyi tekrar gurbete mi çıkarmak ni
yetindedir? Nitekim son yıllarda göçler başlamış, yö
rede nüfus planlaması olmadığı halde, son nüfus sa
yımında diğer yörelere oranla artış çok az olmuştur. 

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, Trabzon' 
un doğusunda kalan Araklı, Sürmene, Of kazaları da
hil, Rize'nin tamamı ile Artvin'in sahil kesimi, Sovyet 
sınırına kadar olan alanda çay tarımının yerine başka 
bir ürün ikame etmek de maalesef mümkün değildir. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) ^- Mısır 
ekersin... 

' FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Oevamla) — üreticiyi ve 
ürünü korumak sosyal ve hukuk devletlimizin Anaya
sal görevleridir. Bize göre, bu görev hükümet tarafın
dan yerine getirilmemektedir. Son altı yıldır çay üre
ticisi ihmale uğramış, mağdur edilmiş, âdeta devle
tin aşırı kâr etme kaynağı haline getirilmiştir. Bize 
göre, devletin çay üretjieisine bir tüccar gilbi muame
le yapması yanlış ve üzücü olmaktadır. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi bir de radyasyon konusu günde
mimize gelmiş 'bulunmaktadır. 

Sayın m'MetVekiileri, bildiğiniz gibi Çernobil ka
zası 26 Nisan 1986"da vukulbulmuştur. Radyoaktif ser-
pinjöiler mayısın ilk haftalarında ülkemizin Trakya ve 
Doğu Karadeniz Bölgelerini etkisi altına almıştır. O 
günlerde Avrupa ülkeleri hemen alarma geçmiş, ge
reken tedbirleri de ardı ardına almış, turistleri bile 
radyasyon testine tabi tutmuşlardır. Radyoaktif bu
lutlar fotoğraflarla izlenmiş ve ülkemize de intikal et
tirilmiştir. Hükümet ve yetkililer tarafından Trakya' 
da mümkün olaoilen tedbirlere başvurulmuş ve halk 
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mevcut imkânlarla gereği kadar uyarılmıştır kanaati
ni taşımaktayız. Bu bölgemizde, eldeki imkânlarla ge
reken yapılmıştır kabul ediyoruz. O sırada Doğu Ka
radeniz Bölgemizde aynı tedbirlere ve uyarılara baş
vurulmamış; halk, kaderiyle karşı karşıya bırakılmış
tır. Radyoaktif serpintiler sıadeoe çay bitkisini etkiler 
de, aynı oranda olmasa bile, diğer sebze ve maddeleri 
etkilemez mi? Bu konu yeterlince aydınlığa kavuşma
mıştır. Ne Sayın Bakanın söyledikleri, ne burada sa
yın sözcünün söylediği, ne yetkili ilim adamlarının 
söyledikleri birbirini tutmamaktadır. Böylesine kar
maşık ve çelişkili ortam yaratılırsa, o zaman halkın 
paniğe kapılmasının sebeibM başkalarında aramak 
mümkün değildir. 

Yetkililerin ifadesine göre,. çaydaki birinci sürgün 
yüksek radyasyona maruz kalmış ise, bu birinci sür
gün yaş çayı işleme tabi tutup, kuru çay haline getir
mek gerekir miydi? İşlenmiş bu radyasyonlu çayı, rad
yasyonlu olmayan ikinci ve üçüncü sürgün çayla ka
rıştırıp harmanlamak düşüncesi hangi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır? Eski yıllardan devreden yeterli 
ve fazla kuru çay stoku elde varken, böyle bir uygu
lamaya •gidilmesi, parayı halk sağlığına tercih etmek 
anlamı taşımıyor mu? İnsanımızın çeşitli maddelerden 
ve cihazlardan aldığı radyasyon az da, bu radyasyonlu 
birindi sürgün çayda takviye edilmek mli isteniyor? 

Sayın milletvekilleri, bu konular malum osMuğu 
üzere çok ciddî olup, bizi ve gelecek nesilleri ilgilen
dirmektedir. Tetkik etmek ve araştırmak, ne lazımsa 
yapmak gerektiğine inanıyoruz. Radyasyon konusun
da sorunları çözümde, grup olarak hükümete yardım
cı olmaktan Haşika hiçbir düşünce taşımamaktayız. 

Çernobil kazası bir felakettir. Bu kazanın müseb
bibi elbette hükümet değildir. Bize göre, hükümetin, 
daha açık ve tereddütsüz, kesin tavrını ortaya koyma
sı gerekirdi. Çekingen, çelişkili ifadelerle gereksiz en
dişe yaratılmıştır. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yok öyle şey. 

FEHMÎ MEIMİŞOĞLU (Devamla) — Sayın Ba
kan, halkın arasında eğer bizim gibi dolaşıyorsanız, 
endişenin hangi boyutlarda olduğunu görürsünüz. 

Sekiz ay sonra da olsa, yapılmakta olan TV prog
ramları ve açıklamalar çok faydalı olmuş; ancak çok 
geç kalınmıştır. Bu eksikliğin hiçbir şekilde izahı -yok
tur. 

İBu düşüncelerimizin ışığında, yukarıda ifade etti
ğim tüm hususlar için bir Meclis araştırması açılma
sına gerek duyduğumuzu ifade etmeyi bir vazife sa

yıyor, yüce Allah'tan mi'lletiımizi başka felaketlerden 
Ikoruımasım dileyerek, hepinize tekrar saygılarımı su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
SHP Grubu adına Sayın Mdhmet Kara, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KARA (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemi
mizde bulunan, «Ürün bedellerini zamanında alama
yan çay üretiditeririin sorunları ve radyasyonun, çay 
ürünü ile tüketiciler üzerindeki etkileri» konulu Mec
lis araştırması önergesi hakkında Şosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Bu 
vesileyle saygılar sunarım. 

Konuşmama başlamadan önce iki hususu arz et
mek istiiyorum : Bunlardan birinöisü, Sayın Bakan'bi
ze burada radyasyon dersi verdiler; ama radyasyo
nun Doğu Karadenizlinin üzerindeki etkilerinden hiç 
bahsetmediler. İkinci husus ise, radyasyon, yalnız çay 
müstahsilini değil, çay üreticM yanında fındık, tütün, 
sebze ve meyve üreticisini, kısaca üreticisi ve tüketi
cisi ile bütün Doğu Karadeniz Bölgesi insanını etk'ile-
mliştir. Ürün bedellerini ise, yalnız çay üreticisi değil, 
diğer müstahsiller de alamamıştır. Bu sebeple, araş
tırma önergesi dar kapsamlı olarak hazırlanmıştır. 
Olaya daha geniş boyutlarda, yani radyasyonun Do
ğu Karadeniz Bölgesi üzerindeki tesirleri ve neticeleri 
açısından daha geniş çerçevede bakmanın, daha uygun 
olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu düşünceler ışığında ben, 
olaya biraz değişlik yönde bakacağım. Karadeniz Böl
gesi, her gündeme geldiğinde ifade etmek mecburi
yetinde olduğumuz gılbi, bugün de altını çizerek ve 
vurgulayarak ifade etmek isterim ki, bölge, Karadeniz' 
in haşin dalgaları ile kıyıdan itibaren büyük blir me
yille yükselen tepeler arasında sıkışmış, ziraata elve
rişli arazisi yok denecek kadar az, nüfus yoğunıluğu 
çok, istihdam yönünden zayıf, kıyıdan itibaren üç -
beş kilometreden sonra ıgeri kalmışlığın en acımasız 
örndklerinin sergilendiği, halkın geçimini temlin için 
tabiatla pençeleştiği bir bölgedir. 

Bu zor şartlar altında ve dar olanaklarla yaşamı
nı sürdürmeye çalışan yöre halkının yetiştirdiği ve 
cebine birkaç kuruşun girmesini sağlayan çay ve fın
dık gibi ürünlerine, bugüne dek uygulanan politika
larla, gerek taban fiyat açısından, gerek tutarsız ve 
enflasyona peşkeş çekilen ödemelerle, gerekse alımlar
da karşılaşılan zorluklarla mağdur edildiğini, bu zor-
l'uifclarm âdeta yöre halkının kaderi haline getirM'iği-
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rii muhtelif vesilelerle arz etmiştim ve arz etmeye de
vam edeceğim. 

Bütün hu zorluklar yetmiyormuş gibi, geçen yılın 
radyasyon olayı da bu'zorlukların tuzu biberi olmuştur. 
Bunda da en büyük etken, yukarıda arz ettiğim hu
suslar yanında, hükümetin bu konuda etkisiz, gayrî 
ciddî, inandırıcılıktan uzak, olayları ve konuları ha
fife almak gibi tutum ve davranışları olmuştur. Bu 
tutum sayesinde, fındıkta olduğu gibi, zengin ve te
feci .elleri çay üreticisinin celbinden hâlâ çıkarılama
mış ve bu iktidar döneminde çıkarılacağı ihtimali de 
görülmemektedir. Zaten çay üreticisi, bugüne dek rad
yasyonsuz radyasyon devri yaşamış, açıklanan 1987 
yılı taiban fiyatı üretidi üzerinde radyasyon şoku ya
ratmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Çernobil olayının yıldönümü
ne birkaç ay kaldığı halde, radyasyon, Türkiye'nin 
gündeminde, halkımızın kafasında, çiftçimizin geliri
ni engellemede hâlâ etkili olmakta; ilgililerce başlan
gıçta hafife alınıp, zamanında inandırıcı ve ciddî açık
lama yapılmadığından, vatandaşımızın yaşamından, 
geçiminden ve geleceğinden endişe eder durumu de
vam ettirilmektedir. 

Aradan zaman geçip, ihraç edilen fındıklar iade 
edilince, ihraç edilen çaylar Avrupa ülkelerinde piya
saya çıkarılmayıp, depolarda hapsedilince, çay yüklü 
TIR'ılar gümrük kapılarında bekletilince; ihraç edi
len diğer gıda maddeleri iade edilince, başlangıçta ha
fife alınan bu konunun ancak farkına varılabildi. Bu 
sefer de, aceleciliğin telaşı içinde, çelişkili, tutarsız, 
inandırıcılıktan uzak bildiri ve beyanlara başlanıldı; 
ama ne yazık ki, ateş bacayı sardı ve hükümet ile 
ilgililerin bütün gayretleri, vatandaşın kafasındaki istif -
ttamları gideremedi ve bunalım ile telaş hâlâ sürüp git
mektedir. Birkısım kişiler de, bu telaştan, ve hüküme
tin âciz tavrından, yangından mal kaçırırcasına istifa
de yolunu seçmişler ve bunda da muvaffak olmuşlar
dır. Zaten, hükümetin, olaylar ve konular üzerine git
memesi, her olayı hafife alarak ve basit görerek ön
lem almaması, halkı bunalımlara sürüklemekte; hü
kümet konuların ve olayların büyümesii halinde aciz 
kalmakta; neticede, fatura, halkımıza ve devletimize 
çılkarılmaktadır. 

Radyasyon olayında da aynı yol izlenmiş. Fındık 
üreticisinden sonra, çay üreticisi de aynı perişanlığa, 
aynı acı sona uğratılmıştır. Tarlasını, çoğu yerde fın
dık bahçesini, ormanım çay tarlasına dönüştürerek, 
ekmeğinden, içtiği çayına ve sebzesine kadar her şeyii 
yaş çay yaprağı satımından elde ettiği birkaç kuruşla 
sağlayan üretici, 'büyük bir çıkmaza sürüklenmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, hükümetin ve ilgii kuruluş
ların, yukarıda arz ettiğim gibi, fındığın yanı sıra çay
da da, çelişkili, çekingen bir tutum ve davranış içine 
girmesi sebebiyle, yetkililerin ve ilgili kuruluşların 
açıklamaları halk tarafından kuşku ile karşılanmış, 
birçok yerde çay satışı azalmış, çay sarfiyatı büyük 
oranda düşerek, devlet büyük çapta kayıplara uğra
tılmıştır. Devletin her konuda halkına güven vermesi 
gerekirken, hükümet bu tutumu sebebiyle, aksine, 
mevcut düzene güveni sarsmıştır. 

Sayın milletvekilleri, zamanında kesin bir tavır 
sergilenememesi, kapalı kapılar ardında bazı gizi he
saplar yapıldığı izleniminin verilmesi, hükümetin her 
konuya ekonomik gözle bakma zihniyeti, halkın huzu
runun kaçmasına, üreticinin gelecek endişesine kapıl
masına sebep olmuştur. Kısaca, bir yanda Çernobil 
radyasyonu, bir yanda hükümet radyasyonu, üreticiyi 
ve halkı perişan etmiştir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bütün bu olumsuzluklar sonunda, yeni çayın rad
yasyonlu olduğu yolunda yoğun propagandaların ya
pıldığı, bunun yanında elde yeterli ithal çayın bulun
duğu ve onun içilmesi yönündeki yoğun propaganda 
sonucu çay ithal edenlerle, ithal çay satanların büyük 
oranda kazanç sağladığı, buna karşılık, konu gün
deme geldiği günden itibaren, her ay ortalama çay 
satışında 2 bin ton düşüşün olduğu, son günlerde tü
ketimi gittikçe azalan yeni çaya karşılık, tüketimde 
artış görülen ithal çay fiyatlarının, yeni çaya göre iki -
üç misli artış gösterdiği, bundan da, sigara gibi, çay 
pazarının da özel sektör ve ithalatçılarca ele geçiril
meye çalışıldığı sonucunun doğduğu; 1986 yılı çay ürü
nü paketleri üzerine 1984 ve 1985 ürünü çay oldu
ğuna dair sahte tarih koyarak daiha farklı fiyatlarla 
satıldığı; bazı özel sektör işletmecilerinin «çayda rad
yasyon var» diyerek, son sürgün çayı yok pahasına 
satın aldığı; aynı özel sektör lişletmecilerinin, iki yıl
dır ödemediği çay paralarını bu sefer radyasyona bağ
layarak, «çay radyasyonlu olduğu için satamadık» ve
ya «ihraç edemedik» diyerek, radyasyonu, üretici ala
cağım ödememekte kılıf olarak kullandığı; böylece, 
sömürme, köşeyi dönme, üreticinin parasını ödeme
me gibi sonuçların doğması kaçınılmaz olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bundan 'başka, 102 binli aşan 
ailenin geçim kaynağı olan çay bitkisi, her yıl yenile
nen bir bitki değildir. Üç - beş yılda yetiştirildikten 
sonra uzun süre filizlerinden istifade edilmektedir. 
Bu sebeple, bitkinin kısa sürede yenilenmesii mümkün 
olmadığından, gelecek yularda bu bitkinin filizlerinin 
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alınmasında, özellikle özel sektör tarafından radyas
yonun, 1986 yılının son sürgününün alımında olduğu 
gibi, pazarlık konusu yapılıp yapılmayacağı, müstah
silin merakla beklediği ve huzursuzluk duyduğu bir 
konu olarak devamlı gündemde durmaktadır. Zira, 
radyasyonun yağmur vasıtasıyla toprağın derinliklerine 
'indiği ve yıllarca kalıcı etkisi dikkate alındığında, bu 
konuda kesin ve inandırıcı bir açıklama yapılmaması, 
radyasyonun ne kadar süre ile etkili olacağı endişesini 
yaşatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cahit Aral, çayda ilk 
sürgünde yüksek, diğer sürgünlerde giderek azalan 
radyasyonun bulunduğunu; ancak çay kaynatıldığın
da deme çok az bir miktarının geçtiğini, bunun da 
halkın sağlığını etkilemeyeceğini, fabrikalarda her an 
ölçümlerin yapıldığını ve sağlığa zararlı boyutlarda 
radyasyon ihtiva eden çay paketlenmediğini ifade et-
müştir. Bu konuda, cevaplandırılmasını istediğim bir
kaç soru sormak istiyorum : 

1. «Yüksek oranda radyasyonludur» gerekçesiyle 
Alman depolarında hapsedilen 50 - 60 bin ton çay var 
mıdır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Yok öyle bir şey efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — 2. Bu çayların 
satışım temin için Çay-Kur*dan Alman yetkilileri ikna 
için heyet gönderilmiş midir? Gönderilmişse, hangi 
(ilmî ve teknik konularda Almanları ikna edeceklerdir? 

3. Gümrük kapılarında çay yüklü araçlardan, 
rasyasyon nedeniyle giriş yapamayıp, geri dönenler 
var mıdır? 

4. Yapılan incelemelerde, özel sektör çay fab
rikalarında ve paketleme tesislerinde gereği gibi kont
rol yapılmadığına şahit olunmuştur; bunu nasıl izah 
edersiniz? 

5. Fabrika depolarında 60 bin ton civarında, yük
sek radyasyon ihtiiva eden çay var mıdır; varsa bu ne 
olacaktır? 

6. Çayda tekelin kaldırılmasıyla imtiyaz sahibi 
yapılan ve evlerde gayri sıhhî şartlarda paketleme ya
pan korsan kişilerin piyasaya sürdüğü çayı nasıl kont
rol ediyorsunuz? 

7. Radyasyon ölçümlerindeki çelişkili rakamları 
nasıl izah edersiniz? 

8. Özel sektörün hemen hemen tamamı, işlediği ve 
piyasaya sürdüğü çaylar için «az radyasyonlu» ra
poru alabildiği halde, aynı şartlarda aynı tarladan 
Çay-Kur'un alıp işlediği çaylar yüksek rasyasyonlu 
çıkıyor. Bu durum, işin içinde bir bütyeniği olduğunu 

göstermiyor mu? Bu da Çay-'Kur'u devre dışı bıra
kıp, özel sektörün piyasaya hâkim olma isteğini yan
sıtmıyor mu? Bu durum, yörede yaygın söylenti olan 
çayda radyasyonun, özel sektörün kasıtlı propagan
dası olduğunu kanıtlamıyor mu? 

'Bütün bunlara bağlı olarak, özel sektörle müca
dele ederek gerek üreticiyi, gerekse tüketiciyi koruyan 
Çay-Kur Genel Müdürünün, radyasyon kontrolü yap
madığı gerekçesiyle görevden alınması gündeme gelmfiş 
midir? 

Sayın milletvekilleri, yine yukarıda arz ettiğim, 
Sayın Bakanın açıklamasına dönelim. Sayın Bakan, 
çayın bir marul gibi yenmediğinden, radyasyon etki
sinin çok az olduğunu ifade etüiler. Peki, Karadeniz 
Bölgesinde her gün ve her evde pişirilen bir karala-
hana ile diğer sebze ve meyveler vardır. Bunların bir-
kısmı çiğ yendiği gibi, karalahana pişiriltp, kendisi de, 
suyu da yenmektedir. Sayın Bakan açiklamalarında, 
ıbu selbze ve meyvelerde radyasyon, olmadığını ifade 
etmişlerdir. Mevcut radyasyon, aynı arazide, aynı ik
limde ve aynı radyasyon etkisinde bulunan bitkiler
den, sadece, yöre halkının cebine üç beş kuruş girme
sini sağlayan çay ve fındığa mı musallat olmuştur? 

Sayın milletvekilleri, çay müstahsilinin ürün bedel
lerini zamanında alamaması sorununa gelince : Bu ik
tidar döneminde kangren haline gelen bu konuda, 
gerek gündem dışı konuşmalarımda, gerekse daha ön
ce AKFA konusunda verilen araştırma önergesinin 
görüşülmesi sırasında, defalarca maruzatta bulunmuş
tum. Yerli gelmişken yine kısaca değinmek istiyorum. 

Çay tarımı çok emek isteyen bir tarımdır. Bu ta
rımla 200 binden fazla aile, tabiatla ve hava şartları 
ile mücadele ederek geçimini sağlamaktadır. Yöre 
halkının gece gündüz alın teri dökerek geçim kayna
ğı haline getirdiği çay, uygulanan politika ile hiçbir 
zaman üreticinin emeğinin karşılığı olamamıştır; hele 
hele son yıllarda, alın terinin hakkı olmaktan gittik
çe uzaklaştırılmıştır. Verilen talban fiyatlar, astronottuk 
rakamlara varan girdiler karşısında yetersiz kaldığı 
gibi, zamanında ödenmeyip enflasyonla aşındırılan 
üretici alacakları her zaman gündemde kalmıştır. Bu
gün hile, 1986 yılı ürününün büyük bir bölümünün be
delini alamayan, hatta iki yıl öncesinin parasını ala
mayan üreticünin, yapılan hesaplara göre 40 - 50 mil
yar lira alacağı vardır. Çay-Kur'dan devlet desteğinin 
çekilmesi ile daha da artan üretici alacakları yanın
da, çayda tekelin kaldırılmasıyla özel sektöre peşkeş 
çekilen üretici, özel sektörden para yüzü göremez ha
le gelmiştir. 
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Sayın Başbakan, televizyon ekranında ve miting 
meydanlarında, «Üretidiye beş kuruş borcumuz yok, 
üreticinin malının değerini ödüyoruz» diye nutuk atar
ken, çay üreticisi, «Hükümet, herhalde bizim alacak
larımızı saymıyor, bizim alacağımız herhalde para de
ğil, puldur» diyor ve «Hükümet, herhalde bizim ala
caklarımıza sünger çekmiştir» diye ekliyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hükü
met ne zaman doğru söyledi ki, şimdi doğru olsun 
kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Kara, 4 dakika zamanınız var 
efendim. 

MEHMET KARA (Devamla) — Sayın Başbakan 
AKFA çay fabrikalarının açılışında yapatığı konuş
mada, müstahsile, «Peşin para istiyorsanız, çayınızı 
özel fabrikalara verin» diyordu. Şimdi ise Sayın Baş
bakan, özel sektörün iki yıldır ödemediği çay para
larını ve bunun üretici üzerindeki etkilerini görmez
likten geliyor. 

Şimdi Sayın Başbakanı, sözlerini senet kabul ede
rek, özel sektöre verdiği ürün parasının ödenmesi için 
üreticü lehinde girişimde bulunmaya davet ediyor ve 
üreticinin yarasına merhem olmaya çağırıyoruz; ama 
bu da boş; zira, devletin borcunu ödemeyen yetkililer, 
özel sektörün borcu için hiç zahmete girer mi? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Karşılık
sız senet onlar. 

MEHMET KARA (Devamla) — Ama, vatandaş 
haklı olarak, «Paramızı özal ödesin» diyor. 

Geçen üç yıl içinde gübreye yüzde 300, tarımsal 
ilaçlara yüzde 400 - 500 oranında zam yapıldığına, 
hükümetin, gübre ithalini bir kararname ile özel hol
dinglere verdiğine, çay ekicileri kooperatiflerinin bu 
konunun dışında bırakıldığına ve vatandaş gerdk dev
letten, gerekse özel sektörden alacağım alamadığına 
göre, bu yıl için belirlenen taban fiyatın yetersizliği 
yanında, gübre kullanamama endişesi, üreticiyi derin 
düşüncelere sevk etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, işte, yukarıdan beri arz etti
ğim hususlar hakkında gerekli incelemenin yapılması 
için, bu araştırma önergesi kabul edilmelidir. 

Bu araştırma açılmalı ki, çayda tekelin kaldırıl
ması ile teşvik gören özel sektörün yıllardır ödeme
diği çay paralarının bu yıl da ödenmemesine radyas
yonun kılıf olup olmadığı, özel sektör fabrika ve pa
ketleme tesislerinde gerekli radyasyon ölçümlerinin 
yapılıp yapuknadığı, gayri sıhhî şartlarda paketleme 
yapan bazı korsan kişilerin paketlediği çayların kont
rolünün yapılıp yapılmadığı ortaya çıksın. 

Bu araştırma açılmalı ki, bazı özel sektörün, son 
sürgün çayları radyasyon nedeniyle ucuza alıp alma
dığı, yani, halkı soymak için radyasyonu tuzak ola
rak kullanıp kullanmadığı ve aynı şartlarda yetişti
rilen diğer sebze ve meyvelerde radyasyonun hangi 
boyutlarda olduğu ve sebepleri belirlensin. 

Bu araştırıma açılmalı ki, radyasyonun yalnız fın
dık ve çaya neden musallat olduğu açıklığa kavuş
sun. 

Bu araştırma açılmalı ki, belirsizlikler belirl hal© 
gelsin, muammalar aydınlansın, bulanık suda avlan
malar sona ersin. 

Bu araştırma açılmalı ki, herkesin maskesi düşsün, 
gerçek ortaya çıksın ve hükümet, kazanabilirse inan
dırıcılık kazansın. 

Bu araştırma açılmalı ki, Sayın Başbakanın, «üre
ticiye borcumuz yok, ürün bedellerini peşin ödüyo
ruz» şekDindeki beyanlarının doğruluk derecesi orta
ya çıksın. 

Bu araştırma açılmalı ki, aynı tarladan özel sek
törün aldığı çayın az radyasyonlu, Çay-Kur'un aldığı 
çayın yüksek radyasyonlu oluşunun sebepleri belir
lensin; ama sayın hükümet ve iktidar kalkar da, «Bi
zim düzenimiz ve ekonomik modelimiz, sömüren azın
lık - sömürülen çoğunluk ve bunun için de her yol mu
bahtır» der, bu önergeyi reddederse, biz de onları hal
kın. sağduyusuna ve yargısına havale ederiz. 

t 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bizam dü
zenimizde sömürü yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MEHMET KARA (Devamla) — Son olarak bir 

konuya daha değinmek istiyorum. Traibzonun yerel 
basınından Karadeniz Gazetesinin 9 Ocak 1987 tari
hinde Karadeniz Üniversitesinde tertiplediği ve Sayın 
Cahit Aral'ın konuşmacı olarak davet edildiği «Doğu 
Karadeniz'de Radyasyonun Etkileri ve Neticeleri» adı 
altındaki toplantıya, başlangıçta, Sayın Bakanın ka
tılacağı bildirildliği halde, toplantıdan kısa süre önce 
Sayın Bakanın katılamayacağını bildirmesiyle, bütün 
hazırlıklara rağmen toplantı iptal edilmiştir. Radyas
yon konusunda hükümetin tutumunun net bir şekilde 
sergileneceği ve halkın kafasındaki şüphelerin giderile
ceği; özellikle müstahsilin soracağı sorulara alacağı 
cevaplarla rahatlayabileceğim ümit ettiği bu toplan
tıdan Sayın Bakan son anda neden kaçmıştır? Bütün 
Karadeniz halkının tepkisini çekeceğini bile bile, son 
anda toplantıya katılmamak için kimden emir aldınız 
veya kimlerin baskısı ve tesiri altında kaldınız? İleride 
tekrar gündeme gelecek olan bu konudaki toplantıya, 
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bütün baskıları bir yana iterek, katılacağınıza dair 
Meclis huzurunda söz verir misiniz? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Alıklara) — Katılacağım. 

MEHMET KARA (Devamla) — Netice olarak 
denebilir ki, bu araştırma önergesi kalbul edilmez red
dedilirse, bugüne kadar süregelen tutarsızlıklar ve çe
lişkiler yanında, muammalar çözümlenemeyecek, bu
lanık suda avlanmalar devam edecek, hükümet de bu
nun destekçisi olarak kalacaktır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
DSP Grubu adına Sayın Fikret Ertan; buyurun. 

(DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA FİKRET ERTAN (iz

mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz 
gibi, 26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer kazası, 
dünya için, belki de o güne kadar olan kazaların en 
büyüğü olarak oluştu. Önce, Sovyetler Birliği bu ka
zayı dünya kamuoyundan birkaç gün sakladı; ancak, 
arkasından, ister istemez - 28 Nisanda - dünya ka
muoyu kazayı duydu. Hatta Reagan, kamuoyundan 
saklanan böyle önemli bir olay nedeniyle de Sov
yetler Birliği Hükümetini eleştirdi; eleştirmekle kal
madı, Sovyetler Birliğinin bu önemli olayı saklama
sı nedeniyle Birleşmiş Milletlerde gerekli uyarının 
mutlaka yapılması istendi. 

Santral, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası 
Radyolojik Enerji Ajansının korunumu, denetimi 
dışındaydı ve korunma gereçleri, serapları (set'up) ye
terince yoktu. 

Sayın milletvekilleri, geçen sene özellikle günde
me gelmişti, Türkiye'ye nükleer santral yapılacaktı 
ve çeşitli firmalar, Kanada olsun, İsveç olsun, bu
nun için fiyatlar verdiler. Şurası unutulmamalı ki, 
bir nükleer santralın korunmasına ait gereçler, se-
taplar, (Set'up), o santralın maliyetinin dörtte bi
rini, hatta yarışımı bazen oluşturmaktadır. Nitekim, 
bu kaza olur olmaz Amerika Birleşik Devletleri, 1,5 
milyar dolar olarak hesapladığı bir santralın mali
yeti 7,5 milyar doiara tırmanıyordu; hemen termal 
nükleer enerji şekline çevirdi. Artık bundan sonra 
nükleer santrallar kazaya karşı daha ciddî önlem
ler alacaklardır. 

Bu kaza olur olmaz, önce, yayılma gücü olan 
iyot - 131 - iyotun radyoaktif izotopudur - yayıl
dı. Ben, 4 Mayısta yapılan ölçümleri yine Uluslar
arası Radyolojik Enerji Ajansı Dergisinin güz'sayı
sında gördüm - bu ajans Birleşmiş Milletlere bağlı 

bir örgüt oluyor - burada, Türkiye'nin de durumu
nu içeren grafikler var. örneğin, iyot - 131 için ya
pılan göstergelerde Türkiye için önemli bir tehlike 
olmadığı yansıtılıyor; 300 - 350 bekerel arasında 
grafikler... Buna mukabil - İsveç'te 2 bin bekerel, İs
viçre'de 1 300 bekerel, Çekoslovakya ve Avusturya' 
da 2 bin bekerelin üstünde. 

Bu kaza olur olmaz tüm dünyada çeşitli önlem
ler alınmaya başlandı. Önce İsveç, öncelikle Macaris
tan, Çekoslovakya, Romanya ve Bulgaristan'dan yap
tığı ithalatı yasakladı, sonra da, yine ölçümlü ola
rak serbest bıraktı. Arkasından Federal Almanya, 
yine kaza olur olmaz, radyasyon kontrollerini ola
ğanüstü artırdı, italyanlar, sadece Milano Halimde 
120 ton sebzeyi döktüler ve Yugoslavlar, hamile ka
dınları, sokağa çıkmama, mümkün olduğu kadar az 
çıkma konusunda uyardılar. 

Sayın milletvekilleri, bu önlemler furyasını is
tediğimiz kadar uzatabiliriz; fakat bu arada Türki
ye me yapıyordu? Türkiye'de bu konuda kendisini 
otorite olarak onaylayan bir kuruluş var, Başbakan
lık Atom Enerjisi Kurumu. Bu kurumun Sayın Baş
kanı Yüksel Özemre, 1 Mayıs tarihinde çıkan - tah
min ediyorum bunu 29 veya 30 Nisanda vermişti -
demecinde - Yener Süsoy'la yaptığı röportajında -
şöyle diyordu: «Türkiye kesinlikle radyasyon tehlike
sinin içinde değildir.» Bunu 1 Mayısta söylüyor Sa
yın Özemre, kendisini bağlıyor. Bir bilim adamının, 
daha radyasyon bulutları Türkiye'ye ulaşmadan böy
lesine kendisini bağlaması, aslında o kurumun başın
da bundan sonra bırakılmaması ıgerekirliliğini de or
taya koyuyor. 

Konuşmasına devam ediyor: «önceki günden be
ri yaptığımız ölçümlerde doğal radyasyonda en ufak 
bir artık görülmemiştir» diyor ve nerede ölçümler 
yapıldığını sayıyor. Sonra, Yener Süsoy şüpheleni
yor, «Gel de sorma» diye bir parantez açmış ve 
«Acaba bizdeki aletler yeterli mi, yoksa eskilerden 
kalma bozuk şeyler mi?» diye sormuş. Sayın öz
emre o andaki psikolojisiyle - kızgınmış - «Hem çok 
yeterli, modern standartlara uygun, dünyanın her ta
rafında kullanılan aletler» diye cevap vermiş. 

Son cümlesi şöyle: «'Yanılma payımız yok. Bu
raya gelinceye kadar bu radyolojik serpintiler o ka
dar değişikliğe uğradı ki, ulaşanlar bile olsa...» Ula
şanlar bile olsa, deniliyor ve öbür gün, radyoak
tif iyot - 131 başta olmak üzere, biraz stronsiyum, 
biraz sezyum - 137'nin Türkiye'ye geldiği saptan
maya başlanıyor; özelikte Batı Trakya'dan başlıyor. 
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Doğu Karadeniz'e doğru yol alıyor. Doğu Karade
niz'e gelen radyasyon, yüksek dağlar nedeniyle ora
da birikmiş olabilir; çünkü son zamanlarda özellik
le çaylarda - ne derseniz deyin - çıkan radyasyonun 
nedeni veya fındıktaki radyasyonun nedeni, tahmin 
ediyorum ki, radyasyon dalgası veya bulutu oradan 
çıkış yolunu mümikün olduğu kadar az buluyor. 

Bundan sonra, hükümetimiz değil de, özemre ola
ya el atmıştır; «Türkiye'de ben bu konunun garan-
tisiyim» diyor. Gazeteciler diyor ki: «Size hükümet 
tarafından baskı yapılıyor mu?» Açık açık yemin 
ediyor ve «Vallahi billahi baskı yapılmıyor» diyor 
ve sonraki demeçlerinde de, «Biz hepsini biliyoruz; 
hangi izotop ne kadar radyoaktiftir, hangi izotop 
hangi zararları yapar, hangi izotoptan ne kadar mik
tar, ne kadar bekerei radyoaktivite neşredilir, biz 
biliyoruz; ama halkı paniğe uğratmak istemiyoruz» 
diyor.: 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özemre'nin, tek gö
revi, halkı paniğe uğratmamak, demek! Bunun için 
de elinden geldiği kadar yemin ederek, «Efendim, 
tehlike yoktur» diyerek ve başka niyetler arayarak, 
radyoaktiviteyi, yani bu radyasyon olayını kamu
oyunun dışında tutuyor, hiç ölçüm verilmiyor. 

Radyasyonda Önemli olan bir sürü konu inanı
nız iki daha tespit edilmemiştir; çünkü dünyada daha 
beş - altı tane büyük radyasyon, radyolojik aktifMği 
olan dalga oluşmuştur. O Nagazaki, o Hiroşima, ar
kasından İngiltere'deki olay, 1979'da yine Amerika' 
da olan olay ve en son Çernobil... Bakın, bu son 
Çernobil olayı, dünyaya, radyasyon olayında bir 
'kalomel olacaktır, bir deneyim olacaktır ve bu de
neyimler sonucunda da, 'bilim adamları bazı veri
ler yakalayabilecektir. Bunun farkında Sayın özem
re. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Özemre çok hay
siyetli bir bilim adamıdır, çok yakından tanırım. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Ben tanımıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — 'Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

'FİKRET ERTAN (Devamla) — O zaman şunu 
dinleyelim... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Memur
dur, siyasal iktidarın söylediğinin dışıma çıkamaz, 
baskı vardır. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Şimdi, böyle 

önemli bir konuda.., 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Radyasyon, Tür-
kiye'ye gelince radyasyon oldu. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — ANAP' 
in belli adamı. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Yalnız bunu 
okuyacağım ve Özemre'den vazgeçiyorum. 

Bakın, Özemre, Çernobil kazasının hemen ardın
dan, Türk insanının büyük bir kuşku içerisine düş-
düğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü, ne 
söylem işse onu okuyorum Sayın 'Bakan; «Her şeye 
karşın, Çernobil kazasının olumlu bir yanı vardır...» 
Tabiî Türk halkında, özellikle bürokrasisinde hep 
olumlu şeyler aranır. «Bizler bu kazadan sonra an
ladık ki, elimizdeki gereçler, ikinci kez böyle bir 
kaza olması durumunda, hiç de yeterli olmayacak
tır. Çernobil kazasından sonra radyasyon araştırma
sı yapabilmek için, elimizdeki olanaklar çok sınır
lıydı. Lodos rüzgârları olmasaydı, işimiz gerçekten 
zordu, hatta çok zordu» diyor. Yani bizler, bu işin 
altından zor kalkardık. Şimdi yeniden böyle bir kaza 
olması ihtimaline karşı önlemler almaya başladık... 
Özemre, gıda maddelerinde radyasyon ölçümü yap
mak için kullandıkları aletlerin de yetersiz olduğunu 
söyleyerek, bu amaçla önümüzdeki yıllarda bir ens
titü, beş tane de laboratuvar oluşturacaklarını bil
dirdi. 

Bakın 1 Mayısta ve 7 Mayısta Sayın özemre di
yor ki: «Bizim aletlerimiz çok prezisyonludur.» Hatta 
7 Mayısta Süsoy'la yaptığı röportajda, «Tanesini 10 
milyona aldık, hepsi yeterli, çok moderndir» diyor; 
arkasından da bunu söylüyor ve ben özemre'yi bıra
kıyorum. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
ANAP'ın sesi. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bilgi
nizin kaynağı neresi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Devam edin Sayın Ertan. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, aslında Türkiye'de belli bir süreden sonra 
iyot -131, dünyada olduğu gibi azalmıştır. Çünkü, 
iyot- 131 in yarılanma ömrü... Şu yarılanma ömrü, 
örneğin bir radyoaktif madde 40 gram olsa, diyelim ki, 
bunun yarılanma ömrü 10 yıl ise, 10 yılda 20 grama 
iner, bir 10 yıl sonra da 5 grama iner, 5 gram 2,5 
grama; böyle gider. Şimdi, iyotun yarılanma ömrü 8 
gündür ve bütün ölçümler artık iyot - 131'den terk 
edilerek, Avrupa'da olsun, kendi ülkemizde olsun, sez
yum - 137vye dönmüştür. Sezyum - 137'nin yarılanma 
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ömrü 11 bin gündür, örneğin, burada deniliyor ki, 
«Sadece bir röntgen filmi için şu kadar rem gerekir». 
Baryumdan bahsediliyor, baryum izotopundan bahse
diliyor. Şurada yarılanma günlerine bakarsanız, bar
yumun 12,5 gün, oysa sezyum - 137'nin 11 bin gün
dür. Yani, bin kat fazladır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Biyolojik ömrü 100 gün
dür. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Efendim, tabiî 

ki, 100 gündür. Hatta, televizyonun yaptığı birinci ya
yında da yarılanma gününün 90 gün olduğu söylendi. 
Yarılanma gününün... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Dışarıda 30 gün... (Ba
kanlar Kurulu sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
Sayın Ertan, karşılıklı konuşmak usulümüzde yok. 
Sayın bakanlar lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ba

kanlara müdahale edin, bakanlara. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Ertan, lütfen karşılıklı ko

nuşmayalım efendim; suallere cevap vermeyin; lütfen 
siz konunuza devam edin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kürsüye yakın otu
ranlara müdahale edin Sayın Başkan. Bakanlara mü
dahale edin, bakanlara... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Bakan bilimsel izahatta bulunuyor. 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın bakanlar, lütfen mü
dahale etmeyin. 

FİKRET ERTAN (Devamk) — Şimdi, Bakan Be
yin uyarısına katılıyorum. Tabiî ki, dışarıya atılma 
ömrü 20 ila 100 gün arasındadır; bu biyolojik ömür 
değildir, dışarıya atılma ömrüdür. Yani, sezyum vü
cuda kolay girer; birinci grup elementidir. Kusura 
'bakmayın, biraz evvel bakan, «Ne yapayım?» dedi; 
«Çözünmüyorsa ve radyoaktivite gücünü kaybediyor
sa» dedi, irticalen yaptığı tek cümledir o; «Ben ne 
yapayım çayın...» dedi. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bakın, ben şunu söylüyorum, en basit... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Yanlış söylüyorsunuz... 

©AŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars).— Rahatsız olduklarına 

göre, gerçekleri söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ertan, devam edin efendim. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, elbette ki, kürsü bir forum alanıdır. Ben 
bu tartışmalardan mutsuzluk duymuyorum. Yalnız, 
Sayın Bakan, amatör de olsa, beş sene kimya öğrenimi 
yapmış bir insana yaptığı uyarıları daha dikkatli yap* 
sın. Onun için de lütfen şu açıklamayı yapmamı 
mazur görün; en basit kimya bilgilerinizi kurcalayın. 
(DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Oturup tartışalım efen
dim. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Periyotlar cetve
li diye bir olay vardır. Bu periyotlar cetvelinin bi
rinci grubunda lityum, sodyum, potasyum, rubidyum 
ve sezyum vardır. Sezyum, yani birinci grup element
lerinin tümü, suda olsun, her türlü çözeltilerde olsun, 
yüzde 100 çözünürler, her türlü birleşikleri yüzde 100 
çözünürler. (DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

. BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Ertan, toparlayın efendim, süreniz doluyor. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade edin de gerçekler konuşulsun o kürsüden. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, olayın polemik yönü yoktu aslında. Ben... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ne ya

palım, çayları denize mi dökelim yani? 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Bakın, dün bir 
arkadaş, «Ne olursa olsun 'biz bunu zaten içecektik. 
(Belli bir memuronuzdu, bir memurumuz idi, biz 
bun'ları içecektik» dedi. Biliyorsunuz, Çin'de bir za
manlar yağmur yağmış ve deli yapacağını bile bile, 
Ihalk 'tümünü içmiş, çaresizlikten. Eğer siz bu pa
ketlerin üzerine 100 bin bekerel dahi yazsaydınız, 
(belki de Türk halkı çayı içmek zorunluluğundaydı. 
Şunu yapamaz mıydık; yani hiç olmazsa çocuklara 
çay içilmemesi (gereklMiğini önerebilirdik gibi geliyor 
aklıma. 

Şimdi, bu kionuyu, maatteessüf, "biraz da olsa, 
mutlak bazı kimyasal verilere dayanarak anlatmak 
zorunluluğundayım. Önümdeki notların birçoğu da 
burulara dönük; fakat öyle anlıyorum ki, Sayın Ba
lkan bundan rahatsız oldu. (ANAP sıralarından «Sen 
rahatsız oldun» sesleri, gürültüler) 

Bakın, Sayın Bakan veya genellikle özemreide 
Ibu olayın ardında, ıhatta ANAP sözcüsü arkadaşı-
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mrz, bu olayın ardında belli bir lobMn olduğunu 
söyledi. Hiçbir lobiye dahil değiliz. Bu beli lobi kim
ler? örnek veriyorum... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
ANAP'lı seçmenlerin çoğu da anlarsa ne olacak? 

'BAŞKAN — Sayın Ertan, toparlayın efendim. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Tamam efendim. 
Karadeniz'deki çayın alımı üzerinde, örneğin, Kıb

rıs Türk Federe Devleti Sağlık Bakanı açıklama 
yapıyor, şöyle diyor: «Bu radyoaktivite AET tara
fından belirtilen limitlere göre insan sağlığına aykırı
dır, ithalatı durdurmamız, insan ve toplum sağlı
ğına gösterdiğimiz saygının bir gereğidir.» Böyle de
yip bırakıyor. Bu da bu lobiye dahil... 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Acelesi ne? Bi
zimkiler de yapar yarın. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Ayrıca, Batı 
Bertin Senatosu Nükleer Araştırma Enstitüsü veya 
kurumu başkanı ve yardımcıları da Türk çayında 
yüksek oranda radyoaktivite buluyorlar. Bu konunun 
igündeme (gelmesinde Hollanda'nın Amsterdam şehrin
deki, yine sağlık bakanlığının bu konuya ilişkin ku
rumunun da parmağı var. O da, iki veya üç örnekte 
yüksek oranlı radyoaktif madde olduğunu ilan edi
yor ve Türk çayları konusunda uyarıyor. Onun üze
rine hemen ticaret müsteşarımız veya Hollanda'nın 
ticaret ateşesi konuya giriyor ve diyor ki: «üç tane 
örnekle hiç açıklama yapılır mı, üç tane örnekle hiç 
olur mu?» Sadece üç örnekte çıkan rakamlar 20 bi
nin üzerinde. 

Şimdi biz şöyle diyoruz: Rus ruleti mi oynaya
cağız! Hangi çayda radyasyon yok, hangisinde var, 
bunun farkında değiliz. (DSP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eritan, konuşmanızı tamam
layın efendim. 

ALt İHSAN ELGÎN (îçel) — Sayın Başkan, ne 
güzel konuşuyor, müsaade edin devam etslin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sü
resi daha dolmadı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. (DSP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Brtan, süreniz doldu, lütfen bitirelim efen
dim. 

FİKRET ERTAN ((Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Aslında çok zor olan bir konuyu anlatmak da 
çok 'güç. Gerçekten burada yapmak istediğimiz, 
Türk .ticarettin© bir damga vurmak değildir; ama bu 

hükümet buna açıklık getirmedi, hiçbir ölçüm sun
madı ve öyle zannediyorum ki, bir kere hükümetin 
bu tutumu, Türk halikında bu konuda şüphe uyan
dırdı. Biraz evvel Sayın Bakan «Aylık Ortalama 
kasım ayı için 10 bin tondan 9 bin tona düştü» 
dedi. Çay - Kur Genel Müdürü Yılmaz Telaltar, 
da, sadece kasım ayı içlin 9 bin ton tüketim veya 
pazarlamayı umarken 7 bin ton satıldığını söyledi. 
Bu rakam ışunu göstermekte, en azından şunu ifade 
etmektedir. Sizin söyl ediklerinize Türk Halikının 9' 
undan 2'si güvenmiyor. 

Saygılarımı sunarım. '(DSP ve DYP sıralarından 
alkışlar) ê Ş 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertan. 
Önerge sahibi olarak Sayın Bahadır; buyurun 

efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; çay sorunları ve rad
yasyon etkileri hakkında verilen araştırma önergesi 
üzerinde imza sahibi olarak görüşlerimi beyan etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Bakanımızın verdiği izahatı dikkatle takip 
etmeye başlamıştım. Sayın Bakan tabiatıyla burada 
Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı olarak iza
hat veriyor. Her zaman bu kürsüde Radyasyon Gü
venliği Komitesi Başkanı olmaktan, bir hükümet üye
si olmaktan uzaklaşamamış ve bir hükümet üyesi ol
duğunu da daima unutmuştur. 

İkinci bîr husus; Şuna dikkat ettim : Sayın Bakan 
burada radyasyonu masum göstermek için elinden ge
len gayreti sarf etmiştir; efendim, sıcak sulardaki rad
yoaktivitenin insan vücuduna faydalı olduğunu izah 
etrriiş'tlir. Biz bunun faydalı mı, zararla mı olduğunun 
hesabını çoktan biliyoruz. 

Ayrıca, nebatların, tek hücreli, çok hücreli hay
vanların beslenmesinden bahsetmiştir ve bu arada ba
zı müjdeli haberler de vermiştir. Müjdeli haberi de 
şu : Çay yöresinde 670 bin ton çay alınmış, bunun 
bedelinin 118 milyar 529 milyon lira tutarında oldu
ğunu ifade elmliş ve bakiye 47 milyar 600 küsur mil
yon borç kaldığını ve bunun da önümüzdeki mart 
ayında ödenoeğini ifade etmiştir. Bu da müjdeîî bir 
haber. Tabiî, sözünü senet kabul ediyoruz. İnşallah, 
çay üreticilerinin alın terinin karşılığı gününde ödenir; 
bunu takip edeceğiz ve bekliyoruz. Tabiî, sayın Baka
nın spzünü senet kabul ediyoruz. 
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DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
ı^stanibul) — Hükümet üyesi olarak konuşmuş işte. 

IMiEHMET ABDöRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yazılı .senet mi, sözlü senet mi?. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yazılı se
netler piyasada protesto oluyor. 

IBAŞKAN — Sayın Nal'bahtoğlü... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Ayrıca, çok. 

değerli arkadaşımız Nuri Topkaya bu anada fındığa 
da temas ettiği için, ben de fandığa kısaca temas ede
ceğim. Yalnız, olayın önemsenmemesini bir hususla 
«açıklamak Myorum, berilden evvel konuşan hatip bu 
hususa temas etti. ' • 

Türkiye'de olay çok hafife alınmıştır. Olay 26 Ni
danda vaki olduğu zaman İsveç'te radyasyon ölçüm
leri derhal on katına yükselmiştir ve İsveç' Hükümeti 
bu radyasyon yükselmesini kendi ülkesindeki nükleer 
santrallann bir arıza yapmasına bağlamıştır. Tabiî, bu 
araştırılmış, kendi ülkesindeki santrallann hiçbirinde 
•arıza olmadığı tespit edilmiş; diğer Avrupa ülkelerin
de de böyle bir ©İlayım olmadığı tespit edilmiş ve en 
nihayet Rusya'da böyle bir olay olabileceği dikkate 
alınmış ve sorulmuş; onlar da önce inkâr etmişlerdir 
ve bu dünya literatürüne geçmiş, hatta sual halline de 
'gelmiştir. 

(EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne suali, nasıl sual? . 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — İmtihan suali 

efendim. 
Yine burada fındıktaki radyasyondan bahsedilir

ken, «Daha önce fındığın kentali çok düşükken, bu 
sene 410 dolara çıktı» denildi. Bunu iftiharla söylü
yorlar; fakat halkın durumu hakkında hiçbir bilgi ve-
jüîmernliştiiır. O zaman biz de o (bölgede bulunuyorduk. 
Radyasyon dolayısıyla hükümetin al'dığı tedbirler hal
kı perişan etmiştir. Evvela, fındığın bir yerden bir ye
re nakli önlenmiş, sonra da satışı önlenmiştir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Çaydan bahset, çaydan... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 'Sizler bahset
tiğiniz içiin, müsaadenizle ben de fındıktan biraz bah
sedeyim. 

. Fındık müstahsili, elindeki fındığını 300 - 400 li
raya satmıştır. Şimdi... 

EYÜP AŞIK i(Trabzon) — AaaL 
OSMAN BAHADIR. (Devamla) — Evet 400 lira

ya satmıştır. 
İBAŞKAN — Lütfen Sayın Aşık... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Kendi gözüm

le şahit olduğum olaydır. Şimdi, fındığın fiyatı bin li
raya çıkmıştır. 
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EYÜP AŞIK (Tra'bzon) — Evet, üç sene evvel. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen efendim... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Vatandaşın bu 

perişanlığını kim telafi edecektir? Tabiî, geçmiştir. 

Bilindiği üzere, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin Ukrayna Bölge
sindeki yarı askerî, yarı stivil özel nükleer santral re
aktöründe meydana gelen patlama sonucu bin kilo
metrekare çapında bir alana yayılan artık radyasyon, 
'hava olaylarına bağlı .olarak Orta Avrupa'yı, İskandi
nav ülkelerini, Balkanları ve ülkemizin de Trakya ve 
Karadeniz bölgelerini etkisi altına almıştır. Samtral-
daki kazanın ilkbahar mevsimine tesadüf etmesi, ta
rım ürünleri ve hayvansal ürünler açısından da ayrıca 
'bir talihsizlik örmüştür. Yine, verilen bilgiye göre, bu 
afet, iiki defa, sözü geçen bölgeleri etkisi altına almış
tır. Ayrıca, yağmur suları ile toprağın derinliklerine 
inen radyasyon izotopları, bitkilerin, kökleri vasıta
sıyla topraktan aldığı minerallere karışmak suretiyle 
bütün nebatlara ve bJayvanî gıdalara bulaşmış ve bu 
bölgede yaşamak zorunda kalan insanımızı uzun süre, 
radyasyona bulaşmış hayvanı ve nebatî gıdayı alma
ya ımıedtour bırakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, 1 dakikanız var, ona 
göre toparlayın efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bİzlim bura
da üzerinde durduğumuz asıl mesele, insan sağlığı ile 
bu insanların yalnız geçimlerini sağl'adıkları ticarî ma
hiyetteki tarım ürünlerinin satışlarında uğradıkları za
rarların tazmini keyfiyetidir. Daha önce konuşmam
da açıkladığımız üzere, hu kazadan etkilenen ülke 
hükümetlerinin, konuyu hassasiyetle ele alarak, kendi 
ülkelerindeki insanların sağlıklarını kontrol altına al
mış oldukları halde, ülkemizde hükümet yetkilileri, 
özellikle Tarım Bakanı, Sağlık Bakam ve Turizm Ba-
kanınının bu hususlarda hiçhlr önlem almamaları ve 
olay hakkında sorumsuz kişilerin yekdiğerini nakze
den beyan ve bildirileriyle yetinmiş olmaları keyfiye
tidir. 

Radyasyon izotoplarının, belli bir orandan fazla 
miktarda insan vücuduna dahil ollddukları takdirde, in
san vücûdunda ve doğacak bebeklerde ne derece ha
yatî tehlike tevlit ettiği hepimizin malumudur. Yine 
bu sebeble, ingiltere, Almanya, iskandinav ülkeleri, 
Hollanda, Belçika, İtalya, Romanya, Lübnan ve Ku
veyt'te tarım ve sağdık bakanlıkları, radyasyona bu
laşmış tarımsal ve hayvansal gıdaları ülkelerinden te
mizlemişler, radyasyona bulaşmış bir kışım gıdaların 
ülkelerine girmesine engel olmuşlardır. 
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BAŞKAN — Sayın Bahadır, bağlayın efendim. I 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bağlayacağım 

©fendim. 
Birkısım radyasyonlu topraktan' değiştirmişler, J 

inekleri imha etmişler; yine turizm bakanlıkları, rad
yasyonlu turist arabalarını yıkatmışlar, turistleri sağ
lık kontrolünden gieçiirtmişlerdir. Ne yazık k\, ülkemiz
de bu oranda ciddî .bir araştırma yapılmamış ve hal
kın sağlığıyla ilgilenillmem'iştir. Trakya ve Karadeniz 
iBöîgelerinde yaşayan milyonlarca insan, kaderiyle J 
ibaş başa bırakılmıştır. j 

IBurada, nükleer santra'Harın yapılmasına karşı ol- I 
madiğimizi ifade etmek isterim; ancak, bu santralla-
rın son gelişmiş teknolojiliden yararlanmak suretiyle 
kurulmasını arzu etmekteyiz. 

Ülkemizde radyasyonla tilgilîi araştırmalarda kali
teli aletlerle ciddî ölçümlerin yapılmadığı da bu olay
la meydana çıkmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Bahadır, sürenizi aştınız efen
dim; bitirin lütfen. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Tamam, bağ
layacağım. 

Burada bir noktaya da işaret etmek istiyorum. 
Televizyondan dinlediğime göre, bir program yapım
cısı bayan, ölçüler veriyor. Bu bayan, Kütahya'da 
oriiklinci ayda aldığı bazı nebatî, hayvanî gıdaları ölç- i 

VII. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI j 

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü- I 
ne geçiyoruz. I 

1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Günseli Özka- I 
ya'nm, Başbakandan sorusu vardır. I 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. I 
Sayın.(Başbakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı I 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve I 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/598) I 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var- J 
dır. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar, 
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tünüyor ve «Radyasyon yok» diyor. Aradan sekiz ay 
geçmiş, Karadeniz'e gidiyor, gene ölçtürüyor ve ge
ne «Radyasyon yok» diyor. Yalnız, dikkatimi celb 
öden 'bir husus oldu; bir inekten.alınan sütte yüzde 25 
bekerel oranında bir radyasyon çıktı. Orada bir so
rumluya soruyor, «Neden bu?» diyor. Sorumlu «Bu 
hayvan yazın biçilmiş olan kuru çayırları yedi, on
dan dolayı bunun sütünde radyasyon arttı» diyor. 

Şimdi, olayları ne kadar arkadan takip ettiğitni-
zin bir misali olarak, hayretle bu örneği vermek ist'i-
yoru'm. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen sözünüzü kes
mek mecburiyetinde bırakmayın efendim; sürenizi 4 
dakika aştınız. Lütfen efendim... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki efendim, 
(bitiriyorum. 

iBu Meclis araştırması önergesinin yüce heyetinizce 
olumlu karşılanacağını ümit ve temenni eder, saygı
larımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis 

araştırması açılmasını ka'bul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

VE CEVAPLAR 

Sonu sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — 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 — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi- bulunmadığından bir defaya mah

sus olmak üzere ertelenmiştir. 
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/702) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 
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Sayın IBahadır?.. Buradalar. 
Sayın IBakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın İçişleri Balkanı Yıldırım 

Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygı ile arz ve talep ederim. 

Olay ; 
29.12.1985 tarihinde, Tarık Ümit'i silahla öldür

meye teşebbüs suçundan sanık olarak aynı gün yaka
lanarak İstanbul İkinci Şube Birinci Kısımda nezarete 
allınan 1942 Samsun doğumlu Zekeriya Ülikücü'nün, 
15 günde hazırlık tahkikatının uzatılması ve nezarette 
kalmasına karar alındıktan sonra tevkif edildiği, 
13.1.1986 tarihine kadar geçen 16 gün içerisinde; Kı
sım Amiri Melik Kiper (Komiser), polis memuru 
Tuncer, polis memuru Necdet tarafından adı geçen 
maznun Zeikeriya Ülkücü'nün m'alka'tına sert ci'Siim so
kularak kalın bağırsağının patlatıldığı ve ayrıca başı
na da sert bir ciisimle vurularak beyninin zedelendiği 
ve felç edildiği. Çapa Hastanesi Patoloji raporu ve 
röntgen filimleri ve yine kalın bağırsakta bu sert ci
simle yapılan darbeden vukua gelen patlama yerinin 
iltihaplanması nedeniyle, Çapa Hastanesi Acil Servi
sine kaldırılarak ameliyat edilip, ameliyattan 20 gün 
sonra 13.2.1986 tarihinde öldüğü; öldüğü 14.2.1986 
tarihinde adlî tıp - Cerrahpaşa Hastanesi morguna 
kaldırılarak orada ölüm muayenesi ve otopsisi yapıl
dığı ve bundan sonra ölü sahiplerine teslim edilerek 
memleketi olan Samsunda defnedildiği, iddia, şaha
det ve raporlarla tespit ödilmiştir. 

Netice : 
Bu işkence ve adam öldürme olayının, mağdur 

dunumda bulunan Tarık Ümidin, polliise rüşvet vere
rek, kendisini silahla öldürmeye teşebbüs eden Zeke
riya Ül'kücü'yü pol'ise dşlkence ile ölldürterek intikamını 
aldığı ileri sürülmektedir. 

Anayasa ve ceza hukuku açısından suç teşkil eden 
» 

ve kanun dışı sayılan işkence ve adam öldürme suçu
nu işleyen polis komiseri ve polisler hakkında ne gibi 
işlem yapıldığı ve bir işlem yapılmamışsa, bu yazımda 
ismini açıkladığım maznun polisler hakkındaki iddia
mın bir ihbar telakki edilerek, gereğinin yerine getiril
mesini ve sonucundan kısa zamanda tarafıma bilgi ve
rilmesini saygılarımla arz ederim. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Trab
zon Milletvekili Sayın Osman Bahadır'ın, Başkanlı
ğınız aracılığıyla bakanlığıma yönelttiği soru öner
gesinde yer alan hususları cevaplandırmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Dündar Ali Kılıç'a ait bir işyerinde çalışan Ze-
keriya Ülkücü, hiçbir sebep göstermeden işten çıka
rılmasına sebebiyet verdiği kanaatine vardığı iş ar
kadaşı Tarık Ümit'i, 28.12.1985 günü Bebek Belediye 
Gazinosu önünde ruhsatsız tabancasıyla ağır şekil
de yaralaması tizlerine, yakalanarak gözaltunıa alınmış
tır. 

Tarık Ümit'in iddiası ve sanık Zekeriya Ülkücü' 
nün, kamuoyunda «baba» olarak tanınan Dündar Ali 
Kıîıç'ın ailesine bağlılığı sebebiyle, olayın basit bir iş 
anlaşmazlığı olmayıp, azmettirme sonucu meydana 
geldiği kanaatiyle, olayın daha detaylı olarak tetkik 
edilebilmesi amacıyla, cumhuriyet savcılığından 
30.12.1985 tarihinden itibaren, Zekeriya Ülkücü için 
15 günlük gözetim süresi alınmıştır. 

Astım hastası olduğu anlaşılan Zekeriya Ülkücü, 
gözetim altında tutulduğu süre içerisinde nezarete 
konmamış, sorgusunu müteakip sevk edildiği İstanbul 
Dördüncü Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. 

Sanık, sorgusu sırasında verdiği ifadesini aynen 
mahkemede de tekrar etmiş; ayrıca, kendisine cebir ve 
şiddet kullanıldığı yolunda da şikâyette bulunmamış 
olup, tutuklanmasından bir ay sonra, hastalanarak 
sevk edildiği Çapa Hastanesinde ölmüştür. 

Zekeriya Ülkücü'nün ölüm sebebinin tespiti için 
Adlî Tıp Kurumunca 14.2-1986 tarihinde yapılan 
otopsi neticesi verilen raporda, ölümün, kişliriin tabiî 
rahatsızlığı sebebiyle vuku bulduğu anlaşılmıştır. Ni
tekim, olaya İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca el ko
nulmuş; sanık emniyet görevlileri hakkında 23.12.1986 
tarih ve 1986/165 sayılı takipsizlik kararı verilmiştir. 

Yüce Meclise saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Konuşmak istiyor musunuz Sayın Bahadır? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Verdiği bilgi 

için Sayın Bakana teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas İli 
Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(61631) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki soru, sahibinin gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — 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) 

'BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili ib
rahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın IBaşbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, iş

kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, tçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
iSoru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus 

olma küzere ertelenmiştir. 
9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 

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

IBAŞKAN — 9 uncu sıradaki soru, soru sahibinin 
görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

10. — Erzurum Milletvekili. Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından ısomısu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın iBakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

IBAŞKAN — 11 inci sırda, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey

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

BAŞKAN — 12 nci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ceylan?.. Buradalar. 
ISayın IBaşbakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 
13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış, Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. •— Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şalhin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, 

soru düşmüştür. 
15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. OBurada. 
Sayın Bakan?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — 10 gün mehil talep ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 10 gün mehil istendiğinden, soru er
telenmiştir. 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol • 
îş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) ' 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

.vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Baka
nı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/799) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in,. Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Burada. 
ıSoruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü. 

olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 

Musa Ateş 
Tunceli 

3.9.1986 tarihli ıhiır gazetede, Tunceli'nin Pülü
mür ilçesinde kocası PKK üyesi savıyla Mehmet Yü-
ce'nin eşi Necla Yüoe jandarma tarafından gözal
tına alınarak, kocasıyla cinsel teması sürüyor mu di
ye Devlet 'Hastanesine kontrole götürüldü. 

Tunceli Valisi «Bu muayene yapılmazsa aranan 
kişinin evde yatıp yatmadığını nasıl öğreneceğiz? 
Bunda ne' glibi bk terslik var?» dedi, denilmektedir. 

1. Türküye Cumhuriyeti Devlerimizin kolluk 
kuvvetleri için, bir suçluyu yakalamak için başka ça
re yok mudur ki, bu gibi çok çirkin, haysiyet kırıcı 
'bir yönteme başvuırulmuştur? 

2. Dünyanın herhangi ıbir ülkesinde (böyle bir 
yönteme başvuruiknuş mudur? 

3. Bu yöntemin : 
a) İnsanlık hasletleriyle, 
ıb) Türk'ün haysiyet ve şerefiyle, 

ı c) İslam Dinimiz kutsiyetiyle, 
d) Hukukun genel esaslarıyla; 
Bağdaşır tarafı var mıdır? 
4. Bu çok çirkin buluşları bulanlar, tatbik ve 

tasvip edenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak-

bulut; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 
Kasım 1985 tarihinde Pülümür Yatılı Bölge Okulun
dan bir teksir makinesinin, 7 Aralık 1985 tarihin
de 'Pülümür - Balpayaım Köyü Rüstem komanda bir 
erlin silahının gasp edilmesi, 17 Mayıs 1986 tarihin
de Pülümür - Altınhüseyiin Köyünden Yücel Akın'ın 
silahla taranarak öldürülmesi, 23 Mayıs 1986 tarihin
de Pülümür - Karor Geçidinde pusu kurarak 4 erin 
şehit edilip, 7 erin ağır şeklide yaralanması ve si
lahlarının gasp edilmesi olaylarının sanığı olarak, 
hakkında, Pülümür Sulh Ceza Mahkemesinin 1986/23 
sayılı gıyabî tevkif müzekkeresi 'bulunan, Pülümür -
Süleymanuşağı Köyü nüfusuna kayıtlı Seyit Ali oğlu, 
1956 doğumlu Mehmet Yüce'nln yakalanması için 
sürdürülen takip ve tahkikat esnasında, sanığım, evi
ne gelip gittiği ve eşinin hamile olduğu duyumunun 
alınması üzerine, muhtelif 'tarihlerde evi civarında pu
sular tertip edilmiş; ancak herhangi ıbir sonuç alı
namamıştır. 

İlçe içerisinde yaygın hale gelen bu duyumun 
'doğru olup olmadığının tespiti 'amacıyla, Necla Yü
ce, Pülümür tice Jandarma Bölük Komutanlığına 
celp edilerek, hakkındaki (iddialar kendisine bildiril
miş; ancak Necla Yüoe, iddiaların asılsız olduğunu, 
kocasını uzun süredir görmediğini beyan etmiştir. 

Alınan 'duyumun değerlendirilmesi 'amacıyla, as
ker nezaretinde olknalksızın, yanında kayınpederi Se-
yid Âlii Yüoe olduğu hailde Pülümür Sağlık Ocağına 
gönderilen ve yapılan muayenesinde hamite olduğu 
tespit edilen Necla Yüce, verilen doktor raporuna 
itiraz ederek, başka bir sağlık kuruluşunda muayene 
edilmesini istemiştir. Sağlık ocağında yapılan muaye
nesini müteakip, kayınpederi İle. birlikte bölük ko
mutanlığına geldiklerinde, içeri dahi alınmadan, er
tesi gün gelmek üzere evlerine gönderilmişlerdir. 

12 Haziran 1986 günü Necla Yüce ile kayınpe
deri Seyid Ali Yüce'nln sevk evrakı, kapalı zarf 
içerisinde kendilerine verilerek, yine askersiz ve mu
tat vasıta olan otobüsle gönderildikleri Tunceli Dev
let Hastanesinden dönüşte de, bölüğe uğramadan ev-

| lerine gittikleri ve evrakın 'bilahara postayla geldiği, 
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Necla Yüce'nin, işlemlerin yapıldığı süre içerisinde 
nezaret ali tına alınmadığı, sevk (işlemlerinin asta* ne
zarethanesinde yapılmadığı gibi, tehdit altında da 
tutulmadığı anlaşılmıştır. 

Yapılan işlem, adı birçok olaylara karışan sanık 
hakkında alınan düyunların değerlendirilmesi, yeri
min tespiti ve yakalanmasına çalışmaktan ibarettir. 
Necla Yüce, doktora, zorlama ve baskı altında gön
der itaamiştıir. 

Bununla beraber, olayın (tahkik ve incelenmesi 
liçin Baıkanlığiimızca müfettişler gönderilmiş ve sonucu 
beklemilımek'tediır, 

Yüce Meclise saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
Sayın Ateş, konuşmak istiyor musunuz? 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateş. 
Sayın Ateş, süreniz 5 dakikadır efendim. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlarım. 
Sayın mliLletvekilleri, sorumu cevaplandıran Sayın 

Bakana teşekkür etmek 'istemiyorum. Neden?.. Mağ-
dure Necla Yüce'ye reva görülen, tarifine sözcük 
bulamadığını bu iğrenç yöntem : 

1. İnsanlık hasletleri'yle bağdaşmadığı İçin, in
sani nğa karşı işlenmiş insanlık suçudur. 

2. Türk'ün .haysiyet, onur, dürüstlük ve mert
liği ile 'bağdaşmadığı için, Türklüğe karşı işlenmiş. 
bir suçtur. 

3. Temel ahlak üzerine kurulan İslam Diriiımi-
zin kuralıları ile 'bağdaşmadığı için, İslamlığa karşı 
işilenımlş 'bir suçtur. 

4. Hukukun genel esaslarına aykırı bir yöntem 
olduğu için, hukuka karşı işlenmiş bir suçtur. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Bakan din
lemiyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Balkan dışarı çıktı. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — 5. Türkiye Cumhu
riyeti Devletimin itibarını dünya kamuoyu önünde 
zedelediği için, devletimize karşı işlenmiş bitr suçtur. 

6. Anayasamızın 17 nei maddesinde ifadesini 
bulan, «Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse 
(insan, 'haysiyetli 'ile bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz» hükmüne karşı işlenmiş, 
Anayasamızı ihlal etmiş Anayasa suçudur. 

Nihayet, iyi, güzel ve doğrunun kapsamına gi
ren tüm meziyetlere karşı işlenmiş bir suçtur. 

Bu kadar ağır ve tarifiine sözcük 'bulamadığım 
çok iğrenç suçu, bulan, uygulayan ve onaylayanlar 
hakkmda karnuoyunun vicdanını tatmin edlcii bir 
açıklama bulamadığıım için, Sayın Bakana teşekkür 
etmek istenaiyoruım. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Bakan gitti. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Haddizatında, Sayın 

Bakanı kandeşiım kadar sevenim; ancak, kamunun 
temel hak ve hukuku mevzubahis olduğu yerde, ki
şilerin arasındaki bağlar liıkinci planda kalır ve de 
kalmalıdır da... 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 'ben, hiç
bir zaman öyle kanun kaçağı 'bir suçluyu müdafaa 
etmek, onu masum göstermek çabasında değilim; 
ben de balkandan daha fazla lanetler ve de vatanıma 
karşı yapılan o haralketi, kanunsuzlukları tellin ede
rim. Ne var ki, burada insan haysiyeti mevzuba
histir. 

Sayın Başkan, 'saygıdeğer milletvekilleri; bir suç
lunun, evine gelip gelmediğini öğrenmek, bir görev
linin o evi gözetlemesiyle yapılabilirdi. 'Bukadar ba
sit ve geçerli imkân varken, bu kadar kötü bir yön
temi tatbik etmek çok düşündürücüdür. 

Kaldı ki, bu konuda uzman doktorun, tıbbî mal
zememin yetersiz olduğu mahrumiyet bölgesi olan 
Pülümür gl'bi bir ilçede, ıböyile bir yöntemle, bir suç
luyu yakalamak için delil olacak sıhhatli bulgular da 
elde etmek mümkün değildir. Evet, bu iğrenç yönte
mi tatbik edenler de,' bu gerçeği biMy arılardı; bildik -
leri halde, bazı nedenlerden dolayı, bu çirkin yönte
mi, kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek uygulamışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; vazife namus
tur gerçeğinin bilincinde olmayan. ıbu kişiler, vazife
nin kutsiyetini de, 'birikimini de izale etmişlerdir. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi, biz Türkler, başkaları
nın namus, vatan, özgürlük gibi haklarına saygı du
yar, onlara dokunanlayız; ama, namus, vatan, özgür
lük gibi kutsal halMarımıza bir tecvüz vaki olduğu 
zaman, gözümüzü kırpmadan, bile bile ölüme giden 
bir karaktere sahibiz. Karakterimiz böyle olunca, 
mağdure Necla Yüce'ye böyle en kötü yöntemi bu
lan, uygulayan ve onaylayanların, insanlık, Türklük 
ve Müslümanlıklarından şüphe edilmez mi? Böyle biır 
yöntem onların ailelerine yapılsaydı, 'acaba kabul mu 
edeceklerdi? 

Sayın Raşjkan, saygıdeğer milletvekilleri, bu ka
dar ağır cezaları gerektiren suçu işleyenler hakkında 
yasal kovuşturmanın yapılmasını, yukarıda arza çalış
tığım kurum ve kuruluşlar ve kamunun vicdanı adı-
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na ilgililerden arz ve talep ediyorum. Bu olay, tüm 
ulusumuza karşı işlenmiş bir olaydır. Ulusumuzun 
beyni, kalbi, gözü, dıü olıan çok değerli basınımız
dan, 'bu olayın peşini 'bırakmamalarımı (istirham edi
yorum. 

Beni 'içtenlikle dinlediğiniz için teşekkür eder, 
-sizlere en derin muhabbet ve saygılarımı sunarım. 
(SHP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Soru oevaplandıOlmıştır. 
18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

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

BAŞKAN — 18 indi sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şalhin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın IŞahin?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'in, 

Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Tunceli Milietve-
fcili Ali Rıdvan -Yıldıom'ın, -Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yıldırım?.. 'Buradalar. 
Sayın Baş'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — 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 — 20 nai sırada, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Burada. 
Sayın Bakan?., Yok. 
Soru ertelenımiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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22. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
soSyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

BAŞKAN — 22 ,nci sırada, • Hakkâri Milletve
kili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
'Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Hakkârli Milletve
killi Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmliştir. 
24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hakkâri Milletve
kili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmliştir'. 
25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletve
killi Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

'bir yıldan beri ıbekıliyarum; acaba daha ne kadar 
bekleyeceğim? Lütfen bir yazıyla Başbakanı uyarın. 
O kadar korkmasın, gelsin Meclise. 

BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya, lütfen efen
dim... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Haklıyım 
ben efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

haklıyım ben. Bir yıldır ıbir milletvekilini beklete-
mezsinlz. Lütfen siz de görevinizi yapın. 

BAŞKAN — Başkanlığın yapacak bir şeyi yok 
Sayın özkaya, İçtüzüğü, siz de benim kadar bilir
siniz. 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bir yıldır 
bekliyorum, uyarınız Sayın Başfoan. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, te
klin yazısını Başikanlılk yazabilir efendim. 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İskanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Kahıramianm'araş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

iSayın Mehmet Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele

diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşları
nın çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 
29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer

kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardu*. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 
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BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?... Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman ve 

.Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Bayezit?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Zonguldak Milletver 
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak -• Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Adalet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş * Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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35. — İstanbul Milletvekili İbrahim l/ral'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, İstanbul Milletve
kili ibrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip 
verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/883) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansi
yonu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine , ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil tbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-

KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ıh, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, Mer

sin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve tu
tuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında yer 
alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/887) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Adalet Bakanından sorusu var
dır. 
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Sayın Bayram?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-

rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Gaziantep Milletve
kili Feyzullah Yıldırır'ın, Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Yıldırır?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

' 41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'm, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna

kar'm, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'm, Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 

Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

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

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firma
da çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptık
ları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru 'Ertelenmiştir. 

47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Devlet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/898) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

51. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisince Amerika Birleşik Dev
letleri ve Arjantin'den ithal edilen buğdaylara ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/900) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir-

52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup va
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni veril
mediği iddiasına ve hükümetin bu olay karşısındaki 
tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/901) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, İçişleri Bakanmdan sorusu var
dır. 

Sayın Tutum?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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Vni. — KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYL] 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeii'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 in
ci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sıradaki İçtüzük Teklifinin görüşmeleri, 
alınan karar gereğince, çarşamba günkü birleşimler
de yapılmaktadır. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 2,5 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 512 sıra sayılı, Ma
nisa Milletvekili Abdullah Çakıefe'nin, 25.8.1971 Ta
rih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Edip Ozgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki İçel Milletvekili 
Edip ozgenç'in, İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Edip Ozgenç'in, İpekböcek
çiliği Kanunu Teklifi ve' Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek basmayazılar 14.1.1987 
tarihli 5,4 üncü Birleşik Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Edip Ozgenç'in İpelkböcekçiliği Kanunu Teklifi ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılması
na Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516) 

BAŞKAN —-5 inci sıradaki, Diplomasi ve Kon
solosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay 
İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Oraaylanmıasının Uygun Builunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertalenımiştir. 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, İzmir Milletvekili 
Süha Tanık ve 6 Arkadaşının, 3257 Sayılı Sinema, 
Video ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
size bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu komisyonla

rın neden bulunmadıkları hakkında bir bilginiz var 
mı? 

BAŞKAN — Yok efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Neden acaba Sa

yın Başkan?.. 

BAŞKAN — Gündemde bugün için görüşülecek 
başka bir konu bulunmamaktadır. 
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Alınan karar gereğince, gündemdeki konularla, kanun teklifini görüşmek için, 27 Ocak 1987 Salı 
519 sıra sayısıyla basılıp, 22 Ocak 1987 Perşembe gü- * ü n ü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı. 

yorum. 
nü dağıtılan, aynı gün Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 

ve 27 Ocak 1987 Salı günkü gündeme girecek olan Kapanma Saati : 18.36 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 İNCİ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1987 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergesi (10/36) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 22 
arkadaşının, ürün bedellerini zamanında alamayan çay 
üreticilerinin sorunlarım ve radyasyonun çay ürünü 
ile tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/35) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

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

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

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

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

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

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan-'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı-



ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

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

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

18. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

19. — Tunceli Milletvekili Allı Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

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

21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

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

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

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

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhartında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ıin, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir ili ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 

çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alean'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

32. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

33. ----- Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

36. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

38. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

/ • 



39. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapallı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

40. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

43. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

47. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/896) 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

49. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü'soru önergesi (6/898) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-
İü soru önergesi (6/899) 

51. -— Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisince Amerika Birleşik Devlet
leri ve Arjantin'den ithal edilen buğdaylara ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/900) 

52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, turist 
olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşı
mıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilmediği iddia
sına ve Hükümetin bu olay karşısındaki tavrına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 2'3.12.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 5. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arkada
şının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/384) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 15.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




