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1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 

Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, hükümetin iz-

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın, Kangal Linyit Kö
mür İşletmelerinin özel sektöre devrinin yaratacağı 
sakıncalar, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat, İçişleri Baka
nının yaptığı partizanca icraat ile, bazı yerleşim yer
lerinin, belediye yapılmasındaki kriterler ve 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
da Anıtkabiri ziyaret etmekten kaçınan İran Başba
kanı Musavi'ye gösterilen tavır; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, (6/1040) nu
maralı, 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
(6/960, 6/969, 6/1060) numaralı, 

Sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri 
okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek); 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek DSP Kuru
cuları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir 
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Soma DSP 
ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü 
Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporunun (3/1016) (S. Sa
yısı : 546) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Si
yasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Mil-

Sayfa 
lediği tütün politikasından kaynaklanan so
runları tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 236:259 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba 
Suyunun ihalesi ve ihalenin feshi ile ilgili id
diaların gerçeklik derecesini ve olayın sorum
lularını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 259:277 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ JTANAK ÖZETİ 

letvekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muva
cehesinde Hukuki Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporunun (3/1158) (S. Sayısı : 547) ve 

Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekilleri
nin Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde 
Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı 
ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporlarının (3/1073) (S. Sayısı: 548) 

Görüşülmeleri, daha evvel alınan karar gereğince 
ertelendiler. 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı: 515); 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Ar
kadaştım 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556); 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 
Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek 
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Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları (2/245) 
(S. Sayısı : 566) 

Raporları kabul edilerek, kanun teklifleri düştü. 

28.3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili M. Ti
mur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi, (1/846, 
2/444) (S. Sayısı : 575) raporlar üzerindeki görüşme
lerden sonra, isteği üzerine, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna geri verildi. 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/851) 
(S. Sayısı : 580) açık oylama sonucunda kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Raporlar 
1. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu

şu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayı
sı : 592) (Dağıtma tarihi : 15.6.1987) (GÜNDEME) 

2. — 2863 'Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna 'Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/861) 
(S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 16.6.1987) (GÜN-
IDEME) 

3. — 2872 'Sayılı Çevre Kanununun Bazı 'Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/864) (ö. Sayısı : 594) 
(Dağıtma tarihi : 16.6:1987) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Ağrı 'Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Baş

bakanlık 'bünyesinde kullanılan özel uçağın ihalesiz 
satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İran 'basın ve yayın organlarınca Atatürk'e yöneltil
diği iddia edilen itham ve hakaretler nedeniyle İran 

18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/837) (S. Sayısı : 
581) ile, 

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa 
Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiye
tinin Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/543) 
(S. Sayısı : 582) 

Kabul edilerek, kanunlaştılar. 
16 Haziran 1987 Salı günü saat 14.00'te toplan

mak üzere birleşime saat 19.52'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif S. Bilgin 

Kâtip Uye Kâtip Üye 
Adıyaman Kırklareli 

Arif Ağaoğlu Cemal Özbilen 

Hükümeti adına Türk Hükümeti ve halkından özür 
dilenip dilenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1987) 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Tütik Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanı için bazı illerde düzenlendiği iddia edilen kar
şılama törenlerine ve alınan güvenlik tedbirlerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanı tarafından verildiği ve vakfın amacını aştığı id
dia edilen siyasî beyanatlar nedeniyle gerekli yasal 
başvuruların yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Baş'kanlığa ge
liş tarihi : 15.6.1987) 

5. — İstanbul 'Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanı tarafından verildiği iddia edilen siyasal beyanat
lar needniyle yetkili mercilerce takibat yapılıp yapıl
madığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
Başkanının bazı illere yaptığı gezilerde valiler ve be

li. — GELEN KÂĞITLAR 
16 . 6 . 1987 Sah 
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Hediye başkanları tarafından özel törenlerle karşılan
dığı iddiasına ilişikin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihli : 15.6.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı ta
rafından 1985 ve 1986 yıllarında öğrencilere el işlen 
yaptırılıp yaptırılmadığına ilişikin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, yurt dışında yardım toplamak üzere Türk Kadını
nı Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına izin verilip ve-

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

A) GÜNDEM DI$I KONUŞMALAR 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-

spor - Tarsus tdmanyurdu futbol takımları arasında 
Konya'da yapılan maçtan sonra çıkan olaylar ve ve
rilen ceza kararı konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Salim Erel, 
24 Mayıs 1987 Pazar günü Könyaspor - Tarsus td
manyurdu futbol takımları arasında yapılan lig ma
çında çıkan olaylar ve verilen ceza kararı konusunda 
gündem dişi söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisi saygı ile selamlayarak, 

rilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1987) 

9, — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, açlık ve kuraklıktan etJkilenen Afrika ülke
leri için toplanan yardımların tutarına ve hangi ülke-. 
lere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.6.1987) 

10, — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
Iu'nun, ülkemizi ziyaret öden îran Başbakanının Anıt
kabir'i ziyaret etmeyeceği haberinin doğru olup olma
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2051) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1987) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

gündem dışı konuşmama başlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 24 Mayıs 1987 

Pazar günü, İkinci Lig (C) Grubu futbol şampiyonu
nu belirleyecek maçlardan biri, Konya'da, Könya
spor - Tarsus İdmanyurdu takımları arasında yapıl
dı. Bu maç sonrasında bazı olaylar oldu. Bu olaylar, 
basın organlarınca ve bazı milletvekili arkadaşları-
mızca da burada değerlendirildi. Biz hâlâ, devlete 
olan güvenimizden dolayı bu konuda bir yorum ge
tirmedik; karar organlarının vereceği kararı bekle
dik; ancak, 13 Haziran 1987 tarihinde, Futbol Fede
rasyonu Merkez Ceza Kurulunca, Konyasporun 1987 -
1988 futbol sezonunda bir yıl boyunca dışarıda maç 

Ol 

lati 

ive! 

(K 

11 

OK 

NE 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 
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yapacağına dair karar verilmiştir. (SHP sıralarından 
«Yapmayacağına dair» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bu kararın gerekçesi acaba 
neydi, suçlu kimdi?.. Bu konuda elimizde sağlıklı bir 
delil yoktur. Bugüne kadar, çeşitli futbol maçları ya
pılmıştır, bu maçlarda çeşitli olaylar olmuştur: fakat, 
Konyaspora verilen ceza kadar ağır ve Konya'yı mu
hatap aian, Konya'yı itham eden bir karar mevcut 
değildir. Bugünkü Futbol Federasyonu ve Futbol Fe
derasyonunun bağlı olduğu idarî merciler, acaba, Kon
ya'yı ve Konyalıyı sahipsiz mi sanıyorlar? 

Konya ve Konyalı bu konuda muğdurdur, Kon
ya ve Konyalı bu konuda alınan karardan dolayı çok 
üzüntülüdür. Biz, yetkili karar merciinin, yetkili ka
rar organının, bu konuda yeniden bir karar almak 
üzere sağlıklı bir tartışma, sağlıklı bir araştırma yap
masını diliyoruz. 

Saytn milletvekilleri, Konyaspor - Tarsus İdman-
yurdu maçında, hakikaten acı bir tablo çizilmiştir. 
Bu acı tablonun içerisinde, tertip ve tahripler vardır; 
ancak, bu acı tabloyu oluşturan tertip ve tahriplerin 
imza sahibi, mimarı, bugüne kadar Konya'da maale
sef valilik yapan Konya Valisi Kemal Katıtaş'tır. 

Konya'daki olayları tamamen, Konya Valisinin 
emri ve talimatı altındaki devlet güçleri oluşturmuş
tur. Bundan dolayı Konyalının hiçbir vebali, kaba
hati, günahı yoktur. Zira, bugün tutuklanan ve dava 
konusu olan, ancak 7 kişi vardır; fakat olayın suçlusu 
olan ve faturasını Konyalıya çıkarmak isteyen Kon
ya Valisi ve bunun emir kullan, Konya'da, fütursuz
ca, ellerini kollarını sallayarak gezmektedirler. 

Aziz milletvekilleri, dünyada mazlum devletler 
vardır, dünyada mazlum milletler vardır. Acaba bu
günkü siyasal iktidar Konya'yı da, bu mazlum dev
letler, bu mazlum milletler gibi, «Ekmeğini al ağzına 
vur» peklinde, savunmasız bir memleket, bir millet 
olarak mı kabul etmektedir? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Konya ile ilgili olarak «mazlum devlet, maz
lum millet» tabiri yanlıştır; tashih etmesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, konuşmacının 
kendi tavrıdır, lütfen efendim... 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, Konya, Selçuklu medeniyetine başkentlik etmiş, 
Türk demokrasisinin gelişmesinde ve yücelmesinde 
de önderlik etmiştir. Böyle bir yapıya sahip kenti
mize el ve dil uzatanlara, demokrasiye inanmış top-
lumlarca, zamanı gelince verilecek cevapla beraber, 
Konyalı da, gereken cevabı mutlaka verecektir. So-
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ruyoruz : Nerede Anavatan Partisi iktidarı, nerede 
Konyamızı temsil eden Anavatan Partili milletvekil
leri?.. Bugüne kadar Konya'ya ve Konyaspora ne 
yaptılar?.. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Terbiyeli ko-
nuş Salim!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Koyuncu 
lütfen... 

SALİM EREL (Devamla) — Ancak şeref tribü
nünde oturdular. Sizin göreviniz, sizin alışkanlığınız, 
tamamen, memleket meselelerine tribünden bakmak
tır. 

7 Haziranda yapılan belediye seçimlerinden önce, 
hasbelkader Konyalı, hasbelkader iktidarın hasbelka
der bakanı olan bir hemşerimiz, «Konya'nın en bü
yük adamı benim, hükümette dördüncü kuvvetim, 
her türlü hizmeti yaparım, kimse beni aşamaz» di
yordu. Bu karar alınmadan evvel, bu sayın bakan 
neredeydi?.. 

Sayın milletvekilleri, bu kararın altında, Anava
tan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Keçeci-
ler'e olan husumetin de rolü vardır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bastır!.. 
BAŞKAN — Sayın Erel, bitirelim efendim; süre

niz doldu, lütfen... 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille

ri, bu karar Konyalıya bir bühtandır, «Konyalıya ce
za» adı altında Konya'yı ve Konyalıyı dışlamaktır. 
Konyalı bu cezayı kolay kolay benimsemeyecektir, 
bu cezayı kolay kolay hazmetmeyecektir. Bugün, 
«Devlet baba» bildiğimiz devletin bu konuya yeni
den el atmasını ve olayları daima trübünden seyreden 
Konyalı milletvekili arkadaşlarımızın da • eğer güç
leri yetiyorsa - bu konuda girişim ve tasarrufta bu
lunmalarını diliyoruz. Hodri meydan diyorum... (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın bakanımız seçim konuşmalarında, «Ben ne 
istersem Konya'ya onu getiririm» demişti ve bu ara
da da, kendini Konyalıya kabul ettirecek, Konyalıya 
inandıracak, Konyalıya benimsettirecek birçok giri
şimlerde, birçok beyanatlarda bulunmuştu. Ben tek
rar ifade ediyorum; Konyalının hakkını, Konyalının 
sportif olaylardan beklentisini kimse önleyemez. 

Biliyorsunuz, Belçika'da yapılan futbol maçında 
maalesef 100'e yakın kişi ölmüştü; fakat buna rağmen 
seyircinin iradesi üstün geldi ve seyircinin gücünü aşa
madıkları için, o günkü futbol maçı yapıldı. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen bitirelim... 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille

ri, 14 Haziranda, bildiğiniz gibi, Ankara'da, Galata-
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saray - Gençierbirliği kulüpleri arasında bir maç ya
pıldı. Bu maçta bazı olaylar olmuş, gazetelerden oku
duk. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzüntüsüne, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın endişelerine yürekten katılıyo
ruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu maçı yarıda bırak
mış gitmiş ve üzüntülerini beyan etmiştir; ama, An
kara'da Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yaparken, 
Konya'da, imparatorluğunu ilan eden, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tutanaklarına imparatorluğunu tes
cil eden Kemal Katıtaş, maçı sabote etmek, Konya'yı 
kötü göstermek ve bunu Konyalılar olarak kamuoyu
na duyurmak için her şeyi yapmıştır. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erel. 

SALİM EREL (Devamla) — Bu, Konya'nın de
ğil, siyasal iktidarın oradaki piyonu Konya Valisi 
Kemal Katıtaş'ın ayıbıdır; bu ayıp size yeter. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, burada olmayan adam hakkında konuşamaz. 
Valinin yüzüne böyle konuşmayan bu adamın, bura
da böyle konuşmaya hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Bakan cevap versin. Cevap vermiyor mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakan cevap vermiyor mu? 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür 

ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne ka
dar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (311350) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Berlin'in Kuruluşunun 750 nci Yıldönümü Tören

lerine katılmak üzere, 18 Haziran 1987 tarihinde Fe
deral Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve is

kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 1987 

tarihinde Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanı 1. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Baka
nı H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İspanya ve Fransa'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1352) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bağımsız Avrupa'Grubu (IEPG) Bakanlar Top

lantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 
21 Haziran 1987 tarihinde İspanya ve Fransa'ya gi
decek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
ün dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696) 

sayılı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/340) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(6/696) sayılı «Bavyera Televizyonunda gösterilen 

bir filme ilişkin» Başbakandan sözlü sorumu geri alı
yorum. 

Saygılarımla. 
Reşit Ülker 

istanbul 
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BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sözlü 

soru önergesinin tarihi ne? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Erel; konuşturmuyor
sunuz bizi efendim. 

5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1348) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline izin veril
mesine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı onayı
nıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılmala
rı, Başkanlık Divanının 11.6.1987 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Arif Ş. Bilgin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım, 80 gün has
talığı nedeniyle, 7.5.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 9.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı okutup oylarını
za sunacağım : 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım, 80 gün has
talığı nedeniyle, 7.5.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 9.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'a öde
nek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/1349) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline ödenek ve 
yolluğunun verilmesine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir diğer tezkeresi vardır; oku
tup onayınıza sunacağım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki aydan fazla izin alan Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım'a ödenek ve yolluğunun verilebil
mesi, İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayına sunulur. 

Arif Ş. Bilgin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının (1/861) (S. Sayısı : 593) ge
len kâğıtlardan gündeme, alınmasına ilişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan
lığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca görüşülüp 15.6.1987 tarihinde 

Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça bastırıla
rak 593 sıra sayısı olarak dağıtılmış bulunatı «2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısı» nın, etnografik nitelikteki kültür varlıkları
mızın yurt dışına çıkarılmaması koşuluyla yurt için
de alımı, satımı ve devrinin serbest bırakılması nede
niyle ve ayrıca turizm mevsimi de dikkate alınarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden kanun
laşmasında büyük yarar olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca 
48 saat şartı aranmaksızın Gelen Kâğıtlardan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması hu
susu Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tezkereyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se- I 
çim I 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» bölümüne geçi
yoruz. x I 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye- I 
liklerden birine Doğru Yol Partisi Grubunca Kirşe- I 
hir Milletvekili Sayın tsmet Ergül aday gösterilmiş- I 
tir. I 

VI. — GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ- I 

lu ve 14 arkadaşının, hükümetin izlediği tütün poli- I 
tikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

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

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
14 arkadaşının, hükümetin izlediği tütün politikasın
dan kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi üzerinde öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci maddesi ve Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği, ül
kemiz tütün üretimi sorunları ve tütün üreticilerinin 
mağduriyetine ilişkin hükümetin izlediği dışa bağımlı 
tütün .politikasının çarpıklığı konusunda Meclis araş
tırması açılmasını bilgilerinize saygıyla arz ederiz, j 

Arsan Savaş Arpacıoğlu {Amasya) ve arkadaşları I 
GEREKÇE 

Tütün, ulusal ekonomimizde ve ihracatımızda 
önemli bir yer tutmakta, 400 bin ekici ailenin ve 2 
mEyonu aşkın nüfusun başlıca geçim kaynağını teşkil1 

etmektedir.. 
Ülkemizde üretilmekte olan «şark tipi» tütün ta

rımı, başka ürünlerin ekonomik olarak yetiştirileme-
yeceği kıraç ve yaka arazilerde yapılmakta, temel 

»girdisi tütün olan sigara sanayii, yerli hammaddeye 
dayanması açısından ulusal sanayi niteliği taşımak
tadır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubun
ca, Edirne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan aday 
gösterilmiştir 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Emek - yoğun bir teknolojiye sahip olan ve gele
neklere bağlı olarak sürdürülen tütün tarımı ve si
gara sanayii, ulusal ve uluslararası platformlarda 
önemli bir ticaret ve tüketim malı olarak sömürü 
mekanizmasının çök boyutlu işlediği bir alan olarak 
nitelendirilebilir.. 

Devletçilik ve özel teşebbüsçülük tercihlerinden 
ikincisinin diğerine tam anlamıyla hâkim kılınmaya 
çalışıldığı günümüz Türkiye'sinde, IMF ve Dünya 
Bankası ülkemiz tarımını dışa bağımlı hale getirerek 
uluslararası sermaye çevrelerinin kıskacına sokmuş ve 
Türk tarımı dışarıdan yönlendirilir bir duruma gel
miştir. 

Ülke gerçeklerine .bilimsel ve teknik olgulara ta
ban tabana zıt bir uygulama ile olay yeni bir boyut 
kazanmış bulunmaktadır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasasının kal
dırılarak tütün dış alımının serbest bırakılması, ül
kemizde yabancı menşeli tütün yetiştirilmesine izin 
verilmesi, sigara sanayiinin yerli ve yabancı özel sek
töre açılması, tütün tarımının Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal yapısındaki yeri dikkate alındığında çok 
ciddî sorunlar yaratacak niteliktedir. 

Uluslararası sigara tekelleri ve yerli (işbirlikçileri
ne yeni pazarlar, yeni kârlar sağlamaktan başka hiç
bir yararı olmayacak bu karar, Tüfk tütüncülüğünü 
yok edecektir. 

Tütün tekelinin kaldırılması ve sigara sanayiinin, 
özel teşebbüse devri gerçekleştiğinde Virginia ve flue 
cüret tipi tütünlerin ya dış alımı ya da ülkemizde 
üretimi söz konusu olacaktır, 

!Bu Amerikan tipi tütünlerin yetiştiği tarımsal 
alanların farklılığı ve bakımı şartlan ülkemizde tütün 
yetiştiriciliğinin niteliğini değiştirerek, tütün tarımı
nın kıraç arazilerden verimli taban arazilere kayma
sına yol açacaktır. 'Bu durumda, tarım sektörü aâter-
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natif üründen olacağı gibi, mevcut tütün üreticileri
nin büyük bir bölümü tasfiye olacak, açlık ve yok
sullukla karşı karşıya kalacaktır, 

Yabancı tip sigara harmanlarında kullanılan «şark 
tipi» tütün oranı yüzde 15-20 dolaylarındadır. Ülke
mizde yabancı sigara üretilmesi halinde bugün Tür
kiye'de tütün ekimi yapılan, başka bir ürün için ve
rimsiz kıraç arazinin yüzde 80'i devre dışı bırakılmış 
olacaktır. 

Diğer taraftan, Amerikan tipi tütünlerin ekimi, 
dikimi, toplanması ve kurutulması makine ile yapıl
makta, yeni bir teknoloji ve önemli miktarda enerji 
tüketimi gerektirmektedir, 

Bu şekilde ortaya çıkan yüksek maliyetin yanı 
sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkele
rinde bir süredir sürdürülen yoğun kampanyalar ne
deniyle azalan sigara tüketimi göz önüne alındığında, 
50 milyonluk ve üstelik sigara tüketimi alışkanlığı 
yüksek bir yabancı tütün tröstleri için çok çekici bir 
pazar olmaktadır. 

Olayın ilk adımı zaten yabancı sigaraların ithal1 

izniyle atılmış ve Türk tüketicisinde damak alışkan
lığı yaratılmıştır. 

İlgi çekici diğer bir nokta da, tütün tekelinin 
kaldırılarak sigara sanayiinin özel teşebbüse devri ko
nusunda yoğun çalışmalar yapılırken, meydana gele
cek rekabet ortamına ulusal tekeli hazırlamak için 
hiçbir çaba gösterilmemiş olmasıdır. 50 milyon nü
fuslu bir pazar ve d i kolu bajğlı bir Tekel, ulus
lararası sigara tröstlerine teslim edilecektir. 

Aslında ülkemizde uygulanan tarıma yönelik po
litikanın yeni bir halkası olan Tütün ve Tütün Te
keli Yasasının kaldırılmasına ilişkin karar, öz olarak 
diğerlerini tamamlayıcı durumdadır,! 

Zira, ülke tarımına hâkim olan küçük üreticilik 
ve aile işletmeciliği, yabancı sermayenin uluslararası 
tekeller yoluyla Türkiye tarımına girmesinin önün
deki en büyük engel olarak görülmekte ve bu yanın 
kırılarak küçük üreticiliğin tasfiyesi öngörülmekte
dir. 

Üreticinin topraktan kopmasını hızlandıracak olan 
bu politika, ülke tarımının ve giderek ekonomimizin 
tamamıyla uluslararası sermaye çevrelerinin deneti
mine girmesine olanak sağlayacaktır. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine 
veya onun göstereceği diğer bir imza sahibine söz 
verilecektir. 
^ 
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Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE AUPTEMOÇİN ^Bursa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer mületvekilleri; Amasya Milletvekili 
Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, ülkemiz
de tütün üretimi sorunları ve tütün üreticilerinin mağ
duriyetine ilişkin, hükümetin izlediği dışa bağımlı tü
tün politikasının çarpıklığı konusunda Meclis araş
tırması açılması hakkındaki önergelerine ilişkin ce
vabımızı arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

'Sayın 'Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tütünün 
ulusal ekonomimizde ve ihracatımızda önemli ve vaz
geçilmez bir yer tuttuğu gerçekt'r. Yaklaşık 450 bin 
üretici ailesi bu üretim dalıyla meşgul olmakta, bu
na tütün sanayii ve diğer hizmetlerde çalışanlar da 
ilave edilirse, yaklaşık 2,5 milyon civarında vatan
daşımız geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Bu se
bepledir ki, tütüncülüğümüzü, ülkemiz ekonomisi ve 
sosyal gelişmesi açısından hayatî önem taşıyan bir 
konu olarak görmekte ve değerlendirmelerimiz ona 
göre yapılmaktadır. 

Ülkemizde yapılmakta olan tütün tarımının yüz
de 50'lik dilimi, genellikle, başka pekçok tarım ürün
lerinin ekonomik olarak yetiştoirilemeyeceği kır veya 
başka bir ifade ile yaka arazilerde yapılmakta, bu 
sahalarda yapılan tütün üretimi ise genel tütün üre
timimizin miktar olarak yüzde 37'lik bölümünü teş
kil etmektedir. Bu ifademizi daha da açacak olursak, 
yıllık ortalama 200 milyon kilogramlık üretimimizin 
74 milyon kilogramı kır, 98 milyon kilogramı kır 
taban ve 28 milyon kilogramı da taban araziler
de üretilmektedir. 

Hakikaten emek-yoğun bir teknolojiye sahip bu
lunan ve Türk çiftçi ve tütün ekicisinin üçyüz yılı 
aşkm bilgi ve tecrübesiyle erişilmez bir şöhrete ka
vuşan Türk tütünü, aile ziraatı şartlarına en uygun 
bir tarımsal üretim dalı olduğu gibi; tütün ekicileri 
de iç ve dış piyasa şartlarını titizlikle takip eden, 
tütüncülükle ilgili ticarî bilgi ve haberleri günü gü
nüne izleyen son derece duyarlı bir yapıya sahiptir. 
Böyle bir ekici kitlesini sömürü mekanizmasının kur
banı olarak telakki etmek, Türk tütün ekicisinin ya
nında dünya tütün ekicisini de yeter] kadar tanıma
maktan ileni gelmektedir. 

Ayrıca devletçilik ve özel teşebbüsçülük tercihle
rinin ülkemiz tarımını dışa bağımlı hale getirerek, 
Türk tarımını dışarıdan yönlendirir duruma geldiği-
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ni iddia etmek, ülke gerçekleriyle bağdaşmamakta ve -
geçerli bir iddia sıfatını taşımamaktadır. 

Ülkemizde yabancı menşeli tütün yetiştirilmesine 
izin verildiği iddiası, haksız bir suçlamadan öteye 
geçmeyecek bir iddia durumundadır. Ülkemizde -as
lında bu lişi bilenler çok iyi, hatırlayacaklardır- ya
bancı menşeli tütün üretimi yıllar önce başlatılmış
tır. Vıirjiınya üretimine 193S8 yılında, Burley üretimi
ne ise 19615 yılında başlanmıştır; ancak, o tarihler
de bu işin üzerine gereği şekilde gidilemediği için, bu 
üretimlerden müspet netice alınmamıştır. Şimdi ise, 
yapılmakta olan ve yapılmak istenen şey şudur : 
Tüketici tercihleri dikkate alınarak ithal etmekte ol
duğumuz sigaraları, yurdumuzda imal etmek duru
muna girdiğimizde, bu maksat için ihtiyacımız olan 
tütünler, eğer ekonomik ve ekolojik koşullar elve
rirse, Türk tipi tütüne zarar vermeden yurdumuzda 
yetiştirilmesi suretiyle bu ihtiyacın içeriden karşılan
ması, dolayısıyla iddia edilenin aksine, döviz tasar
rufu sağlanması amacı güdüknüştür. 

OBu düşünce tarzından hareketle Balıkesir'de Gö
nen ve Manyas'ta, Bolu'da Düzce ve Çilimli'de, Bur-
sa'da (Karacabey'de, 'Burdur'da Bucak'ta, Adapazarı 
merkezde ve Hendek'te, Samsun - Bafra'da 1 ilâ 
20 hektar arasında değişen miktarlarda deneme ekim 
izni verilmiştir. Deneme ekim izni verilen bu üre
timlerden dolayı Tekelin, şimdilik 'hiçbir taahhüdü 
yoktur. Her türlü teknik yardım ve bilgi, ilgili fir
malarca verilmektedir. Tamamı ilgili firmalarca alı
narak ihraç edilmektedir. Ekim izni verilen sahalar
daki üretimin Türk tütününe zarar vermesi söz ko
nusu değildir. 

Denemelerden müspet sonuç alındığı takdirde, 
Türk tütününün kendine has vasfına da zarar ver
memek kaydıyla, belli bir plan ve program dahilin
de bu tütünlerin üretimine izin verilecektir. Bu tü
tünlerden, birim sahada daha fazla verim alındığı 
için, daha az sahanın tütüne tahsisi ve arta kalan 
arazinin diğer tarım ürünlerine tahsisi gibi, ülke 
ekonomisine yeni tarım alanları kazandırılmış ola
caktır. Ayrıca, iş gücünden de önemli tasarruflar sağ
lanacaktır.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda da 
bahsettiğim gibi, ülkemiz tütün üretiminin yüzde 50' 
lik kısmı, kır arazide yapılmaktadır. Ülkemizde tü
tün tarımına açık '1 milyon '530 bin 640 hektar kır 
arazi bulunmaktadır ve bu arazinin sadece yüzde 6' 
sı olan 93 047 hektar kır arazide tütün tarımı ya
pılmaktadır. 
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Yine, ülkemizde tütün tarımına müsait kır mbaı: 
arazi 1 milyon 692 bin 11'5 hektar, taban arazi ise 
533 b.in 801 hektardır. Bu kır taban arazinin yüzde 
4,7'si olan 79 786 hektarla, tütün ekimine açık taban 
arazin'n yüzde 2,9'u olan 15 815 hektar arazide tütün 
tarımı yapılmaktadır. 

Görüleceği gibi ve iddia edildiğinin aksine, ül
kemiz, tarım arazisi açısından fevkalade zengin im
kânlara sahip bir ülke olduğu gibi, her yıl1 ihraç et
tiğimiz 70 ila 100 bin ton tütünü üreten kır ve ta
ban sahaların devre dışı kalması da söz konusu de
ğildir. Zira, defalarca ifade edildiği gibi, tütün eki-. 
mine elverişli kıraç arazide tütün üretimi teşvik edi
lirken, taban araziler daha verimli tarım ürünlerine 
tahsis edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yabancı tip 
sigara harmanlarında kullanılan şark tipi tütün ora
nını İleri sürerek, ülkemizde yabancı sigara üretil
mesi halinde, bugün Türkiye'de tütün ekimi yapılan, 
başka bir ürün için verimsiz kıraç arazinin yüzde 
80'inin devre dışı bırakılacağını ifade etmek, bu ko
nuda yeterli araştırma ve incelemenin yapılmadığını 
göstermektedir. Zira, her yıl lihraç ettiğimiz 70 ila 
100 bin ton tütün bu arazilerde yetiştirilmektedir. Çe
şitli teşviklerle yetiştirilmelerine de devam edile
cektir.. 

7-8 bin tonluk ithal sigarada kullanılan şark tipi 
tütününün miktarı, yüzde 15'ten hesap edersek, sa
dece bin ton civarındadır. 'Bu durumun, -tütün ihra
catımda bin tonluk bir azalmaya sebep olacak gibi 
görünüyor ise de- elde edilecek döviz tasarrufu, yar
dımcı madde ve işçilik kazançları ile yeni üretim 
teknolojisi sağlanması açılarından çok daha yararlı 
sonuçlar vereceği muhakkaktır. 'Kaldı ki, ihracatı ya
pılmayan bin ton tütün de yine, dahilide bu sigara-' 
ların imalatında kullanılacaktır. Dolayısıyla, Türk tü
tününün imalata sevk edilen kısmında da herhangi 
bir azalma söz konusu olmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iddia edildi
ği gibi, 11177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası 
kaldırılarak tütün dışalımı serbest bırakılmamıştır. 
1177 sayılı Kanunun sadece beş maddesi (20, 21, 3'8, 
41 ve 43 üncü maddeleri) yürürlükten kaldırılarak, 
bu maddelerdeki konulara ilişkin usul ve esasların 
tespiti yetkisi Bakanlar Kuruluna devredilmiştir. Ba
kanlar Kurulunca tespit olunan usul ve esaslar da, 
20 Ağustos 1986 tarih ve 19197 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yapılan bu de
ğişikliklerle yerli ve yabancı tüzelkişilere, ancak ve 
ancak Tekel İdaresiyle ortak olmaları kaydıyla siga
ra fabrikası kurmalarına izin verilmektedir. Üretile
cek bu sigaraların satışları da yine Tekel İdaresince 
yapılacaktır. Bu sigara üretiminde yabancı tütün it
halatına gidildiği takdirde bu tütünlerden fon alına
cak; fonda toplanan paraların bir kısmı toplu ko
nut hizmetinde, bir kısmı da tütün ekiminin iyileş
tirilmesi, geliştirilmesi, ekicilerim desteklenmesi ve eği
tilmesi gibi projelerde kullanılacaktır. Tekel, Türk 
tütünüyle üretime devam edecektir. Yabancı ortak
lıklar ve dolayısıyla gelişmiş teknoloji sayesinde üre
timin kalitesi yükselecek, Türk tütüncülüğü daha da 
gelişecektir. 'Böylece, Türkiye, sadece yaprak tütün 
değil1, tütün mamulleri de ihraç edebilen, çağdaş dü
zeydeki bir ülke durumuna gelecektir. Fabrikalar ye
ni ve ileri teknolojilere kavuşacaktır. Tekelle ortak 
olmayan hiçbir firma Türkiye'de sigara üretemeyece-
ği için, ülkemiz, yabancı tekellere teslim edilmiş ol
mayacaktır., 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; bir kere daha 
ifade etmek istiyorum ki, önergede iddia edildiği gi
bi, Tütün ve Tütün Tekeli Yasası kaldırılmamıştır; 
ancak, yasada gerekli değişiklikler yapılmış; ayrıca 
Tekel İdaresinin sermayesi 200 milyara yükseltilerek, 
daha güçlü bir şekilde, Türk tütün ekicisine destek 
sağlamak ve 1177 sayılı Yasayla verilen görevleri, 
eskisine nazaran daha büyük bir etkinlikle yapmak 
imkânına kavuşturulmuştur. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri:; bütün bu 
açıklamalardan sonra, yapılan değişiklikleri ve alı
nan tedbirleri kısa başlıklar halinde sıralayacak olur
sak : 

Tütün tarımıyla ilgili olarak, tütün üretimi, alımı 
ve satımında 19811 yılına kadar uygulanan fiyat ve 
diğer politikalardan ötürü, üretim taban araziye kay
mış, 'kalitenin yanında arz ve talep dengesi de bozul
duğu için, aşırı ve kalitesiz tütün stoklarının biriki
mine sebebiyet verilmiştir. Çok eski tarihlerde Türk 
tütünü olarak bilinen ve özellikle aranan tütünümüz, 
bu yüzden itibarını kaybetmiştir. Bu sebeplerden 'do
layı, dış alıcılar, benzer tütünleri üreten Yunanistan, 
Yugosla'vya ve Bulgaristan'a yönelmişler, dış talepte 
büyük düşüşler olmuştur; tütünümüzün ve tütün üre
ticisinin geleceği tehlikeye sokulmuştur., 

İşte, böyle bir tütün politikası içerisinde kendimizi 
bulunca, çok ciddî tedbirlerin alınması zorunda kalın
mış ve sırasıyla açıklayacağım bir dizi tedbirlerin alın
ması cihetine gidilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; alınan tedbir
ler şunlardır : 

Her şeyden önce, stoklar gözden getirilmiştir. Ev
vela, geçmişin stokları gözden geçirilerek, ne ihracat
ta, ne de iç tüketimde kullanılma vasfı olmayan tü
tünler tespit edilerek, hiç olmazsa bundan sonra lü
zumsuz şekilde, milyarlara varan depolama, bakım, 
işçilik ve benzeri masrafları yapmamak için. imha 
dahil her türlü tedbirlerin alınması kararlaştırılmış, 
şimdiye kadar bu tütünlerden 38 bin ton civarında tü
tün imha edilmiştir. İmha edilen tütünlerin yıllara gö
re dağılımı şöyledir : 

29 bin tonu 1963 -1982 ürünü; 5 700 tonu 1983; 
1 900 tonu 1984; 1 300 tonu 1985 yılına aittir. 

Bütün bu önlemlere rağmen, 1986 yılı ürünü ha
riç, halen destekleme tütün stoklarında 122 300 ton 
tütün mevcuttur. Bu tütünlerin yine önemli bir bölü
mü, eski yıl tütünlerine bağlıdır. 1979'dan başlayarak 
1983 yılına kadar tütünlerin toplamı 89 300 tondur. 
Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, sıkıntı eski yıl 
stoklarından gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte bütün bun
lardan ötürü, tütün üretimi taban araziden kıraç ara
zilere kaydırılarak, tütünde kalite yükseltilmiştir. Ha
kiki tütün üreticisinin eline daha çok para geçmiş, 
üreticinin yüzü güldürülmüştür. Tütün üretiminde, tes
tiyi kıranla kırmayan bir tutulmamıştır. Tekelin ayrı 
bir fiyat politikası, tüccarın ayrı bir fiyat politikası 
uygulamasına son verilmiş, bu konudaki kargaşa ve 
münakaşalar önlenmiştir. Piyasa açılışlarına yenilik
ler getirilmiştir. Eskiden, tütün satışı için tütününü 
denkleyip satışa hazır hale getiren üretici, aylarca bek
leyip, depolama külfeti ve parasını geç almanın sı
kıntısı yanında, resmen sattığı takdirde kanun karşı
sında suçlu, gayri resmî sattığı takdirde, bu defa ko
çan atma gibi yollarla menfaati haleldar olurken, 1177 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3291 sayılı Kanunla 
ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yaprak tütün 
ve tütün mamulleri üretimi, satışı ve ithali, fon alın
ması ve bu fonun kullanılmasına dair usul ve esaslar 
ile tütününü denkleyip satışa hazır hale getiren üreti
ciye, yazılı sözleşme yapmak suretiyle, tütünü istediği 
zaman satabilme imkânı sağlanmış, dolayısıyla, üreti
ci lüzumsuz bir bekleyişten ve gayri yasal yollara baş
vurma riskinden kurtarılmıştır. 

Yine, daha önce, tütün piyasası fiyatları büyük bir 
sır olarak saklanıp piyasa günü açıklanırken, tütünler 
şimdi satışa hazır hale gelirken fiyatlar açıklanmakta, 
dolayısıyla üreticiye düşünme ve satışlarda tercih hak-
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kını iyi bir şekilde 'kullanma imkânı sağlanmaktadır. 
Hatırlayacaksınız, 1986 senesinde, tütün piyasaları ve 
fiyatlarla ilgili açıklamalar 9 Ekim tarihinde yapıl
mıştı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; piyasalar geçti
ğimiz yıllara nazaran daha erken açılmaya başlamış
tır. Mesela, Ege Bölgesi tütün piyasası daha önce, en 
erken, ocak ve şubat aylarının sonlarında açılırken, 
geçtiğimiz yıl 1 Aralık 1986'da; Karadeniz, en erken 
mart sonu veya nisan ortasında açılırken, 1986 tütü-
nüyle ilgili olarak bu yıl 30 Ocakta; Marmara, mart 
sonu nisan ayı ortalarında açılırken, 1987 yılında 20 . 
Şubatta; Doğu Bölgesi tütün piyasası, nisan sonu ma
yıs ayı ortalarında açılırken, bu yıl 3 Nisanda açıl
mıştır. Eğer kış şartları ağır olmasaydı, Doğu tütün 
piyasası da çok daha erken bir tarihte açılacaktı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu 
Anadolu piyasası ihdas edilmiştir. Adıyaman, Hatay 
ve Adana illeririin iklim karekterleri dikkate alınarak, 
Doğu Anadolunun ağır kış şartlarından dolayı yapı
lan beklemeye meydan vermemek bakımından, bu il
lerimizi kapsayan yem' bir piyasa uygulamasına geçil
miştir. Bu piyasa da 6 Şubat 1987'de açılmıştır. Do
layısıyla bütün piyasalar daha önceki yıllara nazaran 
en az iki ile üç ay önce açılmıştır. Piyasalarda özel 
alım büroları kurulmuş, alımlar sırasındaki üretici şi
kâyetleri anında incelemeye tabi tutulmuş, üretici hak 
ve .menfaatları en iyi şekilde korunmuştur. Ayrıca, 
Doğu Bölgesi tütün üreticisine ve tütününe ayrı bir 
ehemmiyet verildiği için Muş, B'itlis ve Batman'da 
yaprak tütün merkez müdürlükleri ihdas edilmiştir. 
Ahm ve ödemeler büyük bir süratle başlatılmış ve 
aynı süratle devam ettirilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 15.6.1987 tari
hi itibariyle TEKEL'ce toplam 113 bin ton tütün alın
mış ve karşılığında 163 milyar 600 milyon lira öden
miştir. Doğu tütün piyasası hariç, diğer piyasalardaki 
alımlar tamamlanmıştır, Doğu tütün piyasasındaki 
alımlar da büyük bir süratle devam etmektedir ve ya
kında tamamlanacaktır. Böylece, bu yılki alımlar gibi, 
ödemeler de, daha önceki yıllara nazaran, en az üç 
ay önce bitirilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TEKEL bu yıl 
tahminen 125 bin ton tütün alacak ve karşılığında 185 
milyar lira para ödeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalitedeki iyi
leşmeden dolayı, 1983 yılında 377,95 Türk Lirası olan 
ortalama fiyat, 1984 yılında yüzde 41,6 fazlasıyla 
535,47 Türk Lirasına; 1984 yılında da 535,47 liradan 

— 240 

yüzde 44,3 artarak 773 Türk Lirasına çıkmıştır. 1986 
yılında ise, 1985 yılında 773 lira olarak teşekkül eden 
ortalama fiyat, yüzde 9Q mertebesinde bir artış göste
rerek 1 459 liraya yükselmiştir. Pek tabiîdir ki, fiya
tın artışında, tütünün kalitesinin artmasının oynadığı 
rol büyüktür, özellikle tütünümüz içindeki «A - Grad» 
olarak ifade edilen bölümde yüzde 100'lük bir artış 
meydana gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; alınan bu ted
birler ve TEKEL'ce uygulamaya konulan tütün kali
tesinin iyileştirilmesi projesi ve üreticiyle yakın diya
log sonucu, tütün üretimi taban araziden kıraç arazi
ye kaydırılarak, tütün kalitesi iyileştirilmiş, üreticinin 
eline daha çok para geçmesi temin edilmiş, üretimde 
arz ve talep dengesi kurulmuştur. Üreticinin yüzü gül
dürülmüş, alın teri en iyi şekilde değerlendirilmiştir. 
Üretici, bu gerçeğin bilincindedir ve bu uygulamadan 
dolayı teşekkür telgrafları alınmaktadır. Türk tütünü
nün, kaybolan dış itibarının, tekrar yerine getirilme
sine çalışılmaktadır; önemli mesafeler kaydedilmiştir. 
Alınan tedbirlerin devam ettirilmesi suretiyle, tütünü
müzün dünya piyasalarındaki itibarı daha da iyi bir 
duruma getirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılına ka
dar, her dönem ve her ortamda yabancı sigara kaçak
çılığı ve karaborsası maalesef devam etmiştir. Memle
ketimizin her tarafında rahatça pazar bulabilen bu 
sigaranın satışına, hiçbir şekilde mani olunamamıştır. 
Sigara karaborsası ve kaçakçılığı, emniyet kuvvetleri
mizi fazlasıyla meşgul ettiği gibi, bazı eleştirilere uğ
ramasına da sebebiyet vermiştir. Bu durum, işin ka
nunsuzluğu yanında, milyarlara varan ülkemiz dövi
zinin de gayri yasal yollardan yurt dışına kaçmasına 
ve bazı zümreye haksız menfaat temin etmesine se
bebiyet vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız uzun mu 
efendim? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, iki sayfam daha var efendim. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMÖÇİN (Devamla) — Bu konu 
çok önemli, müsaade ederseniz arzımı tamamlayayım 
efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
önemli konunun önemini kavrayamamışlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMÖÇİN (Devamla) — İşte, bü-
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tün bu hususlara mani olmak için, sigara ithalatı ka
rarıyla, bir yandan yabancı sigara kaçakçılığı ve ka
raborsasına son verirken, bir yandan da, daha önce 
gayri yasal yollardan kaçakçıya giden dövizler, sosyal 
amaçlı kuruluşlara kazandırılarak, ülkemizin ekono
mik ve sosyal hizmetlerinde kullanılması imkân dahi
line getirilmiştir. 1177 sayılı Kanunun 38 inci madde
sinin yürürlükten kaldırılması ve özel sektör ve ya
bancı sermayenin katılmasındaki temel düşünce, bu
gün yarım kalmış halde bekleyen Diyarbakır, Sam
sun, Manisa ve İzmir binalarını fabrika haline dönüş
türmektir. Her birinin kapalı alanı, yaklaşık yedi bin 
metrekare olan bu binalara, 1976-1977 fiyatlarıyla 
12 milyar 617 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu bi
naları bir an önce tamamlamaktaki amacımız, yurdu
muza en iyi teknolojiyi getirmek, dolayısıyla Türkiye' 
yi tütünün yanı sıra, sigara ihraç eder bir ülke duru
muna yükseltmektir. 

Bu binaları fabrikaya dönüştürebilmek, üretim ya
par hale getirebilmek için, yerli ve yabancı sermaye
nin, belirli bazı koşulları kabul etmeleri halinde, de
ğerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu tesislerde, TE
KEL, yerli ve yabancı sermaye ile ortaklık kuracak
tır; bu ortaklıklara, uzun vadede halkımız da katıla
bilecektir. Bu tesislerde, öncelikle, bugün ithal ettiği
miz sigaralar üretilecek; bu üretimler yurt içinde satı
labileceği gibi, ihraç da yapılacaktır. Ayrıca, TEKEL' 
in fabrikaları da faaliyetine devam edecek, dolayısıy
la, tamamen Türk tütününden yapılan sigara üretimi 
sürdürülecektir, ancak, fabrikaların teknolojik düzeyi 
yükseltileceğinden, üretim daha kaliteli olacaktır. 

Sigara fabrikalarımızda çalışan işçilerin işsiz kal
maları söz konusu olmadığı gibi, yarım kalmış sigara 
fabrikalarının, yabancı ve özel sermaye ile ortaklık 
kurarak işletilmesi sonucunda, yeni istihdam imkân
larının sağlanması gerçekleşmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yerli ve yaban
cı gerçek ve tüzelkişilerin yurt içinde tütün mamulleri 
üretimi, ancak ve ancak TEKEL İdaresiyle ortaklık 
teşkili suretiyle mümkün olabileceği gibi, bu suretle 
kurulan fabrikaların ürettikleri mamullerin yurt için
de satışı, sadece TEKEL idaresi tarafından yapılacak
tır. Bu suretle, hem Türkiye'de yabancı sigara satışın
dan sağlanan gelirin daha büyük ölçüde ekonomimize 
mal edilmesi imkânı doğacak, hem ileri teknolojinin 
ülkemize giriş maliyeti azalacak ve hem de Türk va
tandaşının 20 nci Yüzyıl teknolojisinin getirdiği ni
metlerden faydalanma olanağı sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu iza
hattan da anlaşılacağı üzere, tütün ve tütün üretici
siyle ilgili olarak alınan kararlar, üreticimizin alın te
rini en iyi şekilde değerlendirmiş ve yüzünü güldür-
müştür. Tütünün kalitesinde bariz bir iyileşme sağlan
mıştır. Bu sahadaki haksız kazançlar önlenerek, meş
ru yollarla, sosyal maksatlı hizmetlere kanalize edil
miş, toplumun genel ihtiyaçlarına sunulmuştur. Ülke
mizin ve ekonomimizin, tütün ve tütün üreticisinin 
menfaatlarını zedeleyecek hiçbir uygulamaya imkân 
vermemesi düşünülmüş ve bu konuda son derece has
sas davranılmıştır. Yabancı sigara firmalarının veya 
ortaklıklarının, Türk pazarlarını işgal ederek tekel ya
ratmalarına imkân sağlamaları da söz konusu değil
dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıdan beri 
arz ve izah ettiğim açıklamalar muvacehesinde, iddia
ların varit olmadığını, önerge konusunda herhangi bir 
Meclis araştırmasına mahal bulunmadığını yüce Mec
lisinizin bilgilerine tekrar arz eder, araştırma önerge
sinin reddini, Hükümetim adına tensip ve tasvipleri
nize saygılarımla sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

DYP Grubu adına, Sayın Muzaffer İlhan; buyu
run efendim. (DYP sıralarından alkışlar). 

DYP GRUBU ADINA MUZAFFER İLHAN 
(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Demokratik Sol Parti Amasya Milletvekili Ar
san Savaş Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, Anayasanın 
98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği, ülkemi
zin tütün üretimi, sorunları ve tütün üreticilerinin 
mağduriyetlerine ilişkin hükümetin izlediği dışa ba
ğımlı tütün politikasının çarpıklığı konusunda verdik
leri Meclis araştırması önergesi konusunda, Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesile ile, yüce Meclise gru
bum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu, 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununun değiştirilmesiyle ilgili, hükü
metin ilk çalışmalarından itibaren konuya hassasiyet
le eğilmiş, görüşlerini muhtelif vesilelerle kamuoyuna 
duyurmaya çalışmıştır. Hatırlanacağı üzere, 1969 ta
rihli 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununun Değiştiril
mesiyle ilgili Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kabul edilmiş, 455 sıra sayısı ile 16.5.1986 ta-
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rihinde Genel Kurula sevkedilmişti. Doğru Yol Par
tisi, 26.5.1986 tarihinde bir grup bildirisi yayınlayarak, 
alelacele Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 
bu kanun tasarısının endişe verici hükümler taşımak
ta olduğunu açıklamıştır. 400 bin tütün ekici aileyi ya
sa boğmuştur. Bir hesaba göre bu kanun tasarısı üç 
milyon kişiyi kapsayan bir konudur. Kanun tasarısı
nın normal gündemde görüşülmesi beklenirken, 
28.5.1986 günü gece yarısı başka bir kanunun arka
sına ilave edilerek (Bankalar Kanununa bir korsan 
madde ilave edilerek) gerçekleştirilmiştir. Bu acele ni-
çindi? ANAP milletvekillerinin içinde de, bu kanuna 
karşı çıkacak arkadaşlar vardı. Onun için, acele İle 
'bu konuyu geçiştirdiniz. 

Doğru Yol Partisi, 28.5.1986 tarihinde şu bildiriyi 
yayınlamıştır: «Bu sabaha karşı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunda iktidar partisi liderinin 
başkanlığında sahnelenen olaylar üzüntü ve endişe ve
ricidir. Günlerdenberi Türk kamuoyunu işgal eden üç 
milyon vatandaşımızı doğrudan, vatandaşlarımızın tü
münü, ülkenin sahipleri olarak dolaylı ilgilendiren, Tü
tün Tekelinin kaldırılmasına dair Tasarı gündemde 
görüşülmesi beklenirken, kanunlar ve İçtüzük ihlal 
edilerek, ilgisiz bir tasarı içinde rastgele bir maddeyle 
oldubittiye getirilmiştir. İktidarın hukuk dışı tutumu, 
oturumu yöneten başkanvekilinin akıl almaz usulsüz 
tutumlarıyla, Türk tütüncülüğü, yabancı tekellere peş
keş çekilmiştir. Meclis gelenekleri yok sayılmış, Türk 
parlamento tarihinde görülmeyen oyunlar sahnelen
miş, iktidar lideri yalnız muhalefetten ve kamuoyun
dan değil, kendi grubundan da gelebilecek tepkiler
den korkarak, tütün tekelini kaldıran hükmü, genel 
kuruldan âdeta kaçırarak çıkarmıştır. 

Türk köylüsünü, tütün ekicisini perişan eden, dar
beler indiren hükümler, ne yazık ki, rejimi de tahrip 
eden bir usul içinde gerçekleştirilmiştir». 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ekici memnun, 
memnun... 

MUZAFFER İLHAN (Devamla) — Biraz sonra 
söyleyeceğim memnun olduğunu Sayın Altıntaş. 

«Meclis aldatılmış, Türk kamuoyu yok sayılmış, 
rejimin üzerine karanlık bir perde örtülmüş» denilmiş
tir. 

Yine hatırlanacağı üzere, bu konuda, Doğru Yol 
Partisi Çanakkale Milletvekili Sayın Cafer Tayyar Sa
dıklar ve 12 arkadaşımız Meclis araştırması önergesi 
vermiş, iktidar çoğunluğu nedeniyle reddedilmişti. 

Bu konuda, Doğru Yol Partisi, son olarak 4 Nisan 
1987 günü, tütüncülüğümüzün karşılaştığı tehlikeler 

konusunda bir bildiri daha yayınlamıştır. Bu bildiri
de değinildiği üzere, konu fevkalade ciddidir, Türk 
toplumu yabancı tip sigaralara alıştınlmakta ve artan 
yabancı sigara ithalatı dikkat çeken boyutlara varmak
tadır. Nitekim, yıllar itibariyle sigara ithalatı şöyle ol
muştur : 1984'te 2 300 ton, 1985'te 4 2öu ton, 1986'da 
7 400 ton, ceman 13 900 tondur. Bunlar için, Türk 
Milleti 205,6 milyon dolar döviz ödemek zorunda kal
mıştır. 

Bu tablodan görüldüğü üzere, yabancı sigara itha
latı, her yıl yüzde 100 oranını katlayarak aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada pazar sıkıntısı çeken 
büyük sigara üreticileri, böylece Türkiye pazarlarını 
işgal etmeye hazırlanmaktadırlar. Bilindiği üzere, si
gara bir alışkanlık meselesidir. Bir kere yabancı siga
raya alıştıktan sonra, Türk tütünü ile yapılmış sigara
ların kullanımında büyük güçlüklerle karşılaşılacaktır. 
Bunun sonucu, Türk tütününün ekiminde gerilemeler 
olacaktır, Türk tütüncülüğü öldürülecektir, tütün eki
cisi işsiz kalacaktır, Türkiye'de sigara fabrikaları ça
lışmaz hale gelecektir, işsizler ordusuna bir ordu da
ha eklenecektir. Bu durum da Türk çiftçisinin rızkıy-
la oynamaktır; buna izin veremeyiz. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Sen de 
Marlboro içiyorsun ama. 

MUZAFFER İLHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, çiftçinin rızkıyla oynayanlar, ekonomide 
ciddî açmazlara sebep olurlar. Büyük önder Atatürk' 
ün «Millî ekonominin temeli ziraattır» sözü günümüz
de de geçerlidir. Özal ekonomisi, Türk çiftçisi ve or-
tadireği perişan etmiş, günümüzde, çalışan ve üreten
lerin tümü iktidarın insafına terk edilmiştir. Böyle po
litika olmaz, böyle ekonomi olmaz. 

KEMAL İĞREK (Bursa) — Yugoslavya'da, Bul
garistan'da fason sigara yaptırıyoruz. 

MUZAFFER İLHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bu ülkeyi büyüten, büyük Türkiye yapan re
çetenin ekonomik felsefecileri ortadadır; onların ba
şarıları dünyaca tescil edilmiştir. Tütün ekicisi, bu ik
tidar döneminde, devamlı, üvey evlat muamelesi gör
müştür; yazıktır, günahtır, ayıptır. Sizler, en fakir çift
çinin, tütün ekicisi olduğunu ne zaman hatırlayacak
sınız? 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu uygulamayı 
şiddetle protesto ediyor, her geçen gün ömrü kısalan 
bu iktidarı aziz milletimize bir kere daiha şikâyet edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Yasasının kaldırılarak, tütün dışalımlarının ser-
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best bırakılması, ülkemizde yabancı menşeli tütün ye- I 
tiştirilmesine izin verilmesi, sigara sanayiinin yerli ve- I 
ya yabancı özel sektöre açılması, tütün tarımının Tür- I 
kiye'nin ekonomik ve sosyal yapısındaki yeri dikkate I 
alındığında, çok ciddî sorunlar yaratacak niteliktedir. I 
Uluslararası sigara tekelleri ve yerli işbirlikçilerine ye- I 
ni pazarlar, yeni kârlar sağlamaktan başka hiçbir ya- I 
rarı olmayacaktır. Bu kararla, Türk tütüncülüğü yok I 
edilecektir. I 

Sayın milletvekilleri, tütünde tekelin kaldırılmış ol- I 
ması, tütün üreticileri üzerinde büyük etkiler yapmış- I 
tır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Tütün te
keli kaldırılmamıştır, yanlış okuyorsunuz. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 

MUZAFFER İLHAN (Devamla) — Şark tipi tü
tünlerimiz ve tütün üreticilerimiz üzerinde olumsuz 
etkiler yaratılacaktır. Bilindiği gibi, şark tipi tütünler 
kıraç arazilerde yetişir. Bu arazilerin değerlendirilme- I 
si, ancak, şark tipi tütün tarımı yapmak suretiyle 
mümkündür. Geçimini, bu araziler üzerinde tütün ta
rımı yapmakla sağlayan çiftçilerin, bu arazilerini eko
nomik bir şekilde değerlendirmeleri kısıtlanmaktadır. 
Bu durum, tütün üreticilerinin yoksulluğa, açlığa ve 
sefalete terk edilmesine neden olacaktır. 

Önceki hükümetler, şark tipi kaliteli tütünlerimizi 
ve bu tütünün tarımını yapan üreticilerin geçim kay
nağını sekteye uğratmamak için, yabancı sigara ve tü
tün ithal eden girişimlere karşı çıkmışlardır. İhracat
çı ülkelere kapılarını devamlı kapalı tutmuşlar ve 
Amerikan sigara firmaları ile yerli holdinglerin ısrar
larına rağmen, mevcut statüyü bozdurrnamışlardır. 

Tütünde tekelin kaldırılmasıyla, Türk tütüncülüğü
nün üretimi yozlaştırılmıştır. Kaliteli tütün yetiştiril
mesine zemin hazırlanmadığı ve imkân tanınmadığı 
gibi, zamanla, kaliteli tütün yetiştirilmesinin azalması
na imkân hazırlanmıştır. Zehirlerin en fazlasını taşı
yan Virjinya tütününün üretimi teşvik edilmiş, Türk 
ekonomisinin dış mihrakların eline geçmesine imkân 
sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tütünde tekelin kaldırılması 
yerine, izlenecek politika, yabancı tip sigaraları kendi 
memleketimizde yapmak ve ihtiyaç olan tütünlerin 
kendi ülkemizde üretilmesi olmalıdır. Türk çiftçileri, 
rahatlıkla bunu yapacak güçtedir. Türk tütün alanı
na yabancıları sokmakla, hataların en büyüğünün ya
pılacağı her zaman düşünülmeli ve Türk tütünü dev
let desteğinden mahrum edilmemelidir. | 
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Sayın milletvekilleri, yabancı firmaların üreteceği 
sigaralar için kullanılan Virjinya tipi tütünler, malum
larınız olduğu üzere, yetiştirileceği yerlerin tespiti için 
yetkili kuruluşlarca uzun süre araştırmalar yapılmış, 
yapılan araştırmalar ve denemeler neticesinde, Burdur 
İlinin Bucak İlçesinin merkez ve köylerinde Virjinya 
tipi tütünün yetiştirilmesinin mümkün olduğu tespit 
edilmiştir. Halen, Bucak İlçesinin merkez ve köylerin
de Virjinya tipi tütün üretilmektedir. Son zamanlar
da, Düzce ve Gönen'de de özel firmalarca üretime 
geçilmiş; ancak, üretilen tütünler kimyasal ve fiziksel 
özellikleri bakımından Virjinya tipi tütünlerin oriji
nalinden oldukça uzaklaşmış ve tohumu dejenere ol
muş bir tütün tipi haline gelmiştir. Buradan da anla
şılacağı üzere, bu fabrikalarda ithal tütünler işlenecek
tir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, ülkemiz, tü
tün üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sa
hiptir. Tütün tarımı, özellikle Bucak, Düzce ve Gö
nen gibi üç ilçede değil, Ege, Marmara, Karadeniz ve 
Doğu Anadolu bölgelerimizin tüm illerinde yapılmak
tadır. 

Biz Doğru Yol Partisi olarak, Türk tütüncülüğü
nün gerilemesi ve Türk tütün üreticilerinin perişan 
edilmesi yerine, ülkemizin şark tipi kaliteli tütün ye
tiştiren ülkelerle, dünya piyasalarında rekabet edebil
mesi, diğer ifadeyle, yaprak tütünlerimizi satın alacak 
ülkelere tütünlerimizi sıkıntı çekmeden satabilmemiz 
için, maliyeti düşürücü ve birim alanda kaliteyi boz
mamak şartıyla, azamî ekonomik verimin alınması ve 
tütün alım fiyatlarının belirlenmesinde uygulanacak 
olan sistemlerin tespiti, koşulları tütün tarım politika
sının temel prensibi olmalıdır. 

Bunu yapamayan hükümeti kınıyor, bizim iktidarı
mızda konuyu bilenler ve bir bilen, bozulan tütün te
keli ve tütün üreticisinin durumunu düzeltecektir. 
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri). 

Tütün, bu iktidar dönemine kadar ihraç ürünü ve 
döviz kaynağı idi. Bu kaynağı kurutmaya hakkınız 
yoktur. «Çiftçi, altın yılını yaşıyor» hayallerini artık 
bırakınız. Altın yılını yaşadığını iddia ettiğiniz çiftçi
yi kurtarmak için, çıkardığınız paketin ne olduğunu 
adama sormazlar mı? Çiftçiye, bitkinlikten ve bez
ginlikten başka bir şey vermiyorsunuz. Çiftçilerimiz 
cumhuriyet döneminin en karanlık dönemini yaşıyor, 
yaptığınız uygulamalarla, her gün biraz daha yoklu
ğa, sefalete, perişanlığa ve açlığa mahkûm ediliyor. 

Bakınız, 1986 yılı Ege Bölgesi tütün fiyatları, bil
diğiniz gibi, grad esasına göre değerlendirilmiştir. Te-
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kel İşletmeleri Genel Müdürlüğü A - Grad için 2 800, 
B - Grad için 1 100, kapa tütünler için 300 lira fiyat 
vermiştir. Buna karşılık halen Ege Bölgesi tütünleri
nin ihraç fiyatları A - Grad 4,4; B - Grad 2,9; kapa ise 
1,8 Amerikan Dolarıdır. İhraç fiyatları ile, ilan edilen 
fiyatları karşılaştıracak olursak, ilan edilen fiyatların 
ihraç fiyatları ile uyumlu olmadığı ortaya çıkmakta
dır; çünkü, A - Grad fiyatlarına göre B - Grad tütün
lerin fiyatları, ihraç fiyatlarında A - Grad fiyatının 
yüzde 66'sım karşılarken, ilan edilen destekleme fiya
tında yüzde 39'a tekabül etmektedir. Kapa tütünlerde 
de aynı durum mevcut olup, ihraç fiyatı olarak A -
Grad fiyatının yüzde 41'ine kadar fiyat bulurken, 300 
lira alım fiyatı ile, 2 800 TL. olan A - Grad alım fiya
tının yüzde 11'i kadar bir artış verilmiştir. 

İhraç fiyatlarına paralel bir fiyat verilseydi, 2 800 
lira olan A-Grad fiyatına, B-Gradta 1 848 TL. 
kapa tütüne ise 1 148 lira verilmesi gerekirdi. Bu du
rumda, üretim içinde oram yüksek olan B - Grad tü
tünlere ve kapa tütünlere düşük fiyat verilerek, türün 
üreticisinin elinde ortalama fiyat olarak, daha düşük 
bir fiyat teşekkül ettirilmiş. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ortalama 
2 500 TL. 

MUZAFFER İLHAN (Devamla) — Sayın Baka
nım, şimdi oraya geleceğim. 

Tütün üreticisinin eline daha az para geçmiştir. 
Buna mukabil, tütün ihracatçısının daha çok para ka
zanması sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu gradları tespit eden, ne 
alettir ne de laboratuvarlardır; eksperlerin el meleke
leri ve gözleridir. Tütüncüler, Tekel İdaresine güvenir 
ve itimat ederlerdi. Şimdi, özel teşebbüsün kucağına 
atılmıştır. Tekel İdaresi zamanında bile A - Grad tü
tün, yok denecek kadar az tespit yapılmaktadır. Bu 
durumda, ülfetim içinde oranı yüksek olan B-Grad 
tütünler ile kapa tütünlere düşük fiyat verilerek, tü
tün üreticisinin elinde ortalama fiyat olarak daha dü
şük fiyat teşekkül ettirilmiş, tütün üreticisinin eline 
daha az para geçmiştir; buna mukabil, tütün ihracat
çısının daha çok para kazanması sağlanmıştır. 

Ege Bölgesinde 1986 yılı ortalama tütün fiyatının 
1 469 lira olduğu Sayın Bakan tarafından açıklanmış
tır. Bunun yanında Ege Bölgesi Ziraat Odalarının ma
liyet çizelgelerinde yapılan incelemelerde, maliyetin 
1 534 lira olduğu belirtilmiştir. Sayın Bakanın övüne
rek söylediği ortalama fiyat, maalesef maliyetin al
tında kalmıştır. 

ı Bu düşüncelerle, grubumuzun önergeye olumlu ov 
I vereceğini ifade eder, yüce Meclisi saygıyla selamla-
I rım. (DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
SHP Grubu adına, Sayın Barış Can, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetin iziedi-

I ği tütün politikası konusunda, partimiz, geçen yıl bir 
f Meclis araştırması önergesi vermişti, o günün koşul-
I larında, Meclis araştırması istemimiz yüce kurul tara-
I fından reddedilmişti. O günden bugüne, hükümetin 
I izlemiş olduğu tütün politikasında, önemli bir değişik-
I ligin olmadığını üzülerek belirtmek isterim. Bu vesi-
I leyle, grubum adına yüce kurulu saygıyla selamlarım. 

J1 Sayın milletvekilleri, tütünün Avrupa'da, tanınma--
I sı, Amerika'nın keşfine kadar uzanır. Ana yurdu 
I Amerika'dır. Orada, özellike dinsel ayinlerde rahip-
I lerin tanrı - insan ilişkilerinde gerek duyulan esrar 
1 ortamının aracı olarak, dumanlamasıyla başlattıkları 
I kullanım, giderek kitlesel alışkanlıklara dönüşmüştür. 
I ıBir keyif aracı olarak, sosyal ve ekonomik her türlü 
I faktörün dışında, zaman ve ortam tanımadan, vazge-
I çilmez alışkanlığa konu olan tütün tüketimi, bu özel-
I ligiyle çok geniş alan ve kitlelere yayıldığı gibi, ma-
I liyetin çok üstünde kâr marjına da olanak sağlan

mıştır. Hemen örneklemek gerekirse, bugün, Türkiye' 
I de en yaygın tüketilen filtreli kısa sigaraların (Sam-
I sun Maltepe gi'bi) 1 kilogramı 3 bin lira dolayında 
I maliyete sahip olurken, tüketiciye yaklaşık 15 bin 
I liraya satıldığını belirtmek yeterli olacaktır. Bu çar-
I pıcı özelliği, tütünün tüm dünyada ticaret ve üretimi-
I ni hızla geliştirmiş, ülke ve ulusların ekonomilerinde, 
I özenli düzenlemelerle yer almasına neden olmuştur. 
I Yönetimler, tütün gelirlerinin malî yapılanmasındaki 
I önemi uyumunda, üretimde de atılımlar gerçekleştir-
I misler ve 19 uncu Yüzyılın sonundaki bu gelişmeler, 
I 20 nci Yüzyılın ilk yarısında, insanlığı kasıp kavuran 
I iki büyük dünya savaşının, tüketim ve üretimi kısıt-
I layan olumsuz etkilerine karşın, hızını bile yitirme-
j mistir. Birçok ülkenin tütün konusunda, ciddî çalışma 
I ve atılımlara girdiği dönemde, Türkiye'de tütün üre-
I tim, ticaret ve endüstrisi, 1884 yılından itibaren, dev-
I İetin çökmüş maliyesine destek ve canlılık amacıyla, 
I malum reji şirketinin yönetimine verilmişti. Reji dö-' 
I nemi, Hazine ve Türk tütüncülüğü için kırk uzun ka-
I yıp yıl olarak tarihimizde yerini almıştır. Zaman ve 
I 'benzeri nedenlerle ayrıntısına giremediğimiz bu dönem, 
I 1923 İktisat Kongresinde alınan cesur toir kararla, 30 
I Temmuz 1923 günü sona erdirilerek, tütünde ilk Türk 
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devlet tekelinin temelleri atılmıştır. Dünyanın birçok 
ülkesinde, tekelleşmenin çok önceki yıllarda gerçek
leştirilerek, ülke ve ulus çıkarlarının devlet yönetim 
ve denetimine alınmasına karşın, reji şirketinin, Türk 
tütünlerinin dünya pazarlarında pay büyütme önlem 
ve çabalarındaki yetersizliğine ve iç ticarette aşırı kâr 
gözeten tutumuna, cumhuriyet Türkiyesine kadar, 
'büyük bir ^uyarsızlıkla seyirci kalınmıştır. Ne var 
ki, Türkiye'de tütün üretim, iç ve dış ticaret ve en
düstrisinin devlet tekeline alınmasındaki bu gelişme, 
Hazine adına önemli kayıplara neden olduğu gibi, 
üretici kesimin ekonomik ve sosyal güçlenmesini de 
engelleyip, önlemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa açıklamadan sonra, 
tütünde uluslararası pazar savaşımının önemine de
ğinmek istiyorum: Dünya tütüncülüğünde bu geliş
meler sürerken, bazı yapısal belirginleşmeler de göz
lenmiştir. Tarımın yapıldığı değişik ülkelerin birbirin
den farklı ekolojk koşulları, doğal olarak, tütün
lerde değişik kimyasal ve biyolojik yapılanmaya ne
den olmuştur, tçim karakterini etkileyen bu oluşumla, 
tütünlerde meydana gelen nefaset farklılıkları, ülke
lerin dış ve iç ticaretlerini önemli ölçüde etkileyip yön
lendirmiştir. O dönemde gözlenen bir diğer belirgin
lik de, ülkelerin, ekonomik ve sosyal yapılarına göre, 
tarım ya da endüstri alanında odaklaşmalarıdır. 
Sanayi gelişimi yetersiz ülkeler, salt tarımsal alanda 
büyürlerken, endüstride atılımı gerçekleştiren ülkeler, 
uluslararası alanda otoriter güç sağlamışlardır. Bu 
oluşumlar, uluslararası ticarette, 1940'lı yılların ikinci 
yarısından itibaren başlayan savaşım döneminin ilk 
adımları olmuştur. Bu arada, bütün dünyada tütünün 
kullanım tekniğine bir göz atmak yararlı olacaktır. 
En yaygın tüketim biçimi olan sigarada, içimin sert, 
yumuşak, yavaş, tok, acı, tatlı gibi zevklenme özellik
leri bulunmaktadır. Genelde eğilime hitap eden har
man içerikleri ve fabrikasyonda uygulanan işlem ve 
katkı maddeleri değişikliğine göre oluşan içim zevk
leri dört ana grupta yoğunlaşmaktadır. Bunlar, Ameri
kan blend içim zevki, İngiliz Virjinya blend içim 
zevki, Fransız siyaih tütün içim zevki ve son olarak 
da, Türk, yani Şark oryantal içim zevkidir. 

Amerikan blend içim zevkini yansıtan sigaralar, 
Virjinya ve Burley tütünlerle ve çeşitli aromatik sos 
ve salçalar katılımı ile yapılmaktadır. İngiliz Virjinya 
'blend sigaralarının yapımi da, ağırlıklı olarak Virjin
ya ve kısmen Burley tütünlerden, ancak, kesinlikle 
aromatik madde katılmadan oluşturulur. Fransız siyah 
tütün içim zevkinin dünyada tatbiki ise çok azdır. 

Ucuz maliyet ve kalitesiz sigaralar, genellikle Güney 
Amerika ülkelerinde üretilen kahverengi ve siyah gö
rünümlü tütünlerden yapılmaktadır. Türk, yani Şark 
oryantal içim zevkini yansıtan sigaralar ise, tümüyle, 
Türkiye ve bir bölüm Balkan ülkelerinde üretilen tü
tünlerden sossuz ve salçasız olarak yapılır. Dünya
nın natürel tütün kokusunu en iyi yansıtan ve özellik
le sağlık açısından öteki tütünlere göre en ideal biyo
lojik ve kimyasal yapıya sahip, çok üstün içim nefaset 
tütünlerden oluşan harmanlar, tüm dünyada ısrarla 
aranmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirtilen içim zevk
leri, harman yapılarındaki farklılığa göre, tütün tüke-

v timindeki alışkanlık ölçüsünde, bağımlılık ve vazgeçil
mezliğe konu olmaktadır. Güçlü bir etkileme ile olu
şan eğilimler, üretim, iç tüketim ve yaprak tütün dış 
ticareti ve sigara endüstrisinde uluslararası paylaşımın 
belirleyici etkeni olmuştur. Tütünlerin içiminde doğal 
koşullara dayalı nefaset üstünlüğü bir bölüm ülkeye 
olağanüstü olanaklar sağlamış; bu durum, ülkelerarası 
pay büyüme yarışını rekabet ortamından, giderek 
acımasız savaşımlara kadar dönüştürebilmiştir. 

Aslında, dünya içim zevkleri ve bunlara materyal 
tütünlerarası rekabet ve savaşım, sonsuz ölçüde, Türk 
içim zevki ve tütünleriyle, Amerikan, İngiliz içim 
zevk ve Virjinya Burley tütünleri arasında olagelmiş
tir; çünkü, Türk tütünleri, doğal nefaset üstünlüğüne 
sahip bulunmaktadır. 

6,5 milyon tonluk dünya tütün üretiminin, 6 mil
yon tonunu oluşturan Virjinya, Burley ve diğer, ya
bancı sert tütünler, birbirine çok yakın çevresel ko
şullarda, benzer özellik ve nitelikte yetiştirilebilirken, 
sadece 0,5 milyon tonluk Türk, yani Şark oryantal 
tipi tütünler, dünyada yalnız, »Türkiye ve bir bölüm 
Balkan ülkelerinde yetişebilmekte, bölge dışındaki 
üretimden, bu tütünlerin içerdiği üstün içim nefaseti 
sağlanamamaktadır. 

Bu anlattığım gelişmeler ışığında, sayın millet
vekilleri, bu acımasız pazar savaşında Türkiye'nin ko
numu nedir? 1940'h yılların başlarında Türkiye, gerek 
ürettiği tütünlerdeki üstünlük ve İkinci Dünya Sava
şının dışında kalmanın sağladığı olanak ve gerekse 
devlet tekelinin, üretim ve dışsatımında gerçekleştir
diği disiplinle, uluslararası ticarette pazar payını ar
tırarak, ön sırada yer almayı başarabilmiştir. Bu yıl
larda, Avrupa'da üretilen sigaraların büyük kısmını 
Türk tütünleri oluşturmuştur. Bu gelişme, dünyanın 
öteki ülkelerini yeni arayışlara, örneğin endüstri ala
nında girişimlere ve özellikle Türk tütünlerine karşı 
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pazar üsüntülüğü sağlamak için, tüketici eğilimlerini 
kendi üretimlerine dönüştürmenin katı ve vurucu ey
lemlerine yöneltmiştir. »Bu atılımın ilk hedefi, İkinci 
Dünya Savaşı ile çöküp dağılan Avrupa sigara endüst
risinin (boşalttığı alan olmuştur. Amerika Birleşik Dev
letleri ve ingiliz kökenli dev sigara sermayeleri, savaş 
içi ve sonrasında Avrupa'da içim zevkinin Virjinya 
ve Burley tütünlerine dönüşmesini sağlamak üzere, 
savaş yıllarında askerlere gönderdikleri çok miktarda 
sigara ile, amerikan içim zeVkinin bu kıtada tanınıp 
yayılmasının ilk adımlarını atmışlardır. Kuzey Afrika 
ve Asya ülkelerinde de görülen uygulama, eşbilinç ve 
amaçla, savaş sonrasında da sürmüştür. Amerika Bir
leşik Devletleri, konuyu devlet politikası olarak be
nimseyip, savaş sonrası, yenik ülkelere yapılan ekono
mik yardımları da 'bu doğrultuda kullanmayı yeğle
miştir. 

1948 - 1953 yıllarını kapsayan beş yıllık programda 
(belirlenmiş miktarlar, yaptırım yoluyla, tütün ve sigara 
ayrılarak, özellikle Avrupa ülkelerinde kendi tütün ve 
içim zevki oldubitti dönülmezliğinde özendirilerek, 
sağlanan potansiyelle, sigara endüstrisinin büyük bölü
münü ele geçirmişlerdir. 

Bu yıllar, uluslararası tütün ve sigara pazarların
daki payımızın gerileme dönemine girdiği, buna kar
şılık Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri - İngiliz ortak kökenli sigara yapımcılarının 
çokuluslu statüye girerek, dünyanın başka ülkelerinde 
de yayılmalarını sürdürdükleri görülmektedir. 

Tüketimdeki gelişmeler, mamulün üretildiği ülke
ler 'boyutlarını da aşınca, bu kuruluşlar, çeşitli ülke 
yöntemleriyle ortaklıklar oluşturmuş, böylece o ülke
ler tüketim pazarlarına tümüyle egemen olmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa açıklamaalrdan ve ta
rihsel gelişmeden sonra, Türkiye iç pazarına yönelişler 
ne zaman olmuş, nasıl başlamıştır, ona değinmek isti
yorum: 

1960'lı yılların ortalarından itibaren, Türkiye'nin 
de bu, ele geçirme girişimlerinde boy hedefi alındığı 
açıkça görülmektedir. Ülkemizde, son değişikliğe 
kadar, iç tüketim için sigara üretimi devlet tekelinde 
tutularak, dışsatımı amaçlayan endüstri, özel kesime 
açık bırakılmıştı. Uzun yıllar süren bu statüye karşın, 
özel sektörümüzce dışa dönük sigara yapımına itibar 
edilmemiş; ancak, iç tüketim için zaman zaman ıs
rarlı girişimlerde bulunulmuştur. Arkasında yabancı 
sermaye ve tütün bulunan bu girişimler, gerçekçi bi
linç ve yürekle göğüslendiği için, ciddî platformlar 
yerine, kamuoyu oluşturmayı sağlayan çabalarla, 1970' 
li yılların sonuna gelinmiştir. 

O yıllarda, dünya sigara tüketimi düşme eğilimin
dedir. «̂ Sigara - kanser» savı, hızlı giden tüketim ar
tışını yavaşlatmıştır. Bu olguyla, sürümün azalması, 
yapımcıları, sigara teknolojisini geliştirerek, ucuz ma
liyet araştırmalarına yöneltmiş, çeşitli faktörlerle sağ
lanan başarı yanında, sigarada tütün gramajının dü
şürülmesi, kâr marjı için önemli bir etken olarak uy
gulamaya alınmıştır. Filtrelerin uzatılması, kalibrenin 
incetilmesi, sık dolgunun gevşetilmesiyle sağlanan tü
tün tasarrufu, Amerika Birleşik Devletlerinde, bu kez 
tütün üreticilerinin tepkilerine yol açmıştır. 1965 yı
lında bin adet sigaraya giren tütün miktarı 0.990 ki
logram iken, bu miktar giderek 1981'in başlarında 
0.771 kilograma kadar geriletilmiş, bu durum her bin 
sigaradaki ortalama 0.180 kilogramlık eksilmeyle, 
Amerika Birleşik Devletlerinin tüm sigara üretiminde, 
yaklaşık, yılda 140 ila 150 bin tonluk tütünün stoklar
da biriktirilmesine neden olarak, ekici kitlelerin ekono
misinde önemli sarsılmaları doğurmuştur. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, tütün üreticileri 
güçlü örgütlere sahiptir sayın milletvekilleri. Tütün 
üretim, alım, iç ve dışsatım, bu örgütler aracılığıyla 
gerçekleştirilir. Kooperatif statülü örgütler, özellikle 
üretici ekonomisi bakımından çok etkili yönleme ve 
girişimlerde bulunurlar. Üretici ekonomisini etkileyen 
tütün tüketiminin, sigara yapımcıları tarafından azal
tılması karşısında, bu örgütler de iç piyasada tütün 
fiyatlarını olağanüstü yükseltme yolunu seçmişlerdir. 
Bu, bir kısır döngüdür. Amerika Birleşik Devletleri 
sigara yapımcıları, bu oluşum karşısında çıkış yolu
nu, yeni pazarlara yönelmede bulmuşlardır. 

Türkiye, sigara tüketimindeki yapısıyla, çok ideal 
bir pazardır sayın milletvekilleri. Yukarıda yer alan 
sayısal bilgiler ve gelişmeleri derlediğimiz zaman 
- Bunları Tekel Genel Müdürlüğü kaynakları ve Dev
let Planlama Teşkilatının Beş Yıllık Kalkınma Plan 
ve Programlarından almış bulunuyoruz - Türkiye, dün
yanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri arasında, 
yıllık sigara tüketim artış hızı en yüksek ülkesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, dünyada yabancı 
tütün ve sigaranın serbest girip satılamadığı ve devlet 
monopolünün ciddiyet ve disiplinle uygulandığı tek 
ülke de Türkiye'dir. Bu özellikleri ve üstelik 52 mil
yon üreyen nüfusuyla, gelecek için engin bir tüketim 
potansiyeli vaat eden konumu, çokuluslu dev tröst
lerin pazar arayışı çabalarını Türkiye üzerinde yo
ğunlaştırmalarına neden olmuştur. 

Konunun, işte bu sırada ani bir sıçramayla, 12 
Eylül 1980 öncesi son hükümet programında yer ala-
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rak, güncelleştiğini görmekteyiz. Bu hükümetin Baş
bakanlık Müsteşarı ve kendi deyimiyle 24 Ocak karar
larının mimarı Sayın özal'dır. Onun <bu niteliklerine, 
Türk tütüncülüğünün yabancı sömürüye sunulmasında 
ilk ciddî ve resmî adımın organizatörlüğünü eklemek, 
bir gerçeğe işaret olacaktır. Bu ilk çıkış, Sayın Özal'a 
karşın başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Konunun Tür
kiye genelinde taşıdığı sosyal ve ekonomik sakıncala
rın önemi, ısrar ve dirençle gün yüzüne itilince, iç 
tüketimi yabancı tütün ve sermayeye açacak yasa de
ğişikliğine ilişkin tasarı, o gün askıya alınıp, beklemeye 
terk edilmiştir. 

12 Eylül dönemi) ilk hükümetinde Sayın özal bu 
kez Başbakan Yardumıcısıdır. Yabancı tüiıtün ve si
gara konusu, hükümet programında geme yer almış
tır. Olay, yetlkili ve ilgiliierıine gene gerçek yüzü ve 
ıtüim boyultlarıyla o tarihlerde sunulmuş, bu konuda 
hazırlanan tasarı da, yapılan uyarı ve girişiimler so
nucu, Sayın Özal'a rağmen geri çekilerek, «iç piya
sada ancak yerli (tütünlerle yapılacak sigara sanayii
ne izin verileceği» hükmünü taşıyan yeni bir tasarıy
la değiştirilmiştür. 

Bu sıralarda, ülkede dikkate değer bazı oluşum
lar gözlenmiştir. Sayın Özal'ın, sınırlı da olsa yetki 
dönemimde, onun damgasını taşıyan yasa değişiklik
lerinim sunulmasıyla, özel sektörün sigara fabrikası 
girişimlerinim eyleme dönüştüğü gözlenmektedir. Ha
zırlanan projeler incelenip, gereği yapılmak üzere, 
günün Gümrük ve Tekel Bakanlığına verilmiştir. Da
ha sionra, yabancı sermaye ortaklığını içeren bu gi
rişimlerden, resmî bir yanıt alınmadan, iJgMilerince 
vazgeçilmiştir. 

'Bu gerilemede gerçek neden, çokuluslu dev tröst
lerin gerçek amaçlarından uzak düşmeleridir. Belli
dir ki, yabancı sermayenin Türkiye'de ortaklık kurar
ken hareket noktası, bu ülkenin tüketim pazarını ele 
geçirme planının bir aşamasını 'gerçekleştirmektir. Ne 
var iki, hükümet, iç piyasaya yönelik sigara üretimini 
yerdi tütün koşuluna bağlamış ve dolayısıyla da iç 
piyasaya yabancı tütün sokulması olamaksızlaşmıştır. 
Kendi sigara ive tütünlerine sürüm sağlamayacak ya
tırımın gereksizliği, yabancı sermayeyi girişimden 
alıkoyunca, onlara bağımlılıkla, güdümlülüklerinde 
hareketli bizim yerli işbirlikçiler de sigara fabrikası 
kurmaktan vazgeçmiştedir. 

En sonumda, 1983 ANAP iktidarı... Sayın Özal 
Başbakan 'olmuştur. Yabancı sigara ve tütsünün, ön
ce (1984 Ağustos'unda) dışalımı, daha sonra (1986 

Mayıs'ında) gerçekleştirilen yasa değişikliğiyle de ser
bestçe Türkiye'ye girmesi sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu hususu, altını özenle çi
zerek dikkatle 'takdirlerimize sunmak isterim: Türki
ye'de yabancı tütün ve sigaranın tüketilmesine ilişkin 
etkili ve sonuç alıcı tüm girişimler özal'ın yetkili ol
duğu döneme rastllamışltır k'i, bu bir rastlantı değil
dir. ıBu, 1,5 trilyon malî porteli iç tüketim pazarının 
yabancı sömürüye verilmesinde bilinç ve kesin ta-
vırlılıkla aracılık rolüne soyunmanın ta kendisi ola
rak karşımıza çı'kma'ktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sigara pazarında 
potansiyel, evet 1,5 trilyon dolayındadır. Çok net ve 
ikolaydır bunun hesabı. Tekel Genel Müdürlüğü bül
tenlerinde ve Devlet Planlama Teşkilatı kaynakların
da yer alan istatistik! bilgiler, şu sırada, Türkiye'de 
yıllık sigara tüketiminin 100 milyon kilogram oldu
ğunu göstermektedir. Yetkililerin ak'süni savunmala
rına, biraz önce Sayın Bakanın da savunmasına kar
şın, eldeki veriler kendilerini yalanlamaktadır. Ör
neğin, 1979 yılı bilançosunda, Tekel Genel Müdür
lüğünün iç piyasada gerçekleşen tüllün mamulleri sa
tışı 65,9 milyon kilogram olarak kesinleşmiştir. O yı
lım bu tüketim miktarı Devlet Planlama Teşkilatı ra
porlarında doğrulanan yıllık 5,1 artış oranıyla işle
nirse, günümiüzde yıllık iç tüketimin 100 milyon ki
lograma erişirmesi olağandır. Tekel Genel Müdürlüğü 
arşivi de bu konuda bizlere tanık olmaktadır. 

Bu pazarın, koşullar ve potansiyel olarak çekici
liği açıktır. Çokuluslu firmaların bu pazarı ele geçir
me istekleri doğaldır. Doğal olmayan, aldatıp yanıl
tıcı gerekçelerle onlara elverişli ortamı hazırlamakta 
yatmaktadır. 

Ülkeye, dışalımla yabancı sigara sokmak, aracı
lıkta ilk aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaçak
çılığı önleme adına kaçak girişi kolaylaştıran uygu
lama sonrasında, denetim gümrüklerde kalmış, dün, 
her zaman ve her yerde el konulan kaçak sigaralar 
artık vitrinlerde, dokunulmaz mallar arasımda yığın-
taşmıştır. Hazinenin, bu olgudan yıllık kaybı 350 mil
yar lira dolayındadır. 

Tekel'im resmî kayıtlarına göre 1986 yılında piya
saya 59 milyon kilogram dolayında yerli üretim ve 
6 milyon kilogram dolayında da yabancı olmak üze
re toplam 65 milyon kilogram sigara verilmiştir. Oy
sa, Türkiye'de gerçek tüketim 100 milyon kilogram 
dolay nidadır. Aradaki 35 milyon kilogramlık tüke
tim, piyasaya kaçak yoldan yansımıştır. Bunlardan 
sağlanacak dolaylı, dolaysız vergi miktrî -ki, 350 mil-
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yar lira olduğunu açıkladık- Hazinenin kayıp hane-
sinldıe yer almaktadır. Ne var ki, burada asıl kayıp, iç 
tüketimde yabancı sigara içim zevkinin sağladığı ge
lişimedir; (Bendeniz de onlardan biriyim, 17 yıldır 
içiyorum) bu birinci etap. 

Ülkede flütün ve mamulleri üretim ve tüketim po
litikasını genel ekonomi ve bununla bağlantılı sos
yal gerçekler ve sorunlardan soyutlayarak değerlen
dirip belirlemek, hesabı güç verilecek bir yanılgıdır; 
ANAP iktidarı ve Sayın Özal, geleceğin Türkiye'sin
de bu olguya katkının vebalini üstlenmiş olarak anı
lacaklardır. Yabancı tüttün ve sigara tröstlerine açı
lan hiçbir ülke, bu günahın ağır faturasından kurtu
lamamış ye verilen el ile birlikte, daima kolun da 
kaptınllmaısıyla iş sonuçlanmıştır. Bunun en son ör
neği Japonya'dır sayın milletvekilleri. Dünyanın en 
güçlü ekonomi isine sahip bu ülke bile, Amerika Bir
leşik Devletlerinin devlet politikasıyla özdeşleştirdiği 
uygulamanın olumsuz sonuçlarına karşı, bu ülkeden 
•ithal ettiği tütün ürünlerine koyduğu gümrük ver
gisini, geçtiğimiz sonbaharda sıfırlamak zorunda k al
tmıştır. Yalnız, bu ülkenin de, dev gücüyle Amerika 
Birleşik Devletleri pazarlarına, kendi üretimi i ucuz 
sigaralarla girip, denge sağlamaya çalıştığını vurgu
lamak gereklidir; ancak, bilineni tekrar da olsa, kay
dedelim ki, o ülke, güçlü Japonya'dır ve dünyada 
karşı davranışın tek örneği olarak bizüm karşımızda
dır. Asıl özelliği, Amerika Birleşik Devletlerinden 
sonra, dünyanın ikinci büyük sigara üretim ve ihra
catçı ülkesi oilmasında da yatmaktadır. 

Türkiye'de yabancı sigara zevkime dönüşüm he
nüz istenilen düzeyde değildir. Dölayı'sıyla, bu tip 
sigaraların talebi de yeifcennce büyütmemiştir. Buna 
karşın, bu firmalardan binisinin şantaj nitelikli dire
nişle, Türkiye'de kendi pazar payını, ilgili kurulu
şumuzun fiyat politikasını etkileyip yönlendirecek 
güçte savunduğu olgusu da gözlerimiz önümde bir 
gerçek olarak yatmaktadır. Philip Morris isimli bu 
firmanın, sürüm ve Türkiye'ye yerleşmek amacıyla, 
Amerika'da, Kanunî Sultan Süleyman Sergisinin açı
lışını finanse ettiğini hepimiz televizyon ve basından 
izledik; bir yenisini de iki gün önce New York'ta 
izledik. Gaye için her yolun denendiği günün gerçeği, 
niçin geleceğin gerçek göstergesi olmayacaktır sayın 
ımiliefcvekiyeri? Hesap şimdiden bellidir. 

ıSayın milletvekilleri, bu değerlendirmelerden son
ra, iç tüketim pazarının, yabancı tütün ve sigaralara 
açılmasının olası sonuçları üzerinde durarak konuş
mamı bitirmek istiyorum. Türkiye'de Virjinya ve 

Buriey tütünleriyle yapılmış sigaraların tüketilmesi
nin, yakın dönemde tüm pazarların bu tütünlere kap-
tırılmasıyla sonuçlanacağını düşünmek kehanet ol
mayacaktır. Bu takdirde, Türkiye'yi neler beklemek
tedir, onları şöyle bir gözden geçirelim : 

Birincisli, Türkiye'de tütün tanımı tümüyle dura
caktır, zaten bugün durmuştur; çünkü, iç pazar kul
lanımı brüt 120 ila 130 milyon kilogramlık miktar 
olarak devreden çıkmaktadır. Bu eksilme, dışsatıma 
muhatap 70 ila 80 milyon kilogramın da üretimini 
birlikte yok etmektedir. Zira, bugün ülkemizde tü
tün tarımına açık alanların yüzde 13 ila 14'ünde üre-
t'im sürdürülmektedir. Bu alanlar, büyük çoğunlu
ğuyla salt tütün tarımıyla derlenebilen topraklardır. 
Tütün/den başka hiçbir tarım türüne yarayaoıayacak-
ları için, bir bölümünde rant'abilitenin düşmesi ve 
sonraki kısmının da üretim dışı kalmasına yol aça
caktır. Bu oluşumda, hiçbir destek, üretimi ayakta 
tuıtımaya yetmeyecektir. Bu itibarla, Türkiye'de de 
tütüncülük -şimdiden veihmıe kapılmayalım, kehanet 
sahibi olduğumuzu iddia ötmeyelim- bitmiş olacak
tır. 

Şu anda tiültlün tarımı durmuştur. Tütün tarımı
nın durması, birlikte neleri getirecektir? 

1. Köyden kente kitlesel akımı hızlandıracak; 
bu olay aile parçalanmalarına, işsizliğin büyük ölçü
de artmasına, aslında ucuz olan emeğin daha da ucuz
lamasına; düşen gelir ise yemi yeni sosyal bunalım, 
olay ve patlamalara yol açacaktır. Zira, ülkede tü
tün üretimi, pazarlama sürecinde, yaklaşık 6 bin aile 
ya da 3 ilâ 3,5 milyon insanın geçimlinin tütüne daya
lı olduğu bir gerçektir. Tütün tarımı durduktan son
ra ne olacaktır? Tütün işleme ve bakım, fabrikasyo
nu ile pazarlama çalışanları da, ekonomilerinde, bu 
etkileşimlin ağır baskısını duyacaklardır. Daha sonra 
ne olacaktır? Bu yoldan genel ekonomiye katkılı 200 
ilâ 250 bin hektar arazinin yaklaşık 150 - 200̂  bin 
hektarlık bölümü üretimden dışlanacak, hiçbir tarım 
türüyle deSerlemd ir ilemeyeceği için, genel ekonomi, 
üreteceği' hâsıladan yoksun kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Can, çok uzun mu efendim? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım, önemli olduğu için, arz ediyorum; 
izin verirseniz bütünlüğünü bozmayalım, bağlıyorum 
efendim. 

2. Sayın milleHvekiileri, yukarıda belirttiğimiz tril
yonluk pazarın asıl sahibiyken, omu başkalarına ve
rip küçük bir imitiyaz badeli ya da basit bir bandrol 
Ücretiyle yetinmek, bunun sonuçlar ından biri olacak-
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tır ve, bugün böyle olmaktadır. Böylece, devlet bütçe-
ıs:min gelir bölümünün oluşmasında, bu kapsamlı pa
zarın katkısı gözden çıkanlımış oı'lmalktadır. Bumun, 
Ikapilüülaısyon örneği reji şirketi rejiim'imden hiçbir far
kı yoktur. 

3. Harmanları oluşturacalk Virjinya, Burley tü-
tlünı'erine döviz ödenecektir. Dünyanın en nefis ve 
insan sağlığına zararı en az tültünlerini, doğal ayrı
calıkla üretime şansına sahipken, tüketicimize, buna 
ters yapıda sigara sunmanın görünürdeki, bedeli, ken
di tütünlerimizin ününü karartmak olarak karşımıza 
çıkacaktır. 

Tütün dışsatımımdan, yılda .sağlanan 200 ilâ 250 
milyoın dolarlık döviz girdisinden yoksun. kalınacak
tır. 

Hazinenin iç pazardan sağladığı ve sağlayacağı 
yıllık yaklaşık 800 ilâ 850 milyar Türk Lirası gelir, 
yabancı dev tröstlere kayacaktır. 

Sigara tüketilmemiz ve üretimimiz dıişa bağımlı 
hale gelecektir. 

Petrol benleri tüketim zorlamasına konu sigora 
alışkanlığı, Türkiye'yi yabancı çıkarların arenası ya
pacak, ulusal bağıımisızlığıımıza gölge düşürecektir. 
Ülkede bütün bu olumsuzluklara çağrı çıkarmanın 
vebali, birtakım spesifik gerekçelerle göze alınıp, 
ana amaç gizlenmeye çalışıİimaktadtr; bizi esas üzen 
de budur. Geçen yıl da bu kürsülden bunları söyledik. 

Sayın milletvekilleri, buna karşın, hükümetin 
ısıon ailıım dönemi, önceki üç yıllık tütün piyasaların
da sergilediği tutum, ülkede bu üretimi caydurmanın 
izlerini taşınmaktadır. Karadeniz'de de böyledir, Do
ğu 1da da böyledir, Marmara'da da böyledir, Ege'de 
de böyledir. İçinde bulunduğumuz yıla kadar, tüm 
•bölgelerde uygu'!anan barem ile, ortalama fiyatlar 
daima maliıyetim çok altımda kalmış ve büyük Ölçüde 
'tütündü kitle bu tarımı bırakmış veya bırakmaya zor
lanmıştır. Tütüncünün caydıırrlmasi, ülkeye yabancı 
tütün girişine bilinçle direnecek kitlesel gücün eritil-
ımeıs/i Ve Ibu önemli, oy potansiyelinin birden yitiril-
ımemesi amacını taşımaktadır. Uygulama, tütüncülü
ğün caydırılması açısından, ANAP içinde ereğine 
ulaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü bültenlerinden derlediği
miz bilgiler ve size sunduğumuz bilgiler ile, bu ta
rihî akış bumu kanıtlamaktadır. Türkiye genelinde, 
1987 yılına göne 1985 yılımda üretici say »sı 455 bin 
iken, yüzde 7 oranında düşerek 379 659'a ve üretim 
alanı 222 996 hektardan yüzde 13 oranında düşerek 
193 541 hektara ve üretim miktarı ise 228 349 tondan 

yüzde 23 oranımda düşerek 175 bin tona geriletilmis-
t'ir. Bu rakamlar, tütün üretiminin nasıl ger ilet ildiği
nin en belirgin kanıtlarıdır. Bu gerilemenin Karade
niz Bölgesindeki görünümü ise daha büyük boyut-
' ar daldır. Benim de bu bölgede bulunduğum ve ilgi 
alanım iç;nde bulunan Karadeniz tütüncülüğünde, 
'bölgemizde, 1980 yılına göre 1985 yılında ekici sa
yısı 102 966'dan yüzide 20 oranımda düşerek 74 504'e, 
üretim alanı 52 676 hektardan yüzde 30 oranında 
düşerek 37 024'e ve üretilin miktarı ise 40 266 tondan 
yüzde 34 oranında düşerek 26 467 tama gerilemiş bu-
' ummaktadır. 

Üretimdeki azaltmayı, kalite iyileştirme önlem ve 
çaİRşımalarının ürünü giibi gösteren beyanlar tümüyle 
gerçek dışıdır. Tütüncülükte kalite değişken bir kav
ramdır. Ekonomik önlemlerle bağlantısı hemen he
men hiç yoktur. Biraz önceki, Sayın Bakanın bu 
açıklamaları da, bu anlamıyla tatmin edici değildir. 
Kalite oluşumunda asıl etken, iklim koşullarıdır. Tü
lünün yetişime dönemi doğal etkenlere açık olduğu 
için, özellik'e yağış ve güneşlemeye aşırı ölçüde du
yarlıdır. Üretim yapıldığı tarlanın topoıgrafik konu
mu, kaliteyi fazla etkilemez. Yağışın az, güneşlenme
nin çdk olduğu sıcak ve kurak yıllarda, kır, kır ta
ban araziler kadar, taban arazilerde de çok yüksek 
kalitede ürün ailıınalbilir. Buna karşılık, yağışlı yıllar
da, kır ve kır tajban arazilerde kalitenin çdk düşme
si kesimdir. 

IBu itibarla, fiyat belirlemeleriyle, üretimin taban
dan kır tarlalara kaydırılıp, kalitenin yükseltilmesini 
isağ'ıamak savı, ,bu işi bilmemek ya da bilerek a'idatı-
cı beyanda bul ummaktan ibarettir. Aslımda, ANAP 
İktidarınım ülkede tarım kesimline bakış açısı, hepi
mizce bilinmez değildir. Tarımda her türlü destek ve 
sübvamiSTyomu kaldıran, üretim girdilerimi en azımdan 
ülke genelinde cari enflasyonun barklısında bırakan, 
tarım kredi kullanım ve faizlerini, kuUamanı yıldırıp 
caydıracak nitelik ve düzeyde tutan, ürünlere uygu
ladığı fiyatlar, alım ve Ödemede izlediği yöntem ve 
tutumla pahalı maliyet, ucuz pazarlama politikasını 
çdk belirgin sergileyip, köylüyü köyünden, çiftçiyi 
uğraşından bezdiren, sonra da ulusu, bütün yaptık
larına dürbünün tersiyle bakmaya zorlayan bu ikti
dar, işitfe karşıımızda durmaktadır. Bugün ise, bunlar
dan vazgeçmiştir; üÇbuçuk yılıdır köylüye uyguladığı 
bu ana politika dışında, seçim öncesi gösiterimelik bir
takım tedbirlerle karşımıza çıkmaktadır. 

Geçtiğimiz Haziran ayı ortalarında istanbul'da 
Sayın Başbakan, FAO'nun 15 inci Bölge Toplantıısıın-
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idia aynen şu konuşmayı yapmış; sanayileşmiş ülke
lere seslenirken, bir an ortamı unutup itiraf etmiş ve 
«B'iz, tarımda sübvamısiyionu kaüdırdılk, üreticiyi des
teklemiyoruz, sizin tarım ürünlerinize gümrük düvtar-
larumızı indirip, kapımızı ardıma kadar açtık, siz de 
ıtiülmüyüıe Ibunun tersini yapıyorsunuz» diyerek, orada 
suçüstü yakalanmış'tır. Alma, şimdi ne görmekteyiz?.. 
Üç beş seçim yatırımı kanldiTimacasından başka deği
şen (hiçlbir ,şley yoktur; bakalım, acaba ilk seçimde kır
sal kesim buna kanacak mildir? 

Gen|el tarım politikası bu olan hükümetin, Türki-
lyelde tültün ve tüitiünoülüğe başka tiürlü yaklaşması 
(beklenemezdi. Buma, biir de yılların getirdiği tüketim 
pdtamsiiyelilmize yönelik ele geçirme eylemlerinin özel
liği de eklenmiş, ısonuçita acı gerçek (tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne ıseriltmişitir. Sayım özal ve onun güdü
mündeki ANAP iktidarı, ülke iç tüketimini tümüyle 
yaJbancı tütün ve sömürüye devretmekte kararlıdır; 
ormanlarımızı da devretmeye kararlıdır, başka şeyle
ri de devretmeye kararlıktır. Bu olgu, Türkiyelde tü
tüncülük ve tütün üretidisinin bitip tükenmesi anla
mına gelecektir. Ülkemizde tütüncülük ve üreticilerin 
durumunum iy leştir ilmesi, yabancı tü'tün ve ser
maye bağımsızlığı da teknik çarelerden yoksun de
ğildir; konuya iyi niyetli ve gerçekçi yaklaşım yeter
lidir, fazlla bir şey yapmaya gerek yoktur. Saptana
cak genel kapsamlı politikalarla, ülkenin, bugün içe
risine itildiği karanlık gelecekten kurtulması pekala 
mümkündür. Sosyal demokrat ilkelerin özüne ege
men olan anlayış, bu yüce ulutsun çağdaş düzeye 
erişmesinin çıkar yolu olarak, engelsiz ve pırıl pırıl 
çözümler bizim önlümüzlded'ir; tütün politikasını, fır
sat olduğumda halk yararına yeniden değiştireceğiz. 

IBu Meclis araştırması önergesini veren arkadaş
larıma teşekkür etmekle sözlerime başlıyorum. 

IBAŞKlAN — Sayın Yazıcı, sözlerinize başlarken 
IBaşkanlığa vs Genel Kurula hitap etmediniz; lütfen 
efendim... 

IMÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Doğru efen
dim, affedersiniz. 

Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; hepinizi tek
rar saygıyla selamlıyorum. 

Demin arz ettiğim gibi, bu Meclis araştırması 
Önergesini veren arkadaşlarıma teşekkür etmekle söz
lerime başlıyorum; çünkü, kendi seçim bölgem Ma
nisa'da Ve diğer bölgelerde yanlış anlamalara sebe-
Ibiyat veren, tütün hakkımda ters Ve gerçiek dışı konuş
maların, yapıldığına şalhiıt oldum. Bu konuşmalar ka-
ısitlı mıydı, yoksa bilgisizlik eseri mi; bilemiyorum. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) .— örmeklteri or
tada. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Zabıtları 
Manisa'ya göndereceğiz. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Ama, bir ger
çek şu ki, bu mesele, gereği gibi, vatandaşa aktarıl
madı. Şimdi, bu konunun tekrar gündeme gelmesi 
herkesin eteğimdeki taşı dökmesi bakımından faydalı 
olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, tütünü yetişltirmek, tabiri ca
izse, iğne ile kuyu kazımaya benzer; çok zorldlur. Hiç
bir mahisull;, sütlün yetiştirmek kadar emek, incelik ve 
zorluk istemez. Hami sigaranın dumanımı zevkle tüt-
IHürein bir tiryaki, onun yetiştirilmesi ve sigara haline 
gelinceye kadar... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Ama, şimdi parmağımızı kaldıracak, ret oyu verecek
siniz değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Arpacı oğlu... 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — ... Olanları, 

sinema şeridi gibi göz önüne getirirse, emin olun, o 
dumanı tüttürürken, o zevki duyamaz. 

Sayın arkadaşlarım, tur yıl, 12 aydır; fakat îtütün 
yetiştirmek için ibu 12 ay kafi gelmez, 1.2 aydan fazla 
çalışmak gerekir. Bu çalışma 14 aya kadar sürebi
lir. Bu yılın maihlsülünü almadan, gelecek yılın mah
sulünüm hazırlığına başlamanız gerekir. Bu yıl mahsul 
parasını almadan, gelecek yılın uğraşısı ile hemen 
işe girişmeniz gerekir. Tütün ziraatı, aile ziraatı ola
nak yapılır; bumu başka şekilde yaparsanız kârlı ol
maz. Tü'tün üreticisi iseniz, kendimiz, karınız, tahsil 
yapan çocuklarınız ve sokakta oynayan betilerini
zin bile o mahsulde göz nuru ve katkısı vardır. Aile-

Bu Meclis araştırsmaisı mutlaka açılmalıdır sayın 
ımiltetvekiılleri. Tütün üreticisinin perişan durumu 
(gözler önünde yeniden irdelenmeli ve kamuya gerek
li bilgi verilmelidir. 

!Bu duygularla, grubum ve şahsım adına yüce ku
rulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yazıcı.', bu

yurum efemdim. 
ANAP GRUBU ADINA MÜNİR F. YAZICI 

ı(Maniısa) — Hükümetim izlediği tütün politikası için 
Meclis araşltırması açılmasıma ilişkim önergeye dair, 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi bildir
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 
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inin bütün fertleri, bir karınca yuvasmdaki çalışmayı 
göstermek zorundadırlar. 

Simidi, buradan 'konuya geçiyorum. Geçmiş hükü
metler zamanında tütün politikası ne idi, nasıldı, bu 
durumu bilmez isek, doğruyu bulamayız. Dünkü tü
tün politikası ile bugünkü tütün politikasına, para
nın yazı ve turası gibi ayrı ayrı bakmakta yarar var
ıdır, yoksa, değerlendirmeyi yanlış yapmış olursunuz. 

Sayın arkadaşlar, bilgisizce veya kasıtlı olarak 
neler söylendi?.. Burada, «Anavatan hüiküimeti Te
kel idaresini kaldırdı, Özal hükümeti, Tekel idare
sini yabancı devletlere sattı, yaihaneı sigara için sınır 
Ikap.'ları açıldı. Türk sigarası yok oluyor» gibi yan
lış ve kasıltlı olarak söylenen staganlar ve sözler ol
du. Tabiî, bunların hiçbiri gerçekleri yanısııtmıyör-
ıdu. ANAP hükümeti, yıllarca kanayan bir yaraya, 
kanser olmaya yüz tutmuş bu yaraya neşter attı. 
Türk tütüncüsünü bir çıkmazdan, fukaralıktan, istis
mardan kurtarmak lazımdı. Geçmiş tüitün politikala
rımda, testiyi kıran da, dolduran da aynı tutulmuştur. 
Yani, ne oluyordu?... Kaliteli tütüne de para veriyor-
isıuinuz, kalitesiz tütüne de para veriyorsunuz. Ne olur
sa olsun, M evlan a politikası gibi, al, sionra bu al
lıklarını dış, ülkelere «atamazsan hiç aldırma, bunla
rı ambara at ve stokla; sonra da, Çiğli Havaalanın
da ve meydanlarda bunların üzerine mazolt döküp, 
yak... Sonra, milletin parasının ve emeğinin, nasıl yan
dığını tabiî seyret... Arkadaşlar, işte evvelce tüitün 
politikası böyleydi. 

AHMET SARP (Diyarbakır) —• Devlet, baba
dır baba; üreticinin' hakkını verir. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Evet, öyle 
idi; hakikaten devlet, babaydı. 

'MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Devlet babadır, 
üreticinin emeğinin karşılığını verir. 

iBAŞKAN — Lütfen, Sayın İlhan... 
ıDevam edin Sayın Yazıcı. 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Maalesef, 

«Dik tabana', sat babana» idi; ama o politikadan 
vazgeçildi. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Tekel'e sattı, 
Amerika'ya değil. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Sayın arka
daşlar, şimdi de tütün üreticisinin durumuna gele
lim. Üreticinin, mahsulünü üretip, denk haline getir
mesi ekim ayını buluyor. Mahsul hazır olmuş, fakat 
ne yazık ki, çiftçi bu zamanda bekleme devresine gir
miştir; çünkü, piyasa açılmadan, üreticiye, resmen 
akit yaparak ürününü satma imkânı tanınmıyor, çift-
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çi balya halinde tütününü bekletiyordu. Türkiye'de 
'tültiün üreticimizin yüzde 90'ının malî gücü, bekleme
ye müsait değildir. O zaman, vatandaş ne yapacak?.. 
Meübur kalıyordu ve piyasa açılmadan, geçersiz, ya
zılı o'ımayan bir akitle, tütününü tüccara söz ile sa
tıyordu ve teslim de ediyordu. Bu sekilide, üretici, ar
tık tüccarın oyuncağı oluyordu. Tüccar, üreticinin 
elimdeki yetiştirici belgesinin kenarına kurışun kalem
le «Senin tütününü şu fiyatla aldım» diye yazıyordu. 
©öylece, üreticinin bir yıllık emeği ve o emeğinin kar
şılığı olan masulü, pamuk ipliğine bağlanmış olu
yordu. Bu durumda, tüccar, ileride, fiyat ve kiloda, 
çiftçiye karşı isltediği oyunu oynuyordu. Neden?.. 
Çünkü ortada yazılı, resmî bir akit yoktu, iş tama
men tüccarın inisiyatifine, insafına, kalmpş-tı. Üretici 
ile tüccar arasınjda sağlam Ve hukukî yazılı bir an
laşma yapılmadığı için dle, üreticinin bir yıllık alın 
teri, el emeği ve göz nurunun karşılığı olan mahsulü 
rezil rüsva oluyordu. Arkadaşlar, bu biir trajediydi; 
fakat bu ıduruı'm bizim iktidarımı iz zamanıma kadar 
devam etti. 

lAiynca, satılamayıp yakılacak olan tütüne yıllar
ca para verilmiş ve ambarlar, satılamayan kapa tü
tünlerle doldurulmuştur. Bu tütünler nerededir; ister
seniz yerini de söyleyeyim. 

Sayın arkadaşlarım, İzmir'den İstanbul'a geçer
ken, Akhisar'ı bir ziyaret etseniz, içiniz parçalanır. 
Bugün, Akhisar'da binlerce metrekare alan üzerine 
kuruilmuş, sigara fabrikası olarak yapiımına başlan
mış olan bina şeklinde bir tesis vandır, ama içinde 
makineler yoktur. Binanın içerisi deniz gibi, 1976 se
nesinden beri alınmış olan, fakat duş piyasaya satıla
mayacak durumda bulunan, bizim yöre halkının de
yimiyle «Lahana yaprağı, gibi» tütünle dolu. Tütün 
üretidis'ine şirin görümmek için devletin parası peş
keş çekilerek alınan bu tütünler, tabiî ki, dışa sa
tılamamış ve ambara atılmış. Aimbara atılmakla da 
kailim vyor, bu tütünleri satamıyorsunuz. Dıştan ecnebi 
'tüccarlar geliyor, fiyat vermiyorlar; üstelik bu denk
leri, işçi tutup her gün aktarmak mecburiyetindesi
niz; bir taraftan bir tarafa aktarmadığımız zaman, 
ıbu költü tütünler büslbütüm çürüyorlar. 

Sayın Bakanla Ajkhisar'ı ziyaret etmiştik, kendi
sine «Gelin, fabrikanın halini görün» dedim, gittik; 
binanın içerisinde b'u Meclisin Genel Kurul salonun
dan büyük örtülü meydanlar var ve bu meydanlar 
1976 senesinden ıberi alınmış olan, satılamayan kötü 
tütünle dolu. Bunlara devlet bütçesinden paralar ve-
ırilrniş; fakat bunlan orada çürüimekteler. 
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(Sayın arkadaşlar, işte, dlünya piyasalarında -tü- j 
Dün politikamız böyle olduğu için- Türk Tüıtlümünün [ 
'iltilban tamamen düştü. Bizim gibi flütün yetiştiren 
Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın tütünleri, 
bizini yanlış tütün pol itikamız yüzünden, yabancıla
ra ve Amerikalılara karşı/ itibar görmeye başladı. 
©ence, bu politikanın adı, devlete, millete, çiftçiye 
ve köylüye ihanet politikasııydı. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, yaptığımız sigaralar
dan da hayır gelımiyondu; çünkü, o kadar güzel tü
tünün yanında, sigaralarımızın içine o lahana yapra
ğı gibi tütünü koyduğumuz zaman, sigara içenler, «Si
garaların içinden odun parçası, çöp parçası çıkıyor» 
diyorlardı. Tabiî çıkacak; çünkü o tültüsı, atılacak tü
tündür, o, para verümeyecak tütündür. Dolayısıyla, 
yabancı sigaraya ilgi artmaya başladı. Türkiye'nin 
Ibüllıüın hudutlarımdan yağmur gibi, kaçak sigara gir
meye abşladıı; bu yollardan, Türkiye'ye yabancı siga
ra yağıyordu. Bumdan sonra da, Türkiye'de yabancı 
ısigara babaları türemeyle başladı. Bunlar; devlet gi
bi, piyasaya hâikim olmaya da başladılar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Şim-
d'i de ihale babalan türedi. I 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Şimdi, bütün 
bu yapılanlardan sonra, acaba Anavatan iktidarı, 
Anavatan hükümeti, Uütün için ne yaptı, ona baka
lım; çünkü şimdiye kadar ani attık la mm, bizim ikiti- } 
dara gelmemizden önceki döneme dair hatıralardı. I 

'Evvela', «Yatbancı sigarayı Türkiye'de devlet sata- J 
caık» diye bir karar aldık. Böylece, Türkiye'ye ya-
ıbanct sligarayı sadece devlet getirecekti. Devlet, it- I 
hal edip getirdiği ve sattığı yabancı sigaradan fon 
almaya başllaldı. Arkadaşlar, bugün Türkiye'de sa'tı- I 
lan yabancı sigaradan devletin kasasına giren para i 
150 milyar Türik Lirasını, bulmaktadır. Bu 150 mil- i 
lyar Türk Lirası, dolaiyıısıyla Konut Fonuna aktarıl- I 
makta ve bugün, evsiz vatandaşlara konult yapılması 
için harcanmaktadır. Evvelce, bu 150 milyar lira, 
hem de vergisiz olarak, sigara kaçakçıısımıim cebine I 
giriyordu. Bunun bir de ver/gi kaçağını düşünürseniz, 
vergi kaçakçısının cebine bir yılda 200 milyar lira I 
para giriyordu demektir. Evet arkadaşlar, kaçan ver- I 
giylıe beraber, bu haksız kazancın yekûnu 200 mil
yar lirayı da geçer, hatta 250 milyar lirayı biie bu
lur. 

Muhterem arkadaşlarım, peki, bizim hükümetimiz 
acaba ne yaptı?.. Bizim hükümetimiz, Tekel Kanu
numda bir değişiklik yaptı; fakat bu değişüklilk vatan- I 
daşa tamamen yanlış olarak aksettirildi' ve herkes, J 

j «Tekel ortadan kalktı» diye bağırmaya başladı. Hal-
I 'bulki, Tekel Kanunu yine dııruıyor, Tekel İdaresi yi-
, mıe ortada ve Tekel Teşkilatı aynen yerinde ve çalı

nıyor, Tekel Kanunumda sadece oüızî bir değişiklik 
yapıldı. 

Sayın arkadaşlarım, bugün dışarıya ham olarak, 
(balya şeklinde işlenmemiş flütüm satıyoruz. Yine, ay
nı şekilde dış ü'lkelare balyalar halinde pamuk da sa-
ıtnyoruz; fakat bunun yanında, biliyorsunuz pamuk
tan mamıull, tvşantlar, gömlek, koit ve pantolon gibi 
söeklsıtil ürünleri de satıyoruz. Zaten, ticaretin asıl kârı 
da tabiî ki, ımamul eşya satıımındadır. Aislında mamul 
imal sa;t!mak, bir hüner ve beceri işidir; Tüklkiye, bu
nu tekstil ürünlerinde başarımuş durumdadır. Bugün, 
Avrupa piyaşatsunı elde ettiğimiz gibi, Amerikan pi
yasasını bile Türk tekstil malları zorlamaktadır. Pa
mukta bunu yapıyoruz da, tütünde niye yapmayalım? 
Tüllünü ıhâlâ dışarıya balya ba'lya mı Saıtalıjm? Niye 

I ıbunu bumda yapıp da dışarıya mamul olarak satma-
ya'iım? Tültümde de böyle olması lazım; tütünü balya 
olarak ham satmanın yanımda, sigara olarak mamul 
halde satmamız, devletimize, bize ve üreticimize bü-

I yük fayda sağlayacak/tır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ne 
zurnan satacaksınız? 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Yugoslavya' 
da, Bulgaristan'da,, İsviçre'de, yılianoa, fason olarak 

I ısigara ürettik. Bunu Tülrkiyelde yapamaz mıyız? Pek-
J alasını yaparız. 

Avrupalılar yılarca bizi uyuttular; vaktiyle bize 
I (toprak sattılar arkadaşlar, toprak. Bugün, damları-, 
I ımııaın üstülnldeki kiremitlere bakım, üzerinde «Made 
I im France - Marsilya» yazar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tf&tanbul) — Siz 
i de Boğaziçi İn i satıyorsunuz. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bugün el
hamdülillah, onların sattığı kiremit gabilerini çok 
'mükemmel şekilde, her tarafta yapabiliyoruz. Artık, 
Türkiye, kalkınan ve^yabancı devletler arasında ima-

I iatta, ticarette yarışan bir ülke haline gelmiştir. Tür
kiye, artık bugün ekonomik kefenini yırıtimıştır ar-

j ikadaşlar. 
j Yabancı ülkelere, siıgara iihraç ederken, sigara içe

nsin e konacak, yani harman yapılacak Virjinya ve 
I Şark tipi tütünler o'ımaısı lazım. Bu tütünleri dışarıdan 

döviz vererek ithal etenemiz lazım. Onu da Türkiye' 
de yetiştirmek için düşündük ve burada yetiştirmek 
istiyoruz. Bu, bugün yetiştirdiğimiz tütüne de asla 

J zarar getirmöyecektiır; çünkü bizim yetiştirdiğimiz 
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flütünle, o kalitedeki yetişecek tütünün yerleri ayrı
dır. 

Demin, Sayın Barış Can buradan dediler ki; «Tü
tün üretiminde azalima var.» Evet sayın arkadaşla
rımı, azaüma var. Niye azalma var? Mısır ekilecek 
yerlde Üütfüta ektm:ş;z. Mısırm dönümünden 300 kilo 
alıyorduk, bugün tarım politikası, tohum politika
sı sayesinde bsş misli ünün alıyoruz; hatta Ege'de bu 
ımıisın çifit mahsul olarak alıyoruz. 300 kilo nerede, 
1 500 kilo nerede?.. Mısırım üretimi 5 misli artmış
tır. Bu m «sır yetişecek yerde de, daha evvel satıl -
ımayacaik tütün' ek i yorduk, lahana yaprağu gibi olu
yordu ve tabiî, ıbü tütünlerin hiçbir değeri ydk'tu; fa
kat politikacılar devlette bunu medburen sattırıyorlar
dı. Bunlar, dış ülkelere satılamayan tütünlerdi; hani 
demin söylediğimi, akhisar deposunda ve diğer depo
larda yığm halinde bekleyen tütünler, işte bu satıla
mayan tütünlerdi. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Hazır yiyen 
kesesinden yer. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla)— Çiftçiye bugün, 
«İlyi tütün üret, iyi para al» politikasını biz telkin et-' 

'tik. Çiftçi bugün, o lahana yaprağı gibi tütünü eke
ceği yerde, başka tip tütün ekebilir; Virjinya tütünü 
dk'ebüîr veyahut da onun yerine mısır ekebilir, ka
liteli tütünü kır yerlerde ekebilir. Zaten, tütüncü, ar
tık bunu idrak ettiği için, satılamayacak tütünü ta
bana ekmiyor ve kır yerlerde güzel tütün yetiştirme
ye başlamıştır. Tütün üretim indeki biraz azalma bun
dan ol'ımuşltiur; diğer yerlerde, onun yerine başka mah
sul >ek'ilmektedir. 

iSayın arkadaşlar, yerli ve yabancı tüzelkişilerle 
Tekel İdaresinin ortaklığıyla, Türkiye'de, yabancı si
gara imal eden fabrikalar kurulacaktır. Şart; kurula
cak fabrikalara Tekel'in de ortak olmasıdır, yoksa, 
Tekel'in ortaklığı dışında, yerli ve yabancı şirketlere 
falbrika kurma yetkisi verilmeyecektir; Tekel'in or
taklığı sayesinde bir fabrika kurabileceklerdir. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Yüzde İle yüzlde 99mu olacak? 

IMÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bu fabrika
larda üretilecek sigaralarım Türkiye hudutları içeri
sindeki satışın», yalnız, Tekel İdaresi yapacaktır; o 
şart da vardır. Bu şekilde dış pazarlara açılan Tür-
k'iye, dünya pazarlarına iyi mal vermek için, tütün
de kaliteyi mecburen artıracaktır; çünkü bizim po
litikamız, iyi tütüne iyi paradır. Elimde istatistikler 
var arkadaşlar; demin, zannediyorum Doğru Yol 
Partis!nden bir arkadaşım, rakamları yanlış verdi; 
resmî rakamlar elimde, isterse kendisine, vereyim. 

| 1985 senesinde, Ege Bölgesmde ortalama fiyat 
758 lira iken, 1986 senesinde, yaıni bir yıl sonra, 1 669 

I liraya yükselmiştir. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sayın Bakan 

bilmiyor o zaman. 
/MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Arkadaşlar, 

geçen senek! tîüttiln fiyatlına göre, bu senenin tütün fi
yatında, yüzde 120 artış vardır. 

•KENAN NURİİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Gübre fiyatında da yüzlde 120 artış var. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Arkadaşlar, 
'geçen sene Akhisar'da 760 lira ortalama fiyatla sa
tılan tütün, bu ,sene 1 847 lira ortalama fiyatla satıl» 
mışitır; ytüzde 143 artış varıdır. Bunlar resmî rakam-

I lardıir, iisiteyen varsa vereyim. 
Manisa ve çevresinde fiyat ortalaması, b'ir sene 

I evveline nazaran yüzde 94,9; yani yüzde 95 artmış-
trr. 

| MUZAFFER İLHAN, (Muğla) — Bakanı dinle-
I memişsin sen galiba, Bakana da itiraz ediyorsun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — «Yüzde 90' 
in üzerinde» dedim; kendisi «Yüzde 94' diyor, daha 
hassas bilgi Veriyor. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Evet, yüzde 
90'ın üstünde efendim. 

IBASKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bten rakamı 
I daha kesin veriyorum, geçen seneye nazaran artış 
I yüzlde 94,9; yani yüzde 95*tir. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Bakan bilmi
yor o zaman. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Tütünün fiya-
I tına gelelim arkadaşlar,. Eskiden, tütünün fiyatı na

sıl teşekkül ediyordu? Eskiden tekel idaresinin «Pi-
1 yasa açma günü» diye bir günü bekteniyordu; bütün 

köylü o günü iple çekiyordu ve o gün, büitürı tütün 
ımerkezîi şehirler köylülerle, üreticilerle doluyordu. Bu 
da, tabiî ta şubat, mart ayımı falan buluyordu. Hal
buki, çiftçi, kendi mahsulünü balyalamış, hazır et
miş vaziyette ekimden marta kadar bekliyordu. Ta
biî, piyasa açamadığı için, çifitçi tütününü kaçak ola
rak ve demin arz ettiğim gibi, sözfte sattığı iç'in, tüc
car, kurşunkallemle yazdığı rakamı sonradan değişti
riyor ve kendisine, «Ben zarar ettim» diyor yahut da 
ürün kantara girdiği zaman, «Senin şu kadar A - Grad 

j tütünün var, ama şu kadar da kötü tütünün var» di-
j yerek, kalitede, miktarda bir indirme yapıyordu ve 
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tabiî bu durumda, çiftçi perişan oluyordu. Çiftçi, 
eklimde balyaladığı tütününü mart sonlarına kadar 
(bekletiyordu. Şimdi ise ne dldu? Biz şu yeniliği, ge-
tindiflc : Tütünü... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Herhalde 28 
Eyilüllde Man isalda bunu anlatamadım. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Anladık, ama 
siz aksini slöylediniz orada. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (fetanbuflı) — Halk 
doğruyu biliyor, demek ki, halik doğruyu görmüş. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Hayır!.. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Halk 

doğruyu görmüş. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Siz doğruyu 
anlatamadınız, çüınlkü bü rakamları okuyamadınız, 
yanlış okudunuz; bakın, şimdi burada bile yanlış 
dkudunuz. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Halk doğruyu 
bilir. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Biz o zaman 
doğru olduğumu anlatamadık; şimdi, M masalı anladı, 
ısizinkine «Yanftış» diyor. 

IBAŞKAN — Lütfen efendimi... 
-Sayın Yazıcı, devam edin efendim. 

IMÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Şimdi-, köylü
mün aklı başına geldi. 

MEHMET ABDURRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
O zaman aklı başında değil miydi? 

MÜNİR F. YAZICI (Deyamlia) — Aklı, başınday
dı, ama yalanı... 

IMİEHMIET ABDURRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
Köylü her zaman akıllıdır. 

BAŞKAN — Lütfen... 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Yalancının 

mumunun yatsıya kadar yandığını öğrendi şimdi. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcı, siz konuya devam ( 

edin efendim. 
ıMÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bakiden, çiftçi, 

ekimde balyaladığı tütününü mart sonlarına kadar 
bekletiyordu arkadaşlar. Şimdi ise şu yenilik getiril
di : «Tütünü denk haline getiren kişi, ne zaman ge
tirirse getirsin, denklediği, yani paketlediği zaman 
«atabilir» hükmü getirildi; «İslersen Tekel'i belkle, is
tersen denk hlaline getirdiğin zalman, yazılı sözleşme 
yap ve tüccara sat; ama sözle, lafla değil, eskiden ya-
ptüd'.ğı giibi kurşun kalemle koçanım kenarına yazarak 
değil. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sabit kaîıemle yazılıyor şimdi. 

[MÜNİR F. YAZICI ((Devamla) — Tekel bakan
larının İzmir'de, Akhisar'da yuhalandığımı çok gör
dük; bu sıene Teklel /Bakamımız geldiğinde alkışlandı; 
Sayın arkadaşım Camuylaır da oradaydı. 

ÜMİT CAiNlUYAR (Manisa) — Doğru, halkın 
yüzde 10'u vardı. 

MÜNİR F. YAZICI ı(Dievamla) — Ş/mdi, kişi, tü-
ıliümümü denk (haline getirdiği zaman, istediği zaman 
yazılı sözleşme yapabilir ve (bu yazıhı (sözleşme hu
kuki bir akitjtiır, bunu (yla.p(tığı zaman ileride tüccar, 
«sSenün yazılı sözfteşfmede lkilqsıu 1 50O'dü, şimdi 1 400 
olacak» Senin (tütünün A-Gradtı, arkadaş, ben o za
man görmemişim, içinde B-Grad ıtütiün de var, Iklupa 
da var» diyemiyor artık; çünkü, ortada (bir akit var
dır. Biu akti de bizim hükümetimiz getirdi, bizim 
Ihükü'ımıejtiımizoe, bu iş sağlam1 kazığa bağlandı (arka
daşlar. 

IMBHMiET ABDURRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
O kazık buza çakıldı. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Tekel îdare-
sıi, fiyat açıklamasını Ida, bizim zamanımızda, ekim 
ayında yaptı arkadaşlar. Halbuki, bund'an evvelki İk-
İtildarlar zamanımda ta mart ayımda piyasa açılması 
beklemiyordu. 

ıGÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Parayı da 
'Ödemiyorlar/di. 

MÜNİR F. YAZICI /(Devamla) — Tabiî, para, da 
öjdenmiyiar; çiftçinin |tütün parasını cebine koyması, 
haziranı falan bui'nuyordu. Bizim» zamanımızda, ekim 
ayı b'iaşvnda fiyatlar açıklanımışltır; tesil'Jm allıma işine 
İde bu sene 5 Ocakta başlandı Tekel tarafından ve al
dığı ftültünierin Çoğunun parasına da (yüzde 80'e va
ran parasmı Ida) Şulbat 1987 tarihinde Tekel ödemiş 
bülun/makta idi. Eskiden bu, mayıs, haziran ayunı bu
luyordu; işlte iki ekonomik politika araşındaki fark 
(Hu, 

iStoniuç olarak, vatandaşa yapılan Ödemeler de, 
iblu yüzden ta yaz aylarını buluyordu, vatandaşın eli
me para çoik igieç geçiyordu. Hükümetim, ibuiglün ıtütüm-
Ide izlediği pdliıtika doğrudur. İBu yeni alım politika
sından üretici ide ımemnundur. 1985 ve 1986 ytllann-
da Manisa bölgesindeki tütün fiyat artışlarımı size arz 
ettim. 'Bütün bunlar ıgöalteriyor ki, tütün politikası, 
Türk üreticisi lehine artık! düzelmiştir. 

ıBu araştıırıma önergesi, gerçeklerin, ortaya seril
mesine vesile olimusjtur; bu bakumdan, arkadaşlarıma 
«teşekkür ediyorum. Gerçekler ortadadır, yanlış olan 
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ibir tütün politikası yjofktur. Bu 'bakımdan, Meclis 
araştırmasına gerek olmadığı kanısı ile, Anavatan 
Grulbu adana hepinizi saygı ile selamlıyorum sayın 
arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkıışlar) 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Türkiye' 
deki ziraat mühenldisteriıni öldüren ibir paVitika. 

(BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sasyıın Yazıcı. 
DSP Grubu adına, Sayın Arsan Savaş Arpacıoğ-

lıu, 'buyurun. (DSP (sıralarımdan alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ ARPA-

CIOĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri'; yüce kurula saygılarımla sözlerime baş
larken, Demokratik 'Sol Partinin, tütün konusundaki 
Meclis' araştırması açılması önergesi nedeniyle, ül
kemiz tütün üretimi, tütün üreticilerinin sorunları, 
sigara sanayinin özel teşebbüse devri ve sigara itha
latı konularına ilişkin görüş ve önerilerini, arz etmek 
için huzurlarınızdayım. 

Ülkemiz tütün üretiminde ve üretici adednde, 
yıllar itibariyle giderek bir düşüş gözlenmektedir. Ör
neğin, 1983 yılında 418 '842 olan üretici adedi, 1986' 
da 372 <67ı8'e; 1983 yılında 229 566 hektar olan ekim 
sahası ise, 1986'da 203 232 hektara ve 1983 yılında 
233 843 ton olan üretim ise, Ü80 133 tona düşmüş
tür. 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı gibi, 
ANAP iktidarı döneminde, tütün üretiminde, ekim 
alanı ve üretici adedinde sürekli düşüş olmuştur. 

ANAP'ın, iktidara gelmesiyle birlikte, Tekel tara
fından yapılan tütün üretim ve sigara sanayii, özel 
teşebbüse açılmış ve üretici perişan edilmiştir. (ANAP 
sıralarından «Allah Allah» sesleri) Rakamlar göste
riyor, sayın milletvekilleri, 

Tütün, ulusal ekonomimizde ve ihracatımızda 
önemli bir yer tutmakla, 2 milyonu aşkın nüfusun 
başlıca geçim kaynağım da teşkil etmektedir. Ülke
mizde Şark tipi tütün tarımı, başka ürünlerin eko
nomik olarak yetiştirıiiemeyeeeği kıraç ve yaka ara
zilerde yapılmakta, temel girdisi tütün olan sigara sa
nayii, yerli hammaddeye dayanması açısından, ulusal 
sanayi niteliğini taşımaktadır., 

IMF ve Dünya Bankası, ülkemiz tarımını dışa ba
ğımlı hale getirerek, uluslararası sermaye çevrelerinin 
kıskacına sokmuş ve Türk tarımı dışarıdan yönlendi
rilir bir duruma gelmiştir. 

Anavatan iktidarı döneminde, 1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Yasasının kaldırılması, geleneksel 
tütüncülüğümüzü çıkmazlara doğru götürmektedir. 
Tekel'in alımları düşerken, tüccarın alımları yüksel

mektedir. Tekel'in elindeki stoklar, tüccarın elindeki 
stoklardan yüzde 25 oranında daha yüksektir, 

Diğer taraftan, dünya tütün ekim alanları ve üre
timi artarken, buna paralel olarak, tüketim de art
maktadır. Türkiye'de tekelin kaldırılarak yerine özel 
sektör girişimlerinin yer alması, ülke ekonomisi açı
sından çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Sigara 
üretimi ve dağıtımı, tekelleşmelere çoy açık bir sa
nayi olduğundan, devleti değişik gelir kalemleriyle 
destekleyen tekelin yok edilmesi, devletin gelirlerini 
de beraberinde düşürmüştür. 

1984 yılından bu yana, yabancı sigara ithalatına 
ödenen döviz, yaklaşık 200 milyon dolardır. Yıllar 
itibariyle bu miktarın artacağı da görülmektedir. 

"Sigara ithalatıyla başlayan yabancı sigara tekelle
rinin çabaları, ülkemizi yabancı sigara fabrikalarının 
kurulması aşamasına ve bu sigaraların imalatında 
kullanılan Burley ve Virjinya tipi tütünlerin ekimi, 
aşamasına da getirmiştir. Bu Amerikan tipi tütünle
rin yetiştiği tarımsal alanların farklılığı... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bu, sade 
bir yıllık. 

AKJSAN SAVAŞ ARPACIÖĞLU (Devamla) — 
Bahsedeceğim sayın milletvekili. 

... Ve bakım şartları, ülkemizde tütün yetiştirici
liğinin niteliğini değiştirerek, tütün tarımının, kıraç 
arazilerden verimli taban arazilere kaymasına yol aça
caktır. Bu durumda, tarım sektörü alternatif ürün
den olacağı gibi, mevcut bütün üreticilerinin büyük 
bir bölümü tasfiye olacak, açlık ve yoksullukla karşı 
.karşıya kalacaktır., 

Yabancı tip1 sigara harmanlarında kullanılan Şark 
tipi tütün oranı yüzde 20 - 25 dolaylarındadır. Ül
kemizde yabancı sigara üretilmesi halinde, bugün 
Türkiye'de ancak tütün ekimi yapılabilen, başka bir 
ürün için verimsiz olan kıraç arazinin yüzde 80'i, 
tarımda devre dışı bırakılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, tütün üretimi ba
kımından elverişli ekolojik şartlara sahip olduğun
dan, tütün tarımı, özellikle Ege, Marmara, Karade
niz ve Doğu Anadolu illerimizde aile işletmeciliği 
halinde yapılmaktadır. Ülkemizin, Şark tipi kaliteli 
tütün yetiştiren ülkelerle dünya piyasalarında reka
bet edebilmesi, diğer bir ifadeyle, yaprak tütünleri
mizi satın alacak ülkelere tütünlerimizi sıkıntı çek
meden satabilmemiz için, maliyeti düşürücü ve birim 
alandan, kaliteyi bozmamak şartıyla, azamî ekono
mik verimin alınması ve tütün alım fiyatlarının be
lirlenmesinde uygulanacak sistemlerin tespiti ile il-
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giii konular, tütün tarım politikasının temel prensibi 
olmalıdır. 

Bilindiği gi)bi, tütün tarımı ile uğraş veren 400 bin 
çiftçi ailesi, fidelikten denk yapmaya kadar gecesini 
gündüzüne katıp, kızgın güneş altında alın teri dö
kerek, fidelerin yetiştirilmesi, sökülmesi, tarlaya di
kilmesi ve tütün çapalanması, kırılması, dizilmesi, 
kurutulması, muhafazası ve denklenme&i gibi ağır 
işleri, aile fertleri ve işçi tutmak suretiyle yapmakta, 
tütüne verilecek fiyat karşılığında satacağı ürün
lerden de elde edeceği para ile geçimini sağlamak
tadır. Bu nedenle, bu sene devamlı çalışmak sure
tiyle tütün üreten çiftçilerimize, insanca yaşama hak
kının verilebilmesi, ancak bölgelere göre belirlenecek 
yeterli tütün alım fiyatlarıyla mümkündür. 

Tütün piyasalarınım açılması, âdeta oldubittiye 
getirilmekte ve ayrı tarihlerde farklı olarak fiyatla
rın tespiti, üreticiler üzerinde âdeta tedirginlik ya
ratmaktadır. Tütün alım fiyatlarının belirlenmesinde 
üretici ve onların yegâne hukukî temsilcisi olan zi
raat odalarının ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 
görüşleri de alınmamaktadır. Tütün tarımı konusun
da izlenen bu politikayı tasvip etmediğimizi bilhassa 
belirtmek isterim. 

Bölgelere göre 1986 yılı tütünleri için Tekel İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde A-Grad, B-Grad ve ka
pa şeklinde sınıflandırılmak suretiyle belirlenmiş olan 
fiyatlar, üretici kesimini memnun etmemiştir. Tütün 
üreticileri, maliyetin altında, ürünlerini satmak mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Ayrıca, grad sistemine göre tespit edilen fiyatlar
da tütünlerin dış satış fiyatlarının dolar değerleri na
zarı itibara alınmamıştır. Tespit edilen fiyatlarla, üre
ticilerden ziyade, bu işlerin ticaretini yapanlara yarar 
sağlayacak bir ortam yaratılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, 
ülkemizde Virjinya tipi tütünün yetiştirileceği yer
lerin tespiti için, yetkili kuruluşlarca uzun süre. araş
tırmalar yapılmış, yapılan bu araştırma ve deneme
lerin neticesinde, Burdur İlinin Bucak İlçesinin mer
kez ve köylerinde Virjinya tipi tütünün yetiştirilme
sinin mümkün olduğu tespit edilmiştir. Halen, Bucak 
İlçesinin merkez ve köylerinde Virjinya tipi tütün 
üretilmektedir. Son zamanlarda ise, Düzce ve Gönen' 
de de özel firmalarca üretime geçilmiştir; ancak, üre
tilen tütünler, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakı
mından Virjinya tipi tütünlerim orijinalinden olduk
ça uzaklaşmış ve tohumu dejenere olmuş bir tütün 
tipi haline gelmiştir. 

MALİYE VB GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇl̂ M <Bursa) — 1938'den 
beri ekildiği için, maalesef dejenere olmuştur. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Devamla) — 
Sayın Bakan, tütün üreticilerinin işi bitti ama, Arz 
ediyorum efendim, biz dinledik, siz de lütfen din
leyin., 

Ülkemizde, ihracata yönelik Virjinya tipi tütün 
üretilmemelidir. Zira, emekçi üretici ve köylümüzü 
kendi geleneksel tütün türünden uzaklaştırıp, onları 
tütün ekiminden caydırmaktan başka bir yöntem ol
masa gerek. 

Memleketimizde, sigara harmanlarımızın ihtiyacı 
olan miktarda Virjinya tipi tütün üretimi için bir 
üretim planı yapılmalıdır. Virjinya tipi tütün üreti
lecek sahalar da, araştırma ve denemelere dayalı ola
rak tespit edilmeli ve üretim sahaları dünyanın en 
kaliteli Şark tipi tütünlerinin yetiştirildiği bölgelere 
intikal ettirilmemelidir. Dış piyasalarda Şark tipi 
tütünlerimizi! olumsuz yönde etkileme ihtimali ola
cağı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bucak İlçesinde yetiştirilecek Virjinya tipi tütün
ler içim orijinal veya elit tohumluklardan elde edi
lecek fidelerle dikim yapılmalı ve çeşit dejeneras
yonu önlenmelidir. 

Virjinya tipi tütünlerin kurutulmasına özel bir 
itina gösterilmesi gerekmektedir. Güneşte kurutulma
sı, kalitenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu se
beple, Bucak İlçe merkezinde ve köylerinde, Virjinya 
tipi tütünlerin tekniğime uygun olarak kurutulması 
için kurutma tesisleri kurulmalıdır. Bunlar, maalesef 
bugüne kadar yapılmamıştır. 

Tütünde tekelin kaldırılmış olması, Şark tipi tü
tünlerimiz ve tütün üreticilerimiz üzerinde olumsuz 
etkiler yaratacaktır. Bilindiği gibi, Şark tipi tütün
ler kıraç arazilerde yetişir; bu arazilerin değerlendi
rilmesi ancak Şark tipi tütün tarımı yapılmak sure
tiyle mümkündür. Geçimini, bu araziler üzerimde tü
tün tarımı yapmakla sağlayan çiftçilerin, bu arazile
rini ekonomik bir şekilde değerlendirmeleri kısıtlan
maktadır. Bu durum, tütün üreticilerinin yoksulluğa, 
açlığa ve sefalete terk edilmelerine neden olacaktır. 

Hükümetler, Şark tipi kaliteli tütünlerimizin ve bu' 
tütünün tarımını yapan üreticilerin geçim kaynağını 
sekteye uğratmamak için, yabancı sigara ve tütün it
hali girişimlerine karşı çıkmışlardır. İhracatçı ülke
lere kapılarını devamlı kapalı tutmuşlar ve Ameri
kan sigarası firmaları ile yerli holdinglerin ısrarları
na rağmen, mevcut statüyü bozdurmamışlardır. 
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Tütünde tekelin kaldırılmasıyla, Türk tütüncülüğü
nün üretimi yozlaştırılmış, kaliteli tütün yet ştiril-
mesine vasat hazırlanmadığı ve imkân sağlanmadığı 
gibi, zamanla, kaliteli tütün yetiştirilmesinin azal
masına da imkân hazırlanmıştır. Zehirlerin en faz
lasını taşıyan- Burley ve Virjinya tütünlerinin üre
timleri teşvik edilmiştir. Türk ekonomisinin dış mih
rakların eline geçmesine imkân sağlanmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Tam ter
sine, tam tersine... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Devamla) — 
Tütünde tekelin kaldırılması yerine, izlenecek poli
tika, yabancı tip sigaraları kendi memleketimizde 
yapmak ve ihtiyaç duyulan Virjinya tipi tütünlerin 
ülkemizde üretilmesi olmalıdır. Türk çiftçileri bunu 
rahatlıkla yapacak güçtedir. 

Türk tütün alanına yabancıları sokmakla, hataların 
en büyüğünün yapılacağı her zaman düşünülmeli ve 
Türk tütünü devlet desteğinden mahrum edilmeme
lidir. • 

Sayın milletvekilleri, yukarıda da arz ettiğim üze
re, seneler itibariyle, ekicilerin adetlerinde devamlı 
değişme başgöstermiş ve bu yüzden üretim oranlan 
menfî olarak etkilenmekle kalmayıp, tüccar alımları
nın payı, piyasanın geç açılması nedeniyle artışlar 
göstermiş ve emeğim değeri, belli inisiyatiflerin eline 
tek edilmiştir. 

Tekelin görevleri, tütün gibi, ülkemizin önemli 
endüstri bitkisini, tütüncülüğü geliştirme tedbirleriy
le uygulamaya sokarak desteklemesi olmak gerekir
ken, menfi etkileriyle üreticinin üzerinde, âdeta ekim
den vazgeçirme politikası ve bazı tröstlerin doğma
sına neden olmuştur. 

Yarım asırdan fazla, ekiminden dağıtımına ve sa
nayiine kadar bir dize işlemi denetleme ve yerine 
getirmeyi planlayan Tekel, yüzbinlerce üretici ve aile
sin :n geçim kaynağı olan tütünü, ekiminden alanla
rının kontrolüne kadar; entegre tütün tesislerinden, 
sigaranın toptan dağıtımına, sanayi üretimi için ge
rekli ham ve işlenmiş maddelerin tümüne; makine 
ve yedek parça ithâlinden, tütün eksperi ve uzmanı 
yetiştirmeye kadar çeşitli görevler üstlenmiş bulun
maktadır. îşte bu yüzden, son yıllarda tekelin kal
dırılmasına ilişkin hükümet kararları, geleneksel tü
tüncülüğü açmazlara doğru götürmüş, Tekel alım
ları giderek yarıdan fazla azalırken, tüccar alımları 
da yarıya yakın artmıştır, işte, örneği burada var 
Sayın Bakan. 

Tekel'in elindeki stok miktarları, tüccar elindeki 
stoklardan yüzde 25 oranında yüksek kalmıştır. Di
ğer taraftan, dünya tütün ekim alanları ve üretimi 
artarken, tüketimi de buna paralel olarak artmak
tadır. Dünya sigara üretimi buna paralel' olarak art
ma eğilimi içinde olsa da, teknolojik gelişme (sonu
cu, sigara imalinde kullanılan tütün miktarı düşe
rek, sigara sanayiinin yaprak tütün talebi azalmış
tır. !Bu nedenle, dünya tütün ticaretinde gözle görü
lür bir gelişme olmamıştır, özellikle Amerika Bir
leşik Devletlerinin Şark tütünleri alanlarında, son 
dört yılda, ülkemizin payı yüzde 71 'den yüzde 67'ye 
düşerken, 'örneğin Yunanistan'ın payı, yüzde 16'dan 
yüzde 20'ye yükselmiştir. Oysa, Amerika B'rleşik 
Devletlerinin sigara üretiminde ithal tütün kullan
ma oranı yüzde 5,5 oranında artmıştır. 1984 verile
rini söylüyorum. 

'Buna örnek olarak şunu verebiliriz : 125 bin üye
si bulunan Kuzey Carolina Tütüncüler 'Birliğinin 
toplantısındaki kararlar ve kampanyada, artan ver
gilerin ve dış rekabetin üreticileri güç duruma sok
tuğu ve dış pazar aranmasıyla karşı karşıya geldiği 
ve bu pazarlardan bir tanesinin de Türkiye olduğu 
bir gerçektir. Zira, Tekel Genel Müdürü Yücel Öz
den bir heyetle Amerika'ya gittiğinde, pazarlık ha
line gelen bu görüşmelerde, âdeta, Amerika Birleşik 
Devletlerinin tütün ekim ve piyasasının baskı ve şan
tajına boyun eğmiş ve bunun altında kalmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ne olmuş 
da boyun eğmiş, altında kalmış? 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Devamla) — 
Çokuluslu şirketlerin Brezilya tütününü tercih etme
sinin ve bu pazarlara kaymasının arkasında, eldeki 
stok tütünlerin takas usulüyle değerlendirilip, kur 
farklarından doğan paraların kendi bünyelerinde tu
tulması oyunu yatıyor. Bu örneği unutmamak gere
kir; oyun açıktır. Bugünlerde, eğer Tekel'in elinde
ki stoklar, az da olsa, çok da olsa -var ise eğer- ya
rınlarda çokuluslu şirketler mal takası yoluna gidip, 
bunun alımına gideceklerdir; hükümetin duyarlı ol
ması gereken konulardan bir tanesi de budur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Fevkalade 
duyarlıyız ve hassasız; hiç merak etmeyin. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de tekelin kaldırılarak, 
yerine özel sektör girişimlerinin yer alması, ülke eko
nomisi açısından çeşitli sorunlar meydana getirebilir. 
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Şöyle ki : Tütün mamulleri içinde sigara, geniş bir 
tüketim alamı ve dağıtımı olan, risk taşımayan, za
rarı çok az, kâr oram çok yüksek bir üretimdir. Bu 
nedenledir ki, üretiminin çekici yanlarının yok edil
mesi yatırımı önleyerek, ekonomide kaynak israfı ya
ratacaktır. 

Diğer yandan, bir diığer sakıncalı yönü de, sınırlı 
döviz kaynaklarının bir kısmının, Amerikan tipi filt
reli sigara imali için dışa bağımlı tütüne; yani Vir-
jinya tütününün dışalımına verilmesidir. 

Ayrıca, sigara üretimi, tekelleşmelere çok açık 
bir endüstri olduğundan, devleti değişik gelir kalem
leriyle destekleyen tekelin kaldırılması, savunulan 
neticeyi sağlayamayacağı gibi, tütüncülüğümüzde özel 
sektör ve uluslararası tekellerin oluşması nedeniyle, 
devletin gelirleri azalacak ve dışa bağımlılık da ar
tacaktır. Elde edilen gelirin büyük kısmı dış sermaye 
odaklarına kayacak ve dış sermayenin başka alan
lara yatırım yapmasını kendi elimizle önlemiş ola
cağız ve de devletin eline geçmesi gereken gelir
ler, tatlı kârlar olarak bu odaklara gidecektir. Oysa
ki, Tekel'in bugün içinde bulunduğu iddia edilen 
işletmecilik sorunları, bu eski ve entegre organizas
yonun kendi öz dinamizminde çözülebilir ve yeni
leşme sağlanabilir; ancak, şöyle veya böyle tekelin 
kaldırılması hedeflenmiştir. 

Kendi öz kuruluşumuzu kaldırıp atmak ve ye
rine, bir kere ülkemize yerleşti mi bir daha için
den çıkılamayacak ve çıkamayacağımız başka tekel
leri benimsemek, tütüncülüğümüzde en büyük handi
kap olacaktır ve bundan en başta mağdur olan, tü
tün üreticisi halkımız ve başka geçim kaynağı olma
makla beraber, zaten senenin VI ayı uğraş ve emek 
veren üreticiler olacaktır,, 

'Sayın milletvekilleri, üreticilerin maliyet hesapları
na gelince : 1985 yılında 2 500 ilâ 2 700 lira arası 
ortalama fiyatla mahsulünü satan üretici, 1986 yılın
da 3 bin ilâ 3 500 lira arasında fiyat beklerken, hü
kümetin grad sistemi uygulamasıyla, ortalama T 500 
lira fiyatla satmak zorunda kalmıştır.. 

1 kilo kuru tütünün randıman durumuna ve grad 
sistemine göre oluşan fiyatı, 100 randıman üzerinden) 
şöyle teşekkül etmiştir : A-Grad 1 680, B-Grad 275, 
kapa ise 45 liradır. Bunun yekûnu 2 bin lira oldu
ğuna göre, maliyeti de budur. 

'1 dönüm tütünün tarlaya hazırlık ve toplanma
sına kadarki tüm emeğin ortalama masrafını 121' 
bin lira kabul edersek ve yine aynı dönümde ortala
ma 70 kilo tütün elde edildiği varsayılırsa, 1 730 
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liralık bir maliyet ortaya çıkarmış oluruz; aradaki 
fark ise, ancak <170 lirayı bulur ki, bu rakam da, as
garî geçim endeksinin ve enflasyonun çok altında bir 
rakamdır. İşte, üreticilerin mağduriyetinin açık bir 
örneği de burada yatmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üretimin teşviki ve üre
ticilerin varlığını sürdürebilmeleri için yeterli kredi 
verilmesi önkoşuluyla, her yıl, üretim giderlerinde
ki fiyat artışları ve ülkedeki enflasyon oranı göz 
önüne alınarak fiyatların saptanması gerekir. 

Tütün üreticilerinin korunması için, üretim girdi
leri kooperatifler aracılığıyla dağıtılmalı ve bu amaç
la 1190 sayılı Tütün Tarım Kooperatifleri Yasası 
yaşama geçirilmelidir. 

Piyasanın geç açılması, tüccara spekülatif neden
ler doğurduğundan, özel dışsatımlarda üreticinin eme
ği, değerlendirilmeden tekelden bir motifi aracının 
elinde oluşmaktadır. Kooperatifler Birliği kanalıyla, 
bu yöntem, devletin teşvik ve uygulamasıyla alınıp 
desteklenmelidir. 

Öte yandan, tütün üreticilerinin geleceğini, ya
bancı tütünlerden kesilecek fon primlerinin ipoteği
ne bırakma tasarımı, ciddî ve güvenilir devlet kav
ramıyla bağdaşmaz. 

Yabancı sigara ve tütünlerin Türkiye'de serbest 
tüketimine olanak veren her türlü uygulama ve or
ganizasyon, bu ülke için »ölçüsüz boyutlu ve sa
yılamayacak kadar zararlı ve yanılgılı 'bir eylem ola
caktır. 

Bu düşünceler içerisinde ve yarınlarda oluşacak 
spekülatif önlemleri bugünden almanın zorunluluğu 
çerçevesinde, Meclis araştırması açılmasını uygun vs 
olumlu görüyoruz.. 

Bu duygular içerisinde, yüce kurula saygılarımı 
sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
Sayın Arpacıoğlu, önerge üzerinde konuşacak 

başka arkadaşınız var mı efendim, önerge sahibi 
olarak?.. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Efendim tümünü almıştım.| 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. Şimdi, önergeyi oylarınıza 
sunacağım : Meclis araştırması açılması... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, 1Q1 kişinin olup olmadığını lütfen 
tespit edelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 



T. B. M. M. B: 117 16 . 6 . 1987 0 : 1 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Oylama 1 
anında olur o. | 

BAŞKAN — Efendim adanacaktır. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Efendim yetersayı yoktur, tekrar
lıyoruz sayımı. 

Kabul edenler... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

ARSAN SAVAŞ ARPACÜOGLU (Amasya) — 
Mutlaka ret mi edilecek; onun için mi bekliyor
sunuz Sayın Başkan? (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler): 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ye
tersayı yoksa toplantıyı kapayın Sayın Başkan. (DYP 
ve SHP sıralarından «ara verin» sesleri) 

'BAŞKAN — Kapamaya mecburuz diye bir şey 
yok efendim; ara vermeye mecbur değiliz. (DSP ve 
SHP şuralarından gürültüler) 

Karar sayısı ayrı, karar nisabı ayrı şeyler efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ka
rar nisabıyla yetersayıyı ayırmamız lazım. (DSP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun Sayın | 
Kuştan, | 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, taraf
sızlığınıza gölge düşsün istemiyoruz. Biz, herhangi I 
bir şeyi engellemek değil; Meclisin, Meclis Başkan
lığının tarafsızlığına gölge düşmemesi için söylüyo
ruz. 

BAŞKAN — Düşmez efendim, merak buyurma
yın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Mecliste yetersayı 
yoksa, siz tekrarlayarnazsunız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Neden tekrarlayamam efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tekrarlayamazsınız; 

ara verirsiniz, sonra toplanır, tekrar... (DSP, SHP I 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın 
Başkan, '101' oy «kabul» için geçerlidir. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; ben ce

vaplayayım ondan sonra. (DSP, SHP ve DYP sı
ralarından «ara verin» sesleri) 

Efendim, ara verilir diye bir şey yok; tekrarla- J 
nır. (DSP, SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — 101 
oy «kabul» için geçerlidir Sayın Başkan. 1 

BAŞKAN — Efendim bir daha sayıyoruz : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Tasdelen Memba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 arkadaşının, Tas
delen Memba Suyunun ihalesi ve ihalenin feshi ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve olayın sorum
lularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?., 
Hükümet yok mu efendim? 

HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, gazete ilanı verelim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hükü
met olsa da olur, olmasa da; fark etmez. 

BAŞKAN — Efendim, hükümet bulunmasa dahi, 
ikinci defa gündeme geldiği için, daha önce erte
lendiği için görüşmeye devam edeceğiz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vakıflara ait bir vakfiye olan Tasdelen Memba 

Suyunun ihalesi ile işlemlerin iptali için ilgili kuru
mun ve Maliye Bakanlığının yetkili birimlerinin ta
lepte (bulunmalarına rağmen, kurumun ve ilgili Ba
kanlığın herhangi bir işlemde bulunmayışı düşündü
rücüdür. 

29 Mart 1985 tarihinde bir özel şirkete dağıtımı 
verilen ve yapılan sözleşmeye uyulmaması nedeni ile 
İşletme Müdürlüğünce ihale işlemi iptal edilmesine 
rağmen, bu işleme itibar edilmeyerek, sözleşme sür
dürülmektedir. Öte yandan, aynı sözleşmeye dayana
rak, Karakulak memba suyu da serbest olarak pazar-
lanmakta ve müteahhit firmaya imkân sağlanmakta
dır. 

Hukukçular kurulunun verdiği iki hukukî mü
talaa Maliye Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş 
Muammer Durak'ın 24 Ocak 1986 tarihli 44 sayfalık 
raporunun işleme konulmayışı da, son derece düşün
dürücüdür. 
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İhale ile ilgili ciddî iddialar mevcuttur. Müteahhit 
firmanın verdiği araç listesi yeterli değildir. Ödeme 
çekleri karşılıksız çıkmaktadır. Müteahhit firmanın 
ödediği alış fiyatı ile piyasa satış fiyatı arasında büyük 
farklar vardır. 

Sözleşme hükümleri gereğince yapılması gerekli 
yatırım yapılmamıştır. 

İdare, yasal işlemleri yapan müdürü görevden iki 
defa üst üste alarak, yönetim lehine çalışmalarda bu
lunan devlet memurunu, taltif yerine cezalandırmıştır. 

İhalenin feshinden sonra, Mensu Ltd. Şirketince 
5.8.1986 tarihinde verlen teklife itibar edilmeyerek 
ucuz fiyatla eski müteahhite su verilmeye devam edil
miş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Memba Su
ları İşletmesi zarara uğratılmıştır. 

Olayın tüm boyutları ile değerlendirilebilmesi ve 
varsa bu konuda görevini yerine getirmeyen yetkili
ler ve diğerleri hakkında yasal işlemin yapılabilmesi 
için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

12.5.1987 
Yılmaz İhsan Hastürk (İstanbul) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır

ması açılıp, açılmaması hususunda; sırasıyla, hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önerideki birinci imza 
sahibine veya onun göstereceği diğer bir imza sahi
bine söz verilecektir. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Vehbi Din-
çerler, buyurun efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Araş
tırma, Sayın Oksay ile ilgili idi, Sayın Dinçerler'in 
sorumluluğu yok; acıdım şimdi. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan ne oku
yacağını biliyor mu? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Biliyorum, biliyorum... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın Ba
kanım, harcama kendini. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Sayın Oksay, şu anda İran heyeti ile 
- sanıyorum - toplantı halindeler. Tabiî bir beynel
milel meseledir; devletin önemli bir işidir. 

SALİM EREL (Konya) — Tam yerini bulmuş. 
MEHMET KARA (Trabzon) — Anıtkabire mi 

gitti? 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Müsaade ederseniz, hükümetin görüş
lerini arz etmek istiyorum. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Vakıf Memba 
Suları İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Taşde-
len Memba Suyu ile çeşitli hususları ihtiva eden Mec
lis araştırması teklifi dolayısıyla, Sayın Oksay adına 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Araştırma önergesinde yer alan hususlara geçme
den önce, sizlere, İstanbul Vakıf Memba Suları İşlet
me Müdürlüğü bünyesinde yer alan memba suları 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

İşletme bünyesinde, Taşdelen, Mütevelli ve Ka
rakulak olmak üzere, üç memba suyu bulunmaktadır. 
Taşdelen memba suyunun sertlik derecesi 1 olup, gün
lük debisi 90 ton civarındadır. Bu su, küçük şişe ve 
3 litrelik galonlar halinde piyasaya verilmektedir. Mü
tevelli suyunun günlük debisi ise 18 ton civarında 
olup; daha çok Taşdelen memba suyunun şişelerinin 
temizliğinde kullanılmaktadır. Karakulak suyunun sert
lik derecesi ise 2 ve günlük debisi 18 ton civarındadır. 
Bu su, 16 litrelik damacanalar şeklinde piyasaya veril
mektedir. 

Her üç su da ,eskiden beri, kaynakta müteahhit fir
malara satılmaktadır. Söz konusu bu üç kaynak, işlet
menin tabi olduğu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 1 Mart 1985 
tarihinde ihaleye çıkarılmış, yeterli belgeyi haiz olan 
istekliler arasında, en uygun fiyatı veren ve işletmeye 
karşılıksız yatırım yapmayı kabul eden Sutaş Firması 
ile sözleşme 29 Mart 1985 tarihinde imzalanmıştır. 
Sözleşmeye göre, adı geçen firma, belli bedeller kar
şılığında memba sularımızı kaynakta alacak ve İstan
bul İl sınırları içinde pazarlayacak; ayrıca işletme
nin genişletilmesi, modernizasyonu konularında da 
102 milyon lira civarında yatırım yapacaktır. 

Öte yandan, önergede sözü edilen İşletme eski Mü
dürü Fehmi Saraç hakkında bilgi vermek gerekiyor. 
Adı geçen kişi, 12 Ağustos 1985 tarihinde İşletme 
Müdürü olarak göreve başlamış, daha sonra arz ede
ceğim sebeplerle 21 Şubat 1986 tarihinde, tayini, İs
tanbul Bölge Müdürlüğü emrine çıkmıştır. Daha son
ra yeniden görevine dönmüş ve 27 Mayıs 1986 ila 
23 Haziran 1986 tarihleri arasında, kısa bir süre göre
vine devam etmiştir. Görevden alınan İşletme Müdürü, 
görevinden fiilen ayrılmadan önce, son bir işlem ola
rak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bilgisi dışında, 
bir yazıyla sözleşmenin iptal edildiğini müteahhit fir
ma Sutaş'a bildirmiş; aynı gün, kısa bir süre sonra 
işletmeyi terk ederek, oradan ayrılmıştır. İşletme Mü
dürünün tayini başka yere çıktıktan sonra, görevinin 
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son günlerinde sözleşmeyi iptal etmek istemesi, Va- ı 
kıflar Genel Müdürlüğünce ciddî, samimî ve müspet I 
karşılanamamış, Vakıf Taşdelen memba suyunun da- j 
ğıtımını üzerine alan Sutaş Firmasıyla ilişkilerini aynı 
şekilde sürdürmüştür. I 

Bu ilişkilerin, sözü edilen firmayla aynı şekilde I 
devam ettirilmesi, genel müdürlüğün yararına olmuş- I 
tur. Aşağıda verilen rakamlar bu hususu doğrulamak- I 
tadır. Gerçekten de, su dağıtımının Sutaş'a ihale edil- I 
meşinden hemen önce, 1983 ve 1984 yıllarında işletme- I 
nın yıllık gelirleri sırasıyla 146 ve 191 milyon TL.'dir. 
Yıllık artış ise yüzde 31 civarındadır. Oysa, ihaleden 
sonra, önceki yıla göre artış yüzde 79'dur. Mutlaka I 
rakam yanında, yüzde olarak da işletme gelirlerindeki I 
artış, tartışılmayacak kadar belirgindir. I 

Öte yandan, Sutaş Firmasının, işletme adına 102 I 
milyon lira tutarında yatırım yapmayı taahhüt ettiği I 
düşünülürse, işletmenin bu ihaleden zararlı çıktığını 
söylemek mümkün değildir. Söz konusu yatırımın 
yaklaşık 10 milyon Türk Liralık tutarı fiilen ger- I 
çekleştirilmiş olup, geriye kalan bölümü için gerek- I 
li proje keşif raporlarının hazırlanması gibi çalış- I 
malar yürütülmektedir. Bu yatırımlar, önümüzdeki I 
aylarda, 1986 yılı birim fiyatlarına göre ger- I 
çekleştirilecektir. Bu açıdan da, işletmenin bir kaybı 
söz konusu değildir. 

Araştırma önergesinde, her ne kadar, «İhalenin I 
feshinden sonra, Mensu Firması tarafından 5 Ağustos I 
1986 tarihinde verilen teklife itibar edilmeyerek, ucuz I 
fiyatla eski müteahhide su verilmeye devam edildiği» 
ifade edilmekteyse de, daha önce de ifade edildiği 
gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Sutaş Firma- I 
sıyla yaptığımız sözleşmeyi kendi yararımıza gördü
ğümüzden, mevcut sözleşmeyi sona erdirmeyi düşün
medik. Bu sözleşme yürürlükte olduğuna göre, o saf- I 
hada bir başka firmanın teklifine itibar etmek zaten 
mümkün değildi. Kaldıki, sözleşme tarafımızdan fes
hedilmiş olsa bile, Mensu Firmasının teklifine itibar 
etmemiz yine de hukuken mümkün değildir. Çünkü, 
bu durumda yeni bir ihalenin açılması, mevzuat gere- I 
ği şarttır. I 

Karakulak suyuyla Sutaş Firmasına imkân sağlan- I 
dığı iddiası gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Vakıflar Ge- I 
nel Müdürlüğüyle Sutaş arasında imzalanan Vakıf 
Mem'ba Suları Bayilik Sözleşmesinde, Karakulak suyu 
da, Sutaş tarafından dağıtımı yapılacak sular arasın
da zikredilmiştir. Sözleşmenin 1 inci, 4 üncü ve 5 inci I 
maddeleri bu hususu açık bir şekilde ortaya koymak- j 
tadır. iKarakulak suyu, işletmemizin iştigal alanına gi- [ 
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ren sulardan birisidir ve dağıtımı da Sutaş firmasına 
ihale edilmiştir. İşletme, litre başına belli bir bedeli 
ilgili firmadan tahsil etmektedir. 

Taşdelen Memba Suyunun dağıtımının Sutaş Fir
masına ihale edilmesinden sonra, çeşitli şahıslar şikâ
yet dilekçeleri vermişlerdir. Bu şikâyet dilekçelerinde 
iddia edilen hususları aydınlığa çıkarmak için derhal 
harekete geçilmiş, konunun yalnızca Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı müfettişlerce değil, Başbakanlık 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişlerince de 
incelenmesi sağlanmıştır. Gerçekten, daha 16 Eylül 
1985 tarihinde, Başbakanlığa sunduğumuz bir yazıda, 
bir haftalık dergide yer alan iddialarla, konunun önem 
kazandığını, ihalenin hazırlanması ve icrasında usul
süzlük bulunup bulunmadığının soruşturulmasının za
rurî görüldüğünü, varsa sorumluların ortaya çıkarıl
ması ve kamuoyunun aydınlatılmasının uygun oldu
ğunu belirterek, Başbakanlıkça atanacak bir kurul tara
fından mezkûr ihale dosyasının denetime tabi tutul
masını istemişizdir. 

Sayın Oksay söylüyor. 
Görüldüğü gibi usulsüz bir işlem ve bu işlemin 

gizlenmesi gibi bir durum mevcut değildir. Bilakis 
konunun üzerine gidilmiştir. Bütün bu incelemelerin 
tek amacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çıkarlarını 
korumaya yönelik bulunmaktadır. Bundan hiç kimse
nin şüphesinin olmaması gerekir ve tabiidir. 

YILMAZ İHSAN HASTAÜRK (İstanbul) — El-
hakL 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Müfettişler tarafından yapılan incele
me sonunda, hakkında soruşturma açılması istenen 
işletme personeli hakkında, genel müdürlüğümüzün 
onayı ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna 
göre soruşturma açılmış, müfettişler tarafından fez
leke tanzim edilerek gereği yapılmak üzere ilgili ma
kamlara sunulmuştur. 

SALİM EREL (Konya) — Plaket verilecek mi 
Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Sonuna doğru onu anlayacağız efen
dim; biraz sabırlı olun. 

Müfettişler tarafından hakkında soruşturma yapı
lanlardan biri de, kanunî görevi yapması nedeniyle 
görevden iki kere alınarak cezalandırıldığı iddia olunan 
zamanın İşletme Müdürü Fehmi Saraç'tır. Fehmi Sa
raç hakkında, burada teker teker saymayı lüzumsuz 
bulduğumuz çeşitli iddialar yanında, mukavelede hük
me bağlanan en az su taahhüt miktarını bayiin hiç-
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bir hukukî girişim ve tespiti olmaksızın, tek yanlı ve 
idare aleyhine tutumlarıyla değiştirdiği, bayiin su 
bedellerini gecikmeli ödemesine rağmen, mukavelede 
belirtilen yüzde 30 gecikme cezası hükmünü keyfî ola
rak uygulamamak suretiyle idarenin zararına sebep 
olduğu bayiin günlük en az su taahhüt miktarının 
üstünde çekmiş olduğu galon ve küçük şişe bedellerini 
tahsil etmeyerek idarenin zararına sebebiyet verdiği, 
işletmece bayi namına yapılan fazla mesai bedellerini 
mukavele hükümlerine aykırı olarak peşin almamak 
suretiyle, yine idarenin zararına sebep olduğu gibi 
konular da ve iddialar da incelenmiştir. 

İşletme eski müdürünün, yukarıda sayılan çeşitli 
uygulamaları ile işletmeyi zarara soktuğu iddiası ko
nusunda müfettiş tarafından düzenlenen fezleke, ilgili 
makamlara verilmiş, İstanbul İl İdare Kurulu, iddia 
konularından biri hakkında lüzumu muhakeme kararı 
almıştır. 

Sutaş Firması yetkilileri tarafından 1 Haziran 1986 
ve 2 Haziran 1986 tarihli olarak işletmenin adına dü
zenlenen, toplam tutarı 9 712 285 TL. olan üç çekin 
karşılıksız çıktığı doğrudur. Karşılıksız çıkan çeklerle 
ilgili hususlar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 6 Hazi
ran 1986 tarihinde intikal ettirilmiş, içinde müfettiş de 
bulunan bir inceleme heyeti bu konuyu incelemek 
üzere 13 Haziran 1986 tarihinde görevlendirilmiştir. 
Çeklerin tutarı, gecikme faiziyle birlikte, 25 Haziran 
1986 tarihinde tahsil edilmiş olup, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün herhangi bir kaybı, bu gecikmeden ayrı, 
söz konusu değildir. 

Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili hususu cumhuriyet 
savcılığına ihbar etmeyen, zamanın İşletme Müdürü 
Fehmi Saraç'ın kendisidir. Görüldüğü gibi, işletme 
müdürü hakkında çok sayıda inceleme ve soruşturma 
da mevcuttur. Bunların hemen hemen tamamı, adı ge
çen tarafından işletmeye zarar verildiği şeklindeki 
hususlarla ilgilidir. İşletme eski müdürü, kanunî göre
vini yaptığı için görevden alınarak cezalandırılmış 
değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, resmî 
görevini kişisel çıkarları için istismar etmeyen, resmî 
ve özel hayatında memuriyet şerefini, vakarını koru
yan, vakıfların çıkarını gözeten ve kollayan memur
lara her zaman da her yerde ve vakıflarda ihtiyacımız 
vardır. 

'Müteahhit firmanın ihaleye girerken verdiği araç 
listesi yeterli görülmüştür, bugüne kadar olan uygu
lamada işletmemizin Sutaş Firmasından araçlarla il
gili olarak herhangi bir şikâyeti de olmamıştır. Halen 
otuz civarında kamyon, işletmeden aldıkları suyu dü

zenli bir şekilde taşımaktadır. Esasen, firmayla yapıl
mış olan sözleşme gereği, firma günlük olarak taah
hüt ettiği su miktarının tutarını, bu suyu fiilen alsa 
da almasa da ödemek mecburiyetindedir ve bütün-
ödemeler, yukarıda temas edilen çek konusu dışında, 
düzenli olarak yapılmıştır. Bugün için firmanın işlet
meye borcu da bulunmamaktadır. Müteahhit firma
nın işletmeye ödediği tutar ile, tüketiciye ulaşan suyun 
fiyatları arasında fark olmasını normal karşılamak ge
rekir. İşletmenin, perakende su fiyatlarını kontrol 
etme gibi hir yetkisi de bulunmamaktadır. Kaldı ki, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1984 senesinde, mem-
ha sularının fiyatını serbest bırakmıştır. İşletmemizce 
satılan suyun fiyatının rekabet ortamı içinde şu veya 
bu düzeyde tesis etmesinde genel müdürlüğümüzü 
ilzam edecek bir husus bulunmamak gerekir. Sayın 
Oksay'ın Devlet Bakanlığı, - yani «Bakanlığım» diyor -
sözleşmenin safahatını her zaman yakından takip et
tiği gibi, sözleşmeden doğan işletme haklarını kul
lanmakta ve bunları korumakta tereddüt etmemiştir. 
Nitekim, sözleşmenin, su fiyatlarını yeniden tespit et
me hususunda işletmeye tanıdığı imkânı zamanında 
kullanan Vakıflar Genel Müdürlüğü, işletmenin ge
lirini artırma yoluna da gitmiştir. Bu konuda firmay
la işletme arasındaki ihtilaf adlî yargı mercilerinde de 
incelenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar olan açıklama
larım, konuyla ilgili olarak yapılması gereken her şe
yin yapıldığını göstermektedir. Bakanlığım, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün menfatlarını koruma yolunda 
çeşitli faaliyetlerde bulunurken, gerek mevzuatın amir 
hükümlerine uymayı, gerekse vakıf malının korunma
sı konusundaki manevî ve'bali ve mesuliyet duygusunu 
kendisine şiar edinmiştir. 

Araştırma önergesinde yer alan hususlar gerçekle
re değil, birtakım söylentilere dayanmakta olup, ger
çekleri göstermekten uzak kalmıştır. Bu nedenle ve 
bu açıkladığımız gerekçelerle, Meclis araştırması açıl
ması teklifine katılmadığımızı arz ediyor, Sayın Oksay 
adına da kendim adına da saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SHP Grubu adına, Sayın Ruşan Işın; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 27 arkadaşının Taş-
delen memba suyunun ihalesinde yolsuzluk yapıldığı 
ve ihalenin feshedilmesine rağmen işleticinin görevi-
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ne devam ettiği, ve bu hususta yasaların çiğnenerek 
belli kişilere menfaat temin edildiği iddiasıyla, Ana
yasanın 98 inci ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına dair 
vermiş bulundukları araştırma önergesi üzerinde Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakan burada konuşurken, çektiği sıkıntıyı 
hep gördük. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (is
tanbul) — Estağfurullah... 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Söylentilerin, dedi
kodulara dayandığından ve belgeye baplı olmadığın
dan bahsettiler. 

Değerli milletvekilleri, bu Meclis, yolsuzluk, rüş
vet, menfaat temini gibi suiistimal kelimelerine öyle
sine alıştı ki, artık, ANAP iktidarının sanki sabah 
kahvaltısında peynir, ekmek, zeytin gibi tabiî ihtiyaç
ları arasında görülmeye başlandı. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Ayıp ayıp, yanlış 
bir davranış. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Yolsuzluk, rüşvet, 
çıkar ve menfaat temin etmek, devlet malının yağma
lanması gibi işlemler bu iktidarın olağan işlemleri ara
sında normal karşılanır oldu. Cumhuriyet tarihinde, 
hiçbir hükümet bu derece yolsuzluk ve suiistimal olay
larına karıştırılmam:ştır. Günlük gazetelere baktığımız
da (bugünküler de dahil) her gün bir yolsuzluk veya 
bir sahtekârlık su yüzüne çıkmakta, ama hükümet bu 
yolsuzluklarla ilgili iddialara kulaklarını kapalı tut
maktadır; sanki, yönetimin sorumluluğu hükümete ait 
değilmiş gibi davranışlar içerisine girmektedir. Hay
ret ediyorum, devlet yönetiminde sorumluluk almış 
insanlar, nasıl olur da, bu derece sorumsuzca davra
nabilirler? Sayın Başbakanın çevresindeki insanların 
kişisel çıkarları, hükümette görev alan bazı bakanların 
büyük sermaye gruplarına devlet malını yağmalatma-
daki sorumsuzca davranışları, iktidar mensubu bazı 
milletvekillerinin koltuklarının altında projelerle ser
maye çevrelerine iş takipçisi olduklarını, bu ülkede 
artık bilmeyen kalmamıştır. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — Kim onu yapan, 
söyle. Ayıp... 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Biraz sonra söyle
yeceğim efendim. 

Nereye gidecektir bunun sonu? Bu işin sonu hiç 
de iyi gözükmüyor. Yapılacak ilk seçimlerde bu hü
kümet gidicidir; ama, göreve gelecek yeni hükümet, 
bu kirli dosyaların sayfalarını açmaya başladığında, 

iktidar yanlısı birçok kişinin bu iktidarın kurbanı 
olacağını hep birlikte görecek ve bu kirli dosyaların 
sayfası açıldıkça utanç duyacağız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Daha dün 
seçimden çıktık. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, ANAP'lı bir arkadaşımızın söylediği bir söz var
dı, «Anavatan Partisi, devlet Hazinesine eşdeğer eko
nomik güce sahip bir partidir, eğer, Hazinede para 
bitecek olursa, kredi açarız» demişti. Şimdi soruyo
rum, bu ekonomik güç nasıl elde edilmiştir? Devlet 
malı bu derece sorumsuzca, belli kişilere peşkeş çeki
lirse, bunun karşılığı da, elbette birtakım insanların 
cebine, birtakım kuruluşların perde arkasındaki 'kasa
larına girecektir. Yönetimde bu derece sorumsuzca 
davranan ve şaibe altına girenlere tekrar söylüyo
rum; bu işin sonu yoktur, bir gün bunun hesabı so
rulur. 

Değerli arkadaşlarım; işte Taşdelen memba su
yunun hazin ve düşündürücü ihale olayı da, ANAP 
iktidarının başarıyla sergilediği yağmacı icraatların
dan birisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Mem
ba Suları işletme Müdürlüğünce, Taşdelen memba 
suyu 29.3.1985 tarihinde ihaleye çıkarılır, ihaleye iki 
firma iştirak eder. Firmalardan birisi, daha önce bu 
memba suyunu pazarlayan firmadır; fakat, her ne 
hikmetse, kurulan ihale komisyonu, daha önce hiç
bir ihtilafa yol açmadan bu memba suyunun bayiliği
ni yapan bu firmaya, inşaatçılık belgesi olmadığı ge
rekçesiyle ihaleye giriş izni vermez. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Meseleniz an
laşıldı. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Yeni kurulmuş ve 
bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan, mal varlığının 
dahi ne olduğu bilinmeyen Sütaş firmasına ihaleye 
giriş belgesi vererek, tek başına, bu firmaya düşük 
bir fiyatla ihale edilir. 

Burada şu hususu açıklamak istiyorum : Bu işlet
menin başında, daha önce ismail Hakkı Güzel isimli 
bir şahıs işletme müdürlüğü görevini yürütmekte idi; 
bu memba suyunun aynı firmaya verilmesi hususun
da yapılan baskılara rıza göstermeyip karşı koydu
ğunda, bir ANAP milletvekili de olaya karışmış ve 
işletme müdürünün sözleşmesi, 30.6.1984 tarihinde tek 
taraflı feshedilmiş, sonra da bu memba suyunun hü
kümetin arzuları doğrultusunda, daha önceden belir
lenen Sütaş'a verilmesi sağlanmıştır. İktidarın çıkarcı 
ve partizanca eylemlerine, bu olayda sık sık rastlıyo-
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ruz. Sayın Başbakanın da akrabası olduğunu söyle
yen bu milletvekilinin ağırlığıyla, işletme müdürünün 
sözleşmesi iptal edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Bulvar Gazetesi bir yayı
nında, «Vakıflar suyu ANAP'a peşkeş çekildi» der
ken, 3 ANAP'lı milletvekilinin de bu olayda aracılık 
yaptığını belirtmiştir. Gazetenin bu yayını, bir de
dikodu yayını değildir; elimizde bulunan belgelerle, 
önce, bir milletvekilinin memba suları işletme müdü
rünün makam odasına giderek onu tehdit ettiğini, 
işletme müdürünün Sütaş Firmasıyla yapılan muka
velesinin fesih işlemlerine başlanması üzerine, 3 mil
letvekilinin daha, Sütaş'ın sahibi Hayrettin Nuhoğlu 
ile beraber İşletme Müdürü Fehmi Saraç'ın odasına 
giderek, makamında üzerine yürüyüp tehdit ettiklerini 
de ispata hazırız; yeter ki, biraz sonra açıklayaca
ğımız belgeleri de dikkate alarak, bu araştırma öner
gesini kabul ediniz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıf Memba Suları İşlet
me Müdürlüğü ile Sütaş arasında, 29.3.1985 tarih ve 
17382 No. lu noter tasdikli sözleşme yapılarak, Taş-
delen memba sularının bayiliği bu firmaya verilir; 
ancak, Sutaş Firması, bayiliği aldıktan sonra, şart
namede belirtilen şartlara uyum göstermez; çünkü, bu 
işin ehli değildir, memba suyunu ancak şişede gör
müştür. Yine, ihaleye girerken, şartnamede belirtilen 
araçlar da sağdan soldan toplama araçlardır. Bu firma' 
adına kayıtlı, su naklinde kullanılacak yeterli araç, 
ihaleye girdiğinde yoktur. Hatta, ihaleye girerken gös
terilen araçların plaka numaraları kontrol edilirse, 
bunların bir kısmının da damperli kamyonlar olduğu 
görülecektir. Bu da gösteriyor ki, bir taraftan, daha 
önce bu memba suyunun dağıtımını yapan bayiin 
ihaleye giriş evrakında inşaatçılık belgesi olmadığı id
dia ©dilerek giriş verilmez iken, diğer taraftan aynı 
komisyon, toplama kamyonlarla, damperli kamyon
larla su dağıtımı yapabileceğini kabullenip Sutaş Fir
masına ihaleyi verebiliyor. Olayda, Sutaş Firmasının 
korunduğu ve ihalenin bu firmaya verilmesi için her 
türlü usulsüzlüğün yapıldığı açıktır. 

Değerli milletvekilleri, Sutaş Firması, bayiliği al
dıktan sonra şartnameye uyum gösteremez, borçları
nı süresinde ödeyemez ve Vakıf Memba Suları İşlet
me Müdürlüğüne verdiği çeklerin karşılıksız çıktığı 
görülür. Vakıf Memba, Suları işlenme Müdürlüğü, 
Sutaş Firmasına, 10.5.1985 tarih ve 265 sayılı yazıyla 
7 madde halinde, aksaklıklarını bildirir. İşte o resmî 
yazının bir sureti, okuyorum: 

«10.5.1985 tarih ve 206 sayılı yazı. 
İşletmemiz ile Sutaş A.Ş. arasında aktedilen 

29.3.1985 günlü sözleşmenin 10/a, 1 O/f, 4 üncü mad
desi ne diyor, bakın: 

10/a bendine göre, su bedelini her ayın 1, 10 ve 
20 nci günlerinde ödemeniz gerekirken, bugüne ka
dar, aylık ilk taksit su parasının vezneye yatırılma
dığı, 

10/f fıkrasınca, Nisan/1985 ayının hesabı, Nisan/ 
1985 ayı sonunda kapatılması gerekirken halen kapa
tılmadığı, 

4 üncü maddesi gereği, su dağıtımının kontrolünün 
gereği gibi yapılmadığı, 

Yapıları kontrollerde, işletmeye dolum için gelen 
kasaların birçoğunun kırık olduğu, 

Boş şişeler fabrikaya düzenli gelmediği için, gün
de galon olarak 16 bin galon kontenjan fabrikaca 
üretildiğinden hesaplar şartnamedeki miktar üzerin
den (16 bin galon üzerinden) alınması gerekirken, 15 
bin galon su doldurulduğu, yani kontenjanın altında 
su aldığı ve hesaplarını da 15 bin galon üzerinden ka
pattığı, halbuki şartnamede belirtilen günlük tam ka
pasite üzerinden ücret ödemesi gerektiği.» 

İnşaat Yüksek Teknikeri ve İşletme Müdürü olan 
Abdullah özkayıkçı tarafından bir yazı ile bildirili
yor. 

Sutaş Firması, Memba Suları İşletme Müdürlüğü
nün gönderdiği yazısında, hissî davranıldığını iddia 
ederek, işletme müdürlüğünü, Vakıf Memba Suları 
İşletmeler Daire Başkanlığına şikâyet eder. İşletme
ler Daire Başkanlığı, Sutaş Firmasının müracaatı üze
rine işletme müdürünü ikaz eder. İşletme müdürlüğü 
ise daire başkanlığinın müteahhit firmayı koruyucu 
davranışlarına aldırış etmeyerek, Sutaş Firmasına ak
saklıkların giderilmesi için belli bir süre tanır. 

İşletme müdürünün bu davranışı üzerine, yine bu 
iktidarın, hissî, çıkarcı ve partizanca eylemi sahneye 
konularak, İşletme Müdürü olan Abdullah Özkayıkçı 
2.9.1985 tarihinde görevden alınarak, Ayvalık Vakıf 
Zeytinleri İşletme Müdürü Fehmi Saraç Vakıf Mem
ba Suları İşletme Müdürlüğüne atanır. Bu, giden ikin
ci işletme müdürü oluyor, üçüncü işletme müdürü gö
reve başlıyor. Yeni atanan işletme mdürü de, Sutaş 
Firmasının sözleşme maddelerine aykırı çalışmalarım 
onaylamaz ve firmayı ikaz eder. Yeni işletme müdü
rünün bu ikazı üzerine, ANAP'lı bir milletvekili ile, 
firma sahibi Hayrettin Nuhoğlu, işletme Müdürünün 
odasına giderek, «Bu işleri niçin bu kadar deşiyorsun. 
Sen bizim dediğimiz yoldan gidersen senin için iyi 
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olur» diyebilmişlerdir, işletme Müdürünün bu tehdi- I 
de aldırmayarak, Sutaş Firmasını tekrar ikaz ettiği- I 
ni görüyoruz; çünkü, Sutaş Firmasının işletmeye borç- I 
lan büyümüş ve işletme müdürlüğüne verdiği çekler I 
.de karşılıksız çıkmaya başlamıştır, işletme Müdürü- I 
nün firmayı ikinci kez ihtarı karşısında, müteahhit I 
firma sahibi Hayrettin Nuhoğlu, bu kez üç milletvekili I 
ile birlikte işletme müdürünün makam odasına girmiş
ler, «Biz seni daha önce uyarmıştık, sen hâlâ bildiğin I 
yolda yürüyorsun, bu halin devam edecek olursa senin 
için hiç de hayırlı olmaz» diyerek işletme müdürünü I 
tehdit etmişlerdir. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Kim 
o milletvekilleri? I 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — İşletme müdürü bu 
tehdidin akabinde, 4.3.1986 tarih ve 130 sayılı ya- I 
zıyla, firmaya, mukaveleyi feshettiğini bildirmiştir; I 
işte o yazı. I 

SALIM EREL (Konya) — Bu milletvekillerini ta
nıyabilir miyiz? I 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — 4.3.1986 tarih, 130 
sayılı yazı: I 

«(Sutaş) Su Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi I 
İstiklal Caddesi: No.: 111/1 Beyoğlu • istanbul 
ilgi: 28.2.1986 tarihli yazı hakkında I 

Noter tasdikli bayilik sözleşmesindeki hükümler I 
kesindir. Sözleşmenin, işletme müdürüne vermiş ol- I 
duğu 18 inci madde hükmü kullanılarak, 5.3.1986 ta- I 
rihinden itibaren, bayilik mukaveleniz feshedilmiştir. I 
Bu tarihten itibaren, su satışları, işletme tarafından I 
yapılacaktır. I 

Bilgilerinizi rica ederim» diyor üçüncü işletme I 
Müdürü olan Fehmi Saraçlar; imzasını atıp gönderi- I 
yor. 

Bu fesih karannın Sutaş Firmasına tebliğinden I 
sonra, genel müdürlük, işletme Müdürü Fehmi Saraç'ı I 
görevinden alarak Ankara Vakıflar Genel Müdür- I 
lüğü Emlak Dairesi Başkanlığına mühendis1 kadrosuy- I 
la tayin etmiştir. Bu da, genel müdürlüğün bu olay- I 
daki çıkarcı zihniyetinin kanıtlarından birisidir. I 

Genel müdürlük, işletme müdürünün fesih ka- I 
rannın yok edilmesi için, olayı incelemek üzere iki I 
hukukçu görevlendirerek, işletme müdürlüğünce ya- I 
pılan işlemlerin yerinde tetkiki ve düzenlenecek bir I 
rapor ister, işletme müdürlüğüne giden iki hukukçu, I 
yaptıkları inceleme sonunda, fesih muamelesinin ye- I 
rinde olduğunu, bir raporla genel müdürlüğe bildi- I 
rirler. Bu arada, Sutaş Firmasıyla yakın ilişkisi oldu- I 
ğu iddia edilen işletmeler daire başkanı, genel mü- I 
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dürlük makamına, olayı değişik aksettirerek, fesih 
işleminin yersiz olduğunu ve bir hukukçular kurulu
nun konuyu incelemesini iletmiş ve genel müdürlü
ğün hukukçular kurulu heyetini teşkil eden sekiz hu
kukçu, olayı yerinde ve belgeler üzerinde yeniden in
celeyerek, 28.4.1986 tarihinde verdikleri raporda, fe
sih işleminin yerinde ve doğru olduğunu bildirmişler
dir. 

Bu arada, Maliye Bakanlığınca görevlendirilen 
müfettiş Muammer Durak da, olayı yerinde incele
yerek, 24.1.1986 tarihinde 44 sayfalık bir raporla 
memba suları işletilmesiyle ilgili ve bu kurumda mey
dana gelen olayları da içeren raporu devlet bakan
lığına vermiştir; ancak, bakanlıkça bu rapor üzerinde 
bugüne kadar herhangi bir açıklama ve işlem yapıl
mamıştır. Hukukçular kurulunun raporlarından son
ra, İşletme Müdürü Fehmi Saraçlar 26.5.1986 tari
hinde yeniden göreve iade edilmiştir. Görevine iade 
edilen işletme müdürü, 12.6.1986 tarih ve 375 sayılı 
yazıyla Sutaş'a yeniden dört maddelik bir ihbarna
me göndererek, belirtilen aksaklıkların giderilmesi ge
rektiğini belirtmiş, aksi takdirde mukavelenin tekrar 
iptali yönüne gidileceğini bildirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 4.3.1986 tarihinde, sözleş
menin feshedildiği Sutaş Firmasına ihbar edilmesine, 
yine genel müdürlüğün, hukukçular kurulunun da bu 
fesih işlemini onaylamasına ve Maliye Bakanlığı mü
fettişlerinin de bu konuda rapor vermesine rağmen, 
Sutaş Firmasının görevine devam ettirilmesi, yasala
rın çiğnendiği ve hiçe sayıldığının kesin bir kanıtıdır. 

Fesih işlemlerinin kesinlik kazanmasına rağmen, 
hiçbir şey olmamış gibi, Sutaş Firması göreve de
vam ettiriliyor ve 12.6.1986 tarihinde, Sutaş Firması
na, 375 sayılı şu yazı yazılıyor; iki sayfa olan o yazı 
da burada. 

«(Sutaş) Su Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi 
istiklal Caddesi No.: 111/1 

Su bedeli olarak işletmemize verilmesi gereken mik
tar paranın ödenmediği, çeklerin karşılıksız çıktığı ve 
işletmede bulunan diğer çeklerin karşılığının zamanın
da yatırılması... Bayilik sözleşmesinin ilgili 18 inci 
maddesinin uygulanacağını, gereğini bilgilerinize rica 
ederim» diye, Fehmi Saraçlar, bir yazı daha gönderi
yor. 

Nasıl oluyor da. bir mukavele feshedildikten son
ra, firma işe devam edebiliyor, yatırım olaylarına 
yönlendirilebiliyor ve mukavelesinin tekrar feshedile
ceğine dair ihbarnameler gönderilebiliyor? Devlet yö
netiminde bu derece sorumsuzluk, bu ülkeyi nereye 
götürür. Yapılan bu işlemleri anlamak mümkün değil. 
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Değerli milletvekilleri, Sutaş Firmasına, 13.6.1986 
ıtarih ve 376 sayılı bir ihbarname daha yazılıyor; mu
kavele gereği çekmesi: gereken su kontenjanlarındaki 
eksikliklerin ve ücret farklarının işletme müdürlü
ğüne yatırılması talep ediliyor. 

Yine, '5.6.1986 tarihinde yazılan bir yazı ile, fir
manın borçları ve gecikme zamları bildirilerek, öden
mesi talep ediliyor. Onların da belgeleri burada, say
falarca liste çıkarmışlar ve ay ay borçlarını, farkla
rını resmî bir yazı ile kuruma bildirmişler; ancak, 
müteahhit firmanın tüm bu olaylara aldırış etmediği 
de görülüyor. Bir taraftan da, işletme müdürü, işlet
menin başına bela olan Sutaş Firmasının yasal yol
lardan hizmet yapmasını temine ve devletin parasını 
ıtahsil etmeye çalışırken, sanki suç işliyormuş gibi, 
genel müdürlük nezdinde, işletme müdürünün sıkış
tırıldığını görüyoruz. 

Genel müdürlükçe yapılan bu baskılara dayana
mayan işletme Müdürü Fehmi Saraç, 13.6.1986 ta
rihinde, 377 sayılı yazı ile, Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne olayı tüm ayrıntılarıyla bildiriyor; o yazı da 
burada. 

«Hizmete Özel 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

Ankara» 
Bu defa İşletme Müdürü Vakıflar Genel Müdür

lüğüne iki sayfalık bir yazı yazmak mecburiyetinde 
kalıyor. 

İşletme müdürünün genel müdürlüğe yaptığı açık
lamalardan sonra bayiliğinin kesin olarak iptal edi
leceğini gören Sutaş Firması, başka yollarla çalışma
larını sürdürmek ister ve genel müdürlükle temasla
rını sürdürerek, daha önce mukavelede de buraya şişe
leme tesisleri yapılması hususunda talepleri olduğu 
için, Duruöz Firması ile aralarında bir protokol ya
parak, Taşdelen'e şişeleme makineleri tesisi kurulma
sını, genel müdürlüğe iletir. Sutaş Firma sının bu ta
lebi, genel müdürlükteki koruyucusu işletmeler daire 
başkanlığınca olumlu görülerek, genel müdürlük ma
kamından, 8.7.1986 tarih ve 574 sayılı talep ile, olur 
alırlar. Bu defa, bu tesislerin yapılması için genel mü
dürlükçe yazışmalar başlar ve komisyonlar kurulur, 
raporlar tanzim edilir; bu işlerde bugüne kadar sürdü
rülürken, bayiliği iptal edilen Sutaş da, bugün dahil 
olmak üzere görevine devam eder. 

Sutaş Firması işleri bu şekilde uzatınca, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, mukavelenin 8 inci maddesi gere
ğince su fiyatlarını yeniden belirler; ancak, firma, 
işletme ile arasındaki mukavelenin 8 inci maddesine 

istinaden genel müdürlükçe tespit edilen yeni fiyat
lara uyması gerekirken, mahkeme nezdinde itiraz 
eder. Mahkemelerimizin hali belli, bu işte sürüncemede 
devam eder. Yani, bayi, galonunu 30 liradan aldığı 
Taşdelen memba suyunu 400 liradan satmaya devam 
eder ve ,genel müdürlüğün 8 inci maddeye göre aldığı 
yeni fiyatlara uymaz. 

BAŞKAN — Sayın Işın, toparlayınız lütfen. 
RUŞAN IŞIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 

Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, olayda anlaşılamayan ikin

ci bir konu da, işletme ile bayi arasındaki sözleşme 
ile hiç alakası olmayan, aynı yörede «Karakulak» 
diye tabir edilen memba suyu da, Memba Suları İşlet
me Müdürlüğünün memurlarınca işletilir ve bu kay
nağa gelen vatandaşlara, kendi kapları ile makbuz ke
silmek suretiyle su verilir. Sonradan, hiç alakası yok
ken, verilen suların paralan da Sutaş Firmasına 
ödenmeye başlanmıştır. Kaynak, ayrı bir kaynak; 
vatandaş bu kaynağa gelip, mahallinden su alıyor; 
devletin resmî memuru, devletin makbuzunu keserek 
para alıyor ve bu paralar bilahara Sutaş Firmasına. 
veriliyor. Bundan da anlaşılıyor ki, işletmenin tüm 
imkânları 'Sutaş Firmasınca sömürülmüş ve genel mü
dürlük de bu sömürüye göz yummuştur. 

Değerli milletvekilleri, ecdat yadigârı Vakıf Gu-
reba Hastanesi hastaları için şifa suyu olan Taşdelen 
Memba Suyunun, hiçbir mal varlığı olmayan ve işlet
meyi, devamlı, içeride alacaklı tutan Sutaş Firmasına, 
hileli olarak veren yetkililer hakkında gerekli yasal 
işlemlerin yapılması gerekir. 

Konuşmamın başında da söylediğim gibi, bu dev
leti böyle sorumsuzca yağmalayanlardan, bir gün 
besap sorulacaktır. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak, verilen bu araştırma önergesinin lehinde. oy 
kullanacağımızı, araştırma önergesinin kabulü halinde 
elimizdeki belgeleri ve işletme müdürünü odasında 
tehdit eden ANAP'lı milletvekillerinin isimlerini ku
rulacak olan komisyona vereceğimizi bildirir, iktidar 
partisine, artık bu tür eylemlere müsamaha etmemesi
ni tavsiye ederiz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Şim
diden söyleyin, öğrenelim; kimmiş bu tehdit eden 
milletvekilleri? 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Araştırma önergesinin 
reddedilmesi halinde, tüm bu yolsuzlukların ve işlet
me müdürüne makam odasında milletvekillerince ya
pılan tehditlerin iktidar partisince bir kez daha kabul 
edildiğinin kanıtlanmış olacağını bildirir, yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa 

Uğur Ener; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA UĞUR 

ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, ço!k değerli mil-
le'tivse'killeri; Isltanibul Milletyekili Sayın Yılmaz İhsan 
Haıstiirk ve arkadaşları tarafından verilen ve Taş-
delen memiba suyunun ihalesinde yolsuzluk yapıldı
ğı iddia edilen Meclis araştırması önergesiyle ilgili 
alarak, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak için söz almış bulunmaktayım. Grubum ve 
şahsum adına yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Vakıflar Taşdelen Memiba Suyu İşletime Müdür
lüğü, kaitima bütçeli bir ildare olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı, döner sermayeli bir kuruluştur. 
Bilindiği gilbi, döner sermayeli işletmeler, Döner Ser
mayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine tabi bulun
maktadırlar. Taşdelen memiba suyu da, bu yönet
meliğin amir hükümlerine göre, tamamen usulüne 
uygun bir şekilde ihale edilımişjtir. İhalenin yapılışında 
Iherhangi bir usulsüzilüğe rastlanılmamıştır. Nitekim 
ihalenin yapıldığı 1985 yılımdan bugüne kadar, işlet
menin hesap ve işlemlerini denetlemekle görevli Sa
yıştay tarafımdan bu hususta bir zimmet çıkarılmadığı 
gibi işletmenin muameleleri tenkit konusu bile yapıl
mamıştır. 

SALİM ERIEL (Konya) — Kitabına uydurulmuş 
derseniz daha iyi olur. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Vakıf 
Taşdelen memba suyu, kuruluşundan, ihale tarihine 
kadar, bayilik sözleşmeleriyle pazarlanmakta iken, 
işletme gelirlerinin artırılmasını teımimen, 1985 tari
hinde usulüne uygun olarak ihale edilmiş'tlir. Aşağı
da yıllar itibariyle verilen rakamlar, bu kararın ne 
kadar yerinde olduğunu göstermektedir. İhaleden ön
ceki üç yılda işletmenin gelirleri şu şekildedir: 1982 
yılı \gelM 91 milyon 112 bin Türk Lira, 1983 yılı 
geliri 146 milyon 510 bin Türk Lirası, 1984 yılı ge
liri 191 milyon 331 bin Türk Lirasıdır. İhaleden son
ra ise, bu rakamlar aşağıdaki gibi olmuştur. 1985 yı
lı geliri 341 milyon 128 bin Türk lirası, 1986 yılı 
geliri 465 milyon Türk Lirası, 1987 gelirinin ise, 650 
milyon Türk Lirası civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Elimizdeki belgeler, ihalenin yapılma
sından sonra, ihalede yolsuzluk yapıldığı yolunda, 
haftalık bir dergide bir yazının yayımlanması ve 
şikâyet dilekçelerinin alınması üzerine, konu üze
rinde Bakanlıkça ciddî bir şekilde durulduğunu gös
termektedir. Gerçekten, daha 1985 yılında Devlet 
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Sayın ımillâtvekilleri, bu vesileyle, yüce Meclisin 
çok daha önemli konular üzerinde durması, mesaisi
ni çok daha önemli ve .memleket hayrına konular 
üzerinde geçirmesini temenni ediyorum ve bu kürsü^ 
den az evvel SHP Grubu adına konuşan arkadaşı
mızın konuşmaları neticesinde, İngilizlerin bir sö
zünü hatırlatmak işitiyorum: Cam evlerde oturanlar, 
Ibirbirine taş atmamalıdır. 

ISALİM EREL (Konya) — Sırça evde oturan, 
sırça köşke taş atmamalıdır. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Bura
da, aynı çatı altında yüce Meclisi temisiil eden arka
daşlarımız, bir diğer milletvekilim'iz tarafından ve 
grup adına töhmet altında bırakılır ise, unutmayın 
ki sayın milletvekili, yarın bu karalar sizin yüzünüze 
de çalınabilecekitir. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Belgeler burada; ka'bul 
adersenliz hemen vereceğim efendim. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Netfi.ce 
olarak, verilen bu önergeye kaltılaimayacağımızı bil
dirir, yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP şurala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur Ener. 
Sayın Kuşhan, buyurun. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; Doğru Yol Paırtisi İısıtanıbul Mil
letvekili Sayın Yılmaz İhsan Hasitürk'ün 27 millet-

Balkanlığı, şikayeit konularını Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı müfettişine ve kendi müfettişlerine incelet-
'tirmişitir. Daha sonra, konu, Başbakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanlığı müfettişi tarafından tetkike alınmış-
ıtır. Büiliün bunlar, Taşdelen memba suyuyla ilgili id
diaların üzerinde, Sayın Hastürk ve arkadaşlarından 
çok daha önce önemle durulduğunu göstermektedir. 

SALİM EREL (Konya) — Üzerinde önemle du-
ırulacak konular var yani. 

'MUSTAFA UĞUR ENÎBR (Devamla) — Müfet-
itiş raporlarında, şüphesiz, çeşitli konular tenkit edil-
mi'şjtir; ancak, 'Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığı müfeltitişinin, raporunda da belirtltliği gibi, yapı
lan bazı haitalı uygulamalar, bir köitü niyetten kay
naklanmamakta, ortada kasıt unsuru bulunmamak
tadır. Rporlanda, tenkit edilen hususların giderilmesi 
için Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. Bütün bunlar, Taşdelen memiba suyunun 
'ihalesinde bir yolsuzluk olmadığını, konu üzerinde 
yetkililerin ciddî bir şekilde durduğunu göstermekte
dir. 
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vekili arkadaşıyla beralber verdikleri vakıf mentoa su
ları ile ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde De
mokratik Sdl Parti Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayıım. Yüce kurulunuzu saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konumun öneımi, arkadaşla
rın bu meselenin üzerine geniş boyutlarda yaklaş
masından ortaya çıkıyor. Çok samimiyetle itiraf et
mek zorundayım ki, sanki bir kimse tarafından iki 
tane not hazırlanmış, daktilo ettirilmiş, bir kopya
sını, benden evvel konuşan arkadaşım, Sayın Ruşan 
Işın Beyefendiye takdim etmiş, bir kopyası da sanki 
bende. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ak
lın yolu birdir. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben, Demokra
tik Sol Parti Grup Sözcüsü olarak bu meseleye eğil
mem gerektiği veya bu meseleye eğilime görevini al
dığım gün araştırına yaptımı, toparlayabildiğim ka
darıyla dokümanlar topladım. Elbette ki, bu konuyu 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin ciddiyetine yakışır 
şekilde Meclisin gündemine getiren arkadaşlarım ka
dar detay bilgiler olmayabilir benim dosyamda; ama, 
o kadar önemli konu, o kadar açık suiistimallere 
hedef olmuş ki, ar aştıran her milleitvekili, hemen he
men aynı gerçekleri yakalama fırsatını, aynı belge
leri bulma imkânını bulabiliyor ve ilginçtir sayın mil
letvekilleri, parti farkı gütmeden, net ve açık şekilde 
ifade etımelk işitiyorum, çünkü bu, Gene Kurulumuz 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir omur 
meselesidir; ciddiyetine halel gelmemesi için, gölge 
düşmemesi için, üzerine eğilimımesi gereken çok önem
li bir konudur. İktidar veya muhalefet milletvekilleri 
olsun, 'bu kadar açık ve net olan konumun üzerine 
mutlaka çok ciddiyetle gitmek ve alınması gerektiği 
sekilide haraklet etmek zorundadır. Bu, bir tarihî so
rumluluktur. 

Sayın milletvekilleri, vakıf müesseselerimizin, ta
rihimizde hangi düşünceden veya hangi insancıl yak
laşımlardan kaymaklandığı ve dünya üzerinde yal
nız bizim toplumumuza has, bizim toplumumuza öz
gü bir müessese olduğu hepimiz tarafından bilinmek
tedir. 

Elbette ki, devletin malını gasp etımek, devletin 
malını suiistimal eltmelk, her noktada önemlidir; ama, 
eğer bu suiistimal bir vakıf müessesesinde ise konu 
bir k'at daha önem kazanmaktadır. Vakıf müessese
lerinin üzerinde titreyen Türk toplumu, eğer bugün 
üzerinde tartıştığımız bu konuyu detay bilgilerle mil

letine sunamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü-
'llün üyelerin in kafasında en ufak müphem bir nokta 
kalmayacak sekilide konunun açılması imkanları sağ
lanmaz ve çoğunluğun aldığı bir talimat doğrultu
sunda oy kullanmak veya o şekilde bir temayül so
nunda oy kullanmak neticesi bu önerge reddedilirse, 
üzerimizde büyük bir şaibe bulutunun gölgesi kalır 
ve öbiür taraftan da, ata yadigârı vakıflarımıza kar
şı, tarihimize karışı, bu insancıl müesseseye karşı so-
ruimf.su oluruz. Özellikle söylemek işitiyorum sayın 
milletvekilleri, ıburada, çok değer verdiğimiz bir mil
letvekili arkadaşımız, bir gün bir mesele üzerinde 
tartışırken, birtakım kitaplar getirip o kitaplardan 
pasajlar okumuştu, biraz sonra takip edeceğim o de
ğerli arkadaşımı, çok üzülerek de ifade edeyim ki, 
-ibelki lehinde oy kullanmak imkânı olmayacak ama-
o arkadaşım ve onun gibi yakından tanıdığım kim
seler, bu önergeye araşjturma açılsın yönünde oy kul
lanacaklarıdır. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Hiç ol
mazsa dışları çıksınlar. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yoksa, o kadar 
büyük bir inançla (savunduklarının görüntüsünü ver
dikleri o konularda kendilerinin -affınıza sığınarak 
ifade etmek istiyorum ama- bir rol yaptıklarını, bir 
mizansen sergilediklerini, maalesef, bende inanç ola
rak yerleştirecekler ve hiçlbir şekilde de silemeyecek-
lerfdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, vakıf müesseselerimiz, üze
rinde tütmememiz gereken ata yadigârlarıdır. Bunlar
dan bir tanesi, dünya üzerinde insanoğlunun en çok 
'ihtiyacı olan su. İnsanoğlunu susuz bırakmanız müm
kün değil ve bunun üzerinde oyun oynamak, insan
ların imkânsızlıklarından veya insanları köşeye kıs
tırmaktan yararlanmak suretiyle birtakım suiistimal
lere imlkân vermek... Bunu izah etmek mümkün de
ğildir, kalbul etmemek mümkün değildir. 

Hiç arzu etmezdim, bu mukaddes kürsüde böyle 
şeyler tartışılsın, hiç arzu dtmezd'im bu mukaddes ça
tı altında milliyetçi ve mukaddesatçı olduğunu iddia 
eden, ağzının dolusu Başbakanı ile bakanları ile mil
letvekilleri ile devamlı surette bayrak edimdiği, mil
liyetçilik ve imukaddesatçılığı kendisime bayrak edin
diği görüntüsünü veren bir ikttidarm iktidar olduğu 
dönemde, onun hükümetinin başta olduğu dönemde, 
'böylesine bir mesele bu Mecliste keşke hiç tart ısıl
ın as aydı; ama, keşke hiç tartışılmasaydı demek yet
miyor. Benden önce konuşan sayın Anavatan Partisi 
sözcüsü değerli arkadaşım Sayın Ener, «Bazı şeyler 
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vardır ki, bunlar bazı kimselerin üzerine şaibe bukı-
'tıunu getirir, ve milletvekili, milletvekilini kanalama-
ma!k meclburiyet'inded'ir» zihniyet veya düşüncesiyle 
örtbas edilemez, ortadan kaldırılamaz; ama, maale
sef bugüne kadar örmeklerini gördük ve çok üzüle
rek yaşadığımız o olayların bugün tekerrür etmemesi 
dileğiyle bir defa daha yaşayacağız endişesini taşı
dığımızı da vurgulamak işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuya o kadar ciddiyetsiz 
yaklaşılmaktadır ki, -çok afedersiniz- benim Türk 
Milletimin banisi Yüce Atatürkülmün mezarını ziya
ret etmeyen bir başlbakan -evet Türk misafirperver
liği birinci planda- Türkiye'yi ziyaret ediyor olabi
lir. Mevlana, bizim tarihimizde çok önem verdiğimiz 
Ibr kişilik, bir müessese; elbette ki, omun da ziyaret 
edilmesi gerekir, ama, Atatürk'ün mezarını ziyaret 
eteneyi reddeden, fakat Mevlana'nın mezarını ziya
ret etmek üzere programına aldırmış olan bir dost 
ve müttefik "güya, sözüımona- devletin başbakanının 
'.refakatinde bulunabilmek ,ona refakat edebilmek 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendisimin 
aleyhimde verilmiş olan -Ibir noktada bir bakan, al
tındaki bütün kuruluşlardan birinci planda sorum
ludur- bir Meclis araştırması önergesini bu kadar 
ciddiye almasın ve bugün Mecliste bulunımasın ve 
omdan sonra vekâleten bir sayın bakan, yasak sav
mak mecburiyetinde bırakılsın. Çok eminim, hiç de 
onum yerinde olmak istemezdim, -isitemem de zaten-
kendisi de istemeyerek yapmıştır bu görevi, eîine Va
kıflar Genel Miüdürlüğü, yani bütün olayların yara
tıldığı iddia edilen kuruluşun yöneticilerince hazır
lanmış bir belge, bir yazı verilsin ve sayın bakan da 
burada çıkıp okumak mecburiyetinde kalsın. Elbet
te ki, partii otoritesi, elbette ki, hükümet üyesi olma
mın verdiği bir mecburiyet, bir zorunluluk, yapacak
tır; ama Türkiye Büyük Millet Mlecli&ine bunu reva 
görmeye hiç kimsenin hakkı yok, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini 'bu kadar ciddiye almama hiç kim
senin haddine değildir sayın milletvekilleri. Çok ar
zu ederdim, sayın bakan burada olsaydı, söyleye
ceklerimi izi kendi yüzüne karşı söyleyeb il şeydik; ama 
Türküye Büyük Millet Meclisinin duvarları gerçi top
luma ulaşimakta biraz kalın, sesimiz dışarıya çıkmı
yor, ama eminim bakan için söylediğimiz şeyler en 
kısa zamanda kendisine ulaştırılacaktır ve eğer bu
rada savunduğu, bundan evvelki yaptığı konuşma
larda verdiği görüntü gerçek görüntüsüyse, sayım ba
lkan en kısa zamanda söz alacak ve Türkiye Büyük 
iMillet Meclisi kürsüsünde kendisini savunmak ihti

yacını duyacaktır; duymazsa, şaibe bulutları üze
rinde devam edecektir sayın milletvekilleri. 

Da!ha evvel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı -maalesef- üyesi olan bir sayın mil-
letvek il inlin de bu konuyla ilgili durumu bir gün 
gündeme gelmişti, hafızalarınızı ydklarsanız hatır
larsınız. Mühürlenmiş olan men!ba sularının açılma
sında kendisinin büyük bir rüşvet olayına karışmak 
suretiyle, elindeki yetkiyi, partisinin kendisline vermiş 
olduğu değeri kullanarak, memba snlarının açılma
sına vesile olduğu ve onun karşılığında da büyük 
bir gelir sağladığı, haksız bir kazanç sağladığı iddia 
edildi ve tartışıldı bu Parlamentoda. O gün Genel 
Kuruldan çıktıktan sonra konuştuğumuz, ret oyu kul
lanan arkadaşlarımdan bir tanesinin bana aynen ifa
desi şuydu: «Eğer ben pariamemltoya intisap etme
den evvel, parti disiplini denen şeyin beni vicdanî 
kanaatlerimden, kararlarımdan bu derece uzaklaş
tıracağımı bilseydim, parlamentoya girebilmek için 
seçimlere katılmazdım.» 

Şimdi, sayın milletvekilleri, hiç kimsemin vicdanî 
kanaatlerime böylesine ambargo konulduktan sonra, 
demokrasimin varlığından söz etmek mümkün değil
dir. 

Eminim, bugün de eğer aynı şey tevali eder, aynı 
şey tekrarlanırsa, milletvekili arkadaşlarımdan bunu 
reddetmek için oy kullllamanlaır aynı vicdam azabı 
içerisiinde gideceklerdir evlerine. O sayın milletvekili 
de kendisini o gün savunmuş idi; ama aklanamadı, 
aküanamayaaaik, politika tarihinin sayfalarında aklan
mamış insan olarak kaldı. Temenni ediyorum ki, bu
gün ismi söz konusu olan üç milletvekili arkadaşı
mız böylesine bir şalilbe altında ka'lmaztar, sayın ba
kam görevini yapar, sayın hükümet görevimi yapar, 
sayın iktidar görevimi yapar ve söylenenler, tespitler 
gerçekten doğru değilse, kendisimin çok değerli üç 
üyesinin adını şalibelerden kurtarır; sizin için bir vic
danî görevdir, bir pdlliltik vicdan görevidir size iktidar 
kanadı, mutlaka bu üç arkadaşınızı şaıibe bulutları
nın altından kurtarmalısınız. Eğer, buma eğilmezse-
miz şunu çok iyi bilimiz ki, üç arkadaşınız da -Biraz 
önce dediğim bir başka arkadaşınız gibi- tarihin say
falarına!, kirlenmıiş isimlerle karışacaklardır. 

Şimdi, konuşmamın bundan sonraki bölümlerin
de izim -verirseniz kısa kısa sorular sorarak, cevap
larını beklemek üzere kürsüden ayrılmak istiyorum: 

Sayım Oksay, Mernlba Suyu Müdürü İsmet Güzel' 
in işime neden son verdiniz veya yetkililer neden son 
verdi, siz onayladınız? Bunu, bu kürsüden açıklayı
nız. 

— 269 — 
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Üç ANAP mille'tıvekilinin isimleri bu olaya ka
rışmıştır sayın bakan; arkadaşlarınızı aklamak mec
buriyetindesiniz, doğru müdür, yanlış mıdır? Bu kür
süden açıklayınız. öbür taraftan, o arkadaşlarımın da 
görevlidir; kendilerini aklamak mecburiyetindedirler. 

Sayın milletvekilleri, siyasî ahlak, şu anda kesin 
karar olarak bağlanmamış bir konuda kimsenin adı
nı açıklaimayı gerektirmez; onun için isimleri vermi
yoruz; aminiz o arkaıdaşlarımız keridilerlini aklamak 
için gerekeni yapacaklar ve sizler de -Aslında bili-
yoınsunuz zaten de- o zaman mükerreren öğrenmiş 
olacaksınız. 

'Sayın Oksay, Erol Cerahöğlıu kimdir? Vakıflar 
Genel Müdür Yardımcılığına neden, kimin telkiniy
le, hangi tarihte geıtürdiniz; bugüne kaldar mesaisin
den büyük boyultlanda istifa ettiniz mi? Vie bu hallin 
devamına daha ne kadar müsaade edeceksiniz?. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Okuyamıyor-
sun daha! 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 3 sayın millet-
vökillinlin sayın istetme müdürünün odasına gittiği 
doğru mudur? 

Banla «lÖküyaimıyorsun» diyen arkadaşım; benim 
okuduğum kitapları yığarsam, senin külliyatının dört 
katı eder, evvela sem kendi yapını bir yap ve biçkri-
lendiiır de ondan sonra yerinden laf atlma itiiyadını 
devam ettirmeye çalış. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen, siz konunuzal 
dönün. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — İşletme müdü
rünün odasına (görevinden aldığınız işletme müdürü 
Fdhlmi Saraç'ın odasına) 3 milletvekili gitmiş midir? 
Ferimi Saraç bu 3 milletvekilliniz tarafından tehjd'it 
ödilmiş midir? Tehdit edildikten sonra, Fehmi Sa
raç Beyefendi, hazırlamış olduğu raporları maka
mınıza sunmuş müdür? Sayın bakanlığınız bu ra
porları ilgili, yanli şikâyet edilen genel müdürlüğe 
göndermenin ötesinde ne işlem yapmıştır ve arkasm-
'dan bu genel müdür neden görevinden alınım ıştır? 
Görevimden alındıkta sonra, kendisi görevde yokken, 
müfetltliişîar tarafımdan yapılan iki taraflı tefitiiş sonu-
oıı verilen raporlarda size hangi görüşler teİdn edill-
miıştir ki, siz bu işletme müdürünü tekrar görevline 
getirdiniz? İşMme müdürlü göreve geldikten sonra, 
hazırlamış olduğu rapodardla size neleri bildirmiştir? 
Bütün bunlar soru işaretidir, bunların cevaplanması 
gerekir ve arkasından kim size neyi teılklin etmiştir 
ki, bu işletme müdürünü tekrar görevinden almak 
mecburiyetinde kaldınız? 

Sayın millotvek'Mleri, kişinin, bir başka kişiye ver
diği karşılıksız çek de yasalılarımıza göre suçtur; ama 
bir kişimin, bir işletme sahibinin, devlete vermiş ol
duğu (karşısında muhatap olan devlettir) çekler kar-
şılıkssız çıkmıştır. 'Biraz önce, Sayın Ruşan Işın Beye-
feridi de verdi, çekler elde ve bankanın açıklamaları 
Ida meydanda; ayrıca, ilgili bankaların, sayın genel 
müdürlüğe yazdığı yazılar da ortada. Ne işlem yap
ıtınız, devleti dolandıran bu insan için? 

Sayın bakan biraz önce, eline verilmiş olan, ken
disine tak'dim edilmiş olan bir nottan okuldu; «3 tane 
çek olayı doğrudur, karşılıksız çıkmıştır.» Tamam, 
karşılıksız çıkan bu çek için ne yaptınız? Osman 
Efendi bu çekÜ karşılıksız verince, yetkilliler harekete 
geçer ve o kimseyi yasalar mahkûm eder. Devlete 
karşılıksız çek veren kimseler için ne yaptınız, bunu 
öğrenmek istiyoruz? 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Devlet büyük
tür. 

SALİIM EREL (Konya) — Devletin malı yemek
le bitirmez, merak etme. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Devlet baba bü
yüktür, affeder. 

ÖMER (KUİŞHAN -(Devamla) — Bi naz önce, sa
yın bakanın eline veriilmiş olan notu hepı'imiiz dinle
dik. Sayın milletvekilleri, siz de benimle aynı kanaa
te varmışsınızdır; ilgili genel müdürlük tarafından 
(kaleme alınmış bir not. Şilmdi, ben size soruyorum, 
bir genel müdür, görevden aldığı ve haksızlığı, suiis-
'Ui'mali kesinlikle bulunimayan -ama haksızlıklara ve 
suiistimallere müsaade etmediği için görevden aldığı-
bir kamu görevlisinin aley'hine, böyle bir belgeyi, 
böyle bir yazıyı hangi cesaretle hazırlayıp bakanın 
eline verebilimlişjtir ve hangi cesaretle, sayın bakan, 
burada görev yapan-bir başka sayın bakana, bu ya
zılmış olan yazıyı verip, kendisini savunma imkânı 
olmayan bir kimseyi burada böyle büyük boyutlarda 
karalamak cesaretini gösterebilmiışltiir? Bu, hangi hu
kuk kuralına sığar, hangi vlicldana uyar, hangi teşrii 
görev anlayışına uyar, lütfen açıklasınlar bunları. 

BAŞKAN — Sayın Kuşjhan, bitirelim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan im. 

(Maliye Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan, 
24.1.1986 tarihli, 44 sayfa ve 123 tane ekten oluşan 
rapor üzerinde, sayın genel müdür ve sayın bakan 
ne yapmıştır? Parlamentoya bunun hesabı veril'meli-
ıdir sayın milletvekilleri. Arkasından, sureti haktan 
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gözükmek sureciyle cılk ip, memleketin veya milletin 
yok imkânlarını kolladığı için görevinden alman kim
seler burada şaibe altına sokulacak şiekilde konuş
malar yapılacaktır. Evvela suçlular hesabını bir ver
sinler, ondan sonra haklı olanların savunucuları çı
kar elbette ki. 

BALKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen-
'dim, bitirelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bu raporda, 
işletmeyle yapılmış olan veya müteahhit firmayla ya
pılmış olan mukavelemin esastan feshi istenmiştir. Ya
sa savunucuları, ne yaptınız? Açıklayınız bunları bu
rada. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bitirelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biraz önce ko
nuşan sayın milletvekili arkada'şlarimdan bir tanesi, 
bir gerçeği gözünden uzak tutarak, tbazı rakamlar 
verdi. îzin verirseniz Sayın Başkanım, bunları da 
açıkladıktan sonra sözümü bitireyim. «1983 yılında 
üşletmemizin gelirli 146 milyon, 19841te 191 milyon, 
19851de 341 milyon, 1986'da 465 milyona çıkmış ve 
198'7'de de biiznillah 607 milyon kazanacağız Allah'ın 
izıniyle» dediler. 

ıSayın milleltivekilleri -o ibareyi, kendi kullandık
ları tabir olarak söylemek ihtiyacını duydum- mem
leketteki Türk parasının enflasyon karşısındaki de
ğeriyle bir çarpınız ve ondan sonra kalkıp burada, 
«İşletmeyi biz kârlı hale gelindik» deme cesaretini 
eğer göstereMlirseniz biz de sizi Ikultlaya'lım. Yoksa, 
rakamların arkasına saklanmak suretiyle gerçeklerin 
ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını, bugün
den sonra olsun lütfen kabul ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efend'im... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvfekillleri; aslında, biraz önce değerli ar
kadaşlarımın, (Tabiî ki muhalefete mensup millet
vekili arkadaşlarım; çünkü iktidara mensup millet
vekili arkadaşlarımın bütün isteklerine rağmen, ken
dilerime maalesef dört senedir bu imkân verilemedi; 
inşallah bu dönem biltmeden o imkânı verilmiş ola
rak görür, mutlu ayrılırız buradan) geniş boyutta 
açıkladıkları şeylere, bazı gerçekleri bir defa daha 
gündeme getirmek için değindim ve öyle eminim ve
ya öyle inanmalk isltiiyoruım ki, sizler mutlaka bu 
soruşturmanın açılması için müspet oy kullanacak
sınız ve dediğim gibi, işletmeyi kurtaracaksınız, tüyü 
bitmemiş yetimlerin hakkı olan vakıf müesseselerini 
kurtaracaksınız tarihe saygınızı göstereceksiniz ve 
öbür taraftan da, en büyük göreviniz, şaibe bulut-

| lan altında olan 3 milletvekilini kurtaracaksınız. Bu
nu yapmak sizin teşriî göreviniz ve vicdanî görevi -

I n'izdir. 
Yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. (DSP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 

I ıBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kuşhan. 
DYP Grubu adına, Sayın Yılmaz Hastürk; buyu

run efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha

fiye misin kardeşim sen, Ret Kit gibi? 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS
TÜRK (îlstanbul) — Gruibuim ve şahsını adına ko
nuşacağım Sayın Başkan. 

I Sayın Başkan, yüce parlamentonun saygıdeğer üye-
I leri; çok sayın balkanımın az evvel bir diğer saygı

değer bakan tarafından hazırlanıp kıraat etmelerine 
sunulan konuşmasını hüzünle dinlemek mecburiye
tinde kaldım. Sayın devlet bakanının burada olması-

I nı Ve biraz sonra sırayla sunacağım belgeler üzerin
de hükümetlimizin ve bakanlığının görüşlerini yüce 

I Parlamentoya arz etmesini daha yararlı bulurdum. 
Sayın üyeler, konuşmama geçmeden evvel, üze

rimde taşıdığım vicdanî bir sorumluluğu da yerine 
I getirmek istiyorum. Sayın konuşmacılar isim verme-
I diler, ben de isim vermemeye özen göstereceğim; an-
I cak, olaylar doğrudur. Sayın milletvekili arkadaşla--
I rıtmızdan bir tanesi, başından beri bu su olayıyla il

gilenmiştir ve müteaddit defalar bu konuyla ilgili 
Vakıf Memba Suları İstetmesi Müdürüyle muhatap 
olmuştur, kendi seçim bölgesi olmamasına rağmen. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Onun için Mecliste yoklar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Evet. 
I ... ve bu arkadaşımız, o gün, yanında iki parla-
I meniter arkadaşımızla birilikte, Vakıf Memba Suları 
I tşlötmesine gitmiştir. Gittiğinde, orada bulunan yet-
j killiyle yaptığı konuşmalar ve yetkiliyle müteahhit fir

manın temsilcisinin, müteahhit firmanın sahibinin 
I yaptığı olumsuz konuşmalara şahit olan ve güneydo-
I ğu ilimizlden seçilmiş sayın arkadaşımız, bundan son-
I ra, olayı, gene güneydoğu ilinden seçlilmiş iktidar par-

Itisi mensubu bir diğer arkadaşımıza iletmişltir ve bu 
arikadaşıımız da -başta Sayın Oksay olmak üz&re-

I 'konuyu ilgililere götürmüştür. Ben, vicdanî sorum-
I luluğum içinde bu açıklamayı peşinen yapmakta ya-
I yarar gördüm. 

Şimdi de, -Sizlere, 4.11.1986 tarihinde Plan ve Büt-
I çe Komisyonunda, iktidar partisine mensup bir sa-
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yın milletvekili arkadaşıımrzım konuşmasını, tutanak -
ıtan nakletmek istiyorum : 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Kimmiş o? 
FEVZİ NBODET ERİDİNÇ (Van) — Söyle is-

minli. 
YILMAZ İHSAN BASTÜRK (Devamla) — Ken

disi bilir, kendisi bilir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Niye söylemiyorsun? Açıkla, yüce Meclisten sak
lama. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ken
disi 'bilir., . 

«Yine size bir örne'k vereyim, bir arkadaşıımın 
0 işin içimde bulunması sebebiyle, Taşdelen Su İş
letmesi diye bir işletmenin bulunduğunu öğrendim. 
Arkadaşımı, o işletmenin şu anda müteahhidi duru
mundadır. Şimdi, dokümanlara balktığımız zaman, o 
su işlenmesinin geliri, Anavatan Partisi iktidarı dö
neminde 38 milyon liralık gelirden 116 milyon liralık 
bir gelire ulaşmıştır. Çolk büyük bir rakamdır görü
nüşte; ancak, öyle kötü bir yönetim varıdır M orada, 
bu rakam 800 milyon olacağı yerde, içerideki yöne
tim sebebiyle, Taşdelen Su İşletmesinin yönetimi se
bebiyle, 800 milyon liralık bir kârı elde edememekle 
karşı karşıyadır. Oraya katiyen suyu işletebilecek bir 
müdür tayin edememiştir biziim iktidarımız; geçici 
görevle, iki üç aylığıma oraya müdür tayin etmekte
dir. Benim o olaya vâkıf olduğumdan bu yana, için
de bir tanesi vakıf işletmesinin kapasitesini artır
mıştır; ismimi de vereyim, makine mühendisi Mus
tafa Bayrak; iki ay görev yapmıştır. Mustafa Bay
rak, iki ay içinde orada vakıf suyunun gelirini iki 
misline çıkarım işitir; ama çok pahalıya mal olmuştur 
bu kapasite arıtması ve Vakfın gelirinim artması. Bu 
kişi, iki ay sonra, görevimden alınmıştır. Buna kar
şılık, hep ziraat mühendisi tayin ediliyor, onlar da 
hem o işi bilmiyorlar, hem de anlamıyorlar; çok 
daha değişik tesirlerin altında, vakıf suyunun geliri, 
1 milyara yakın olmaktan ziyade, 116 milyonda ka
lıyor. inşallah, ona ciddî Ibir tedbir bulunur da va
kıf suyu 1 milyara yakın bir gelir sağlayabilir. 

Bu su işletmesine karşılık, bir de, İstanbul Bele-
diyesinim Hamildiye diye bir işletmesi var, onu da, 
geçmişte belediye işletiyordu. Geçenlerde öğrendik ki, 
işini billen Bedrettin Dalan, bu Ham'idiye Suyu Va
kıf İşletmesini yıllık kâr üzerinden özelleştirerek çok 
cilddî ıbir gelire İstanbul Belediyesini kavuşturmuştur; 
ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, buradaki su 

istetmesini bu ölçüde başarıya götürecek bir kudret 
göstermemiştir» diyor ve devam ediyor. 

Şimdi, ben bunu niye okudum? Eğer, bu sayın 
milletivekili, bu 1 milyarlık kokuyu almadıysa oraya 
niye gi'tlti? Bu kokuyu almadı da, bürokratlarım t'a-
yinleriyle niye uğraştı? O kokuyu almadı da, bu 
işin arkasına niye düştü? Şimdi, bunu oturup araş
tırmaktan, bu konuyla ilgili bilgi ve belgeleri bu Par-
îamenltonun tespit ötmesimden başka bir yol var mı
dır? Hepinizin vicdanlarına sesleniyorum; var mıdır 
başka bir yol? Lütfen, konuyu bu açıdan da de
ğerlendirelim. 

'Simidi, Verilen rakamlar üzerinde, Sayın Başiba-
kamıımız da rakamları değerlendirmeyi pek çok sev
diği ve iktidar partimizin yapışımın da rakamlarım 
değerlendir ilmesine çolk yatkın olduğu için, bir de 
ben yapayım, bir de bunu değerlendirelim; acaba bu
rada, az evvel Anavatan Partisi Grubu adına konuş
ma yapmış olan sevgili Uğur Bner'in, Sayın Ener'iın 
söyledikleri doğru mudur? 

Dediler ki, 1982'de 91 milyon, 1983'te 146,5 m'il-
yon, 1984% 191,3 imilyon, 1985'te 341,1 milyon, 
1986'da 465. milyon ve 19871de 650 milyon lira... 

Bu rakamlar, hani o sık sık kullanılan enflas
yon göstergesiyle, bir yıl evvelki rakama göre nedir, 
onu karşılaşıtıralıim. 1983'ü yüzde 30 enflasyonla kar-
şılaşItırdığımE zaman, 102,5 milyon liradır. Yani, 
19821deki 91 m'ilyon lira, 1983'te 102,5 milyon liraya 
çıkmıştır. 1984; 101,8 milyon, 1985; 204 milyon, 19«6,f 
349 milyon ve 1987; 465 milyon liradır. Eğer, 1986' 
yi 1982 rakamlarına irca edersek, aynı göstergeyi, 
tekrar, o alıştığıimıız göstergelerle karşılaştırırsak, bu 
sefer 1986'da ulaşılan rakamın 102 milyon lira ol
duğunu görürüz. Peki, bu sayısal artışların arkasına 
saklanarak, bilinen gerçekleri de saklayarak nereye 
varılımak isteniyor? Jşlte bu önergenin veriliş amacı 
ve değerlendiriliş açışı, bence, özellikle bu olmalıdır. 
Nitekim, bunun daha önce farkına Varan Devlet 
Balkanı Sayın ökisay'm, 13.12.1986 tarihli Birleşim
de, vakıflar memba suyuyla ilgili değerlendirmesini 
burada tekrarlayalım!: «Vakıflar Genel Müdürlüğü 
işletmelerinde üretim faaliyetleri hızla devam etmek
te olup, şu sırada ürün ve verim oranları arttırıllmıiş, 
ekonomik tesisler kurulmak suretiyle kâra geçiril
miştir. Vakıf işletmelerinden, İstanbul'daki Taşdelen 
memba suyundan günde 90 ton su elde edilmektedir. 
Bumun 72 tonu, işletmede şişelenmek suretiyle satıl
makta, 18 tonu ise, yıkamada kullilanılmaktadır. İşlet-
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menim 1985 yılı kârı 38 milyon lira, 1986 yılı ilk 
atlı aylık kârı 60 milyon lira ölüp, tamamının 150 
milyon liraya ulaşacağını tahmin etmekteyiz.» Bun
lar da, sayın devlet bakanımızın, 1987 yılı bütçe 
görüşmelerinde bu konuyla ilgili konuşması sırasın
da burada verdiği rakamlardır. 

'Bütün bunları alıt alta toplayıp bir noktaya var
dığımız zaman, göreceğimiz genel değerlendirme şu
dur sayın miltebvekillıeri. Taşd'elen memba suyu, fev
kalade pazar imkânı olan, gerek İstanbul iç pazarı 
mezdimıde, (gerekse yakın illerdeki pazarda revaç bu
lan bir metadır. , 

Şimdi de, bu metaın değerlendirilmesiyle ilgili1 

yapılan çalışmaları ve bu çalışmalar dolayısıyla, az 
övvel Sayın Dinçerler'in kıraat etltikleri belgeye doğ
ru düşmeyen, (farklı gözüken konulan da hep birlik
te değerlendirmekte yarar görüyorum. 

Bir kere, yapılan sözleşme uyarınca, işletme mü
dürüne fesih yetk'ilsi verilimiş/tir, yani işletme müdürü 
gerekli uyarılardan sonra, fesih yetkisine sahiptir ve 
işletme müdürü devlet adına, vakıflar adına bu fesih 
yetik isini kullanmıştır; bu bir. Mukavele esaslarına 
uygun olarak, noterden gerekli ihtarı çeklmiş ve bu 
yetkiye uygun olarak da feshetmiştir. Fesihle ilgili 
maddeleri saymakla bitiremeyeceğim; ama bazıları
nın hatırda kalması için, anlaflmıakta yarar var : 

Bunlardan bir tanesi, meşhur, karşılıksız çek me
selesidir. Onu bir tlarafa koyuyorum, yani idare hu
kuk anlayışını böyle götürmüş, idarenin hukuk an
layışında, suç, eğer Ahmet tarafından yapılırsa suç, 
Mehmet tarafından yapılırsa suç değildir anlayışı ge
tirilmiştir. Bu da, yönetimin yeni bir hukuk anla
yışıdır, takdirle karşılarım; hukuksuzluğu hukuk an
layışı sayarsanız, mesele yok, bu da böyle aynen ka
bul edilir. 

İkinci konu : Yine, suların satışı ile ilgili, Hıfzıs-
isıhlhianın verdiği ve Resmî Gazetede yayımlanan ima
latçılar ve toptancılar için Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının 17.7.1985 tarihli fiyat kalite standardı, yi
ne Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, Sağlık Pro
pagandası ve Tıibbî İstatistik Genel Müdürlüğünce 
'hazırlaman, kaynak suyu kaplarına ait hükümleri var. 
Bu hükümler de, Resmi Gazetede açıklanmıştır. Res
mî Gazetede açıklanan bu hususlara riayet etmediği, 
yani üzeri serigrafi ile yazılmış kaplarda, standart 
kaplarda, hijyenik nakil araçlarında ve kasalarda ta
şınmadığı halde, neler yapılacağı vardır; ama elin
deki imkânları fevkalade zor kullanmakta olan mü
teahhit firma; çünkü, müteahhit inma 10 milyar lira 

sermayeli, bu sermayesinin 2,5 milyon lirası tescil 
edilmiş ve tek bir aracı yok, bu işi bilmiyor, yeterli 
parası yok; ama müteşebbis, Müteşebbis olduğu için 
kazanacak, kazandıktan sonra da, imkânlarını ha
zırlayacak ve omdan sonra da, bu yönetmeliklere 
uyacaktır; çünkü imkânı yoktur. İşte onun için de, 
bu açık hükümleri savunan işletme müdürü gerekli 
iihltarları sekiyor ve bu ihtarlara uygun olarak, fes
hettikten itibaren, diğer su satıcılarına, diğer müte
ahhit olma mikânına sahip de, müteşebbis olma im
kânına sahip olamayan firmaların belirli günlerde 
aldıkları sular ve ödedikleri paralar var, onların da 
belgeleri yine burada. 

Ta'biî, bu işlemler devam ederken, Memsu Firması 
da bir teklif veriyor. Teklifi de inceleyelim : Madem
ki, idarenin lehine davran ılıyor, mademki idaremin 
lehine olan davranışlar tasdik olunuyor, mademki 
idarenin gelir artırıcı yönlerdeki çalışmalarına katkı
da bulunuluyor; o zaman, bu teklifin de değerlen
dirilmesi lazımdır, çünkü sözleşme münfesih durum
dadır. Münfesih durumda olduğunun ispat ve delil
lerini de, konuşma akışım içinde, daha ileride suna
cağım. 

IMensu Menba Suları Ticaret Limited Şirketi, şim
di ne yapıyor? Bir adet üç litrelik galon su için 95 
lira, bir adöt 30 ccl'iik küçülk şişe suyu için 13,25 lira 
teklif veriyor, aylık su bedellerini her ayın 1 imde 
makıilt olarak ödeyeceğini gerekli banka teminat ve 
teklif fer ini vererek, taahhütte bulunuyor. Peki ne 
oluyor? Ne olacak, işte o zaman çok önemli olaylar 
silsileyi rnenaltip içimde cereyan etmeye başlıyor. 

Şimdi, ben yine burada bir sayın milletvekili ar
kadaşımın işletme yönetimi ile yaptığı konuşmaları 
ve sayın bakanla ilgili değerlendirmeleri ve daha bu 
olaylar olduktan kısa bir süre sonra, görevden alman 
vakıflar genel müdürü hanımefendiyle ilgili değerlen
dirmeleri ve Sayın Leyla Elbruız'un gazetelerde çı
kan beyanlarını hatırlatmak istemiyorum; onların 
hepisin i, ufak bir hatırlatmayla geçiyorum; ancak, 
önemli gördüğüm bazı hususları değerienıdiırimekte ya
rar var. 

16.4.1986 günü, Vakıflar Bankası Genel Müdür
lüğü hukukçularına bir görev veriliyor, «'Burada bir 
problem çıktı, işletme müdürümüz, Sutaş ile ilgili 
sözleşmeyi feshetti; hangisi haklıdır, hangisi değil
dir, bu konuda bir değerlendirme yapın» deniyor ve 
aynı bakanlığa bağlı; ama vakıf memba sularıyla 
ilişkisi olmayan, Vakıflar Bankası Genel Müdürlü
ğü hukukçularına verilen bu görev üzerine, 8 sayfa-

— 273 — 



T. B. M. M. B : 117 

lık bir rapor hazırlanıyor. Raporun imza bölümün
de, Başhukuk Müşavirvekill Zeki Özldemir'in ve söz
leşmeli Hukuk Müşaviri Mustafa Çiftçi'nin imzaları 
var. Bu sözleşımeni,n fiesıhedilmeısıiniin yerinde olduğu 
uzun uzun belirtiliyıor. Herhaltde sayın bakan unut
tular; onun için ben, kendilerine nakletmeniz için 
süze arz ediyorum. 

Bu raporun 7, 8 ve 9 uncu maddesini aynen oku
yor mm : 

«7. 'İşin başından itibaren, Suitaş'ın tüm ödeme
leri, yeniden incelenecek, varsa, gecikme zamlarının 
hesaplanması ve talep edilmesi de gerekli görülmek
tedir. 

8. Sutaş'ın tali bayi ilişkilerinin incelenmesi ve 
sözleşme anlamına gelecek uygulamalara izin veil-
memesinde' zaruret bulunmaktadır. 

9. Sutaş'ın, akte, tam uygun harekete, mütema
yil olmadığı, bugüne kadarki uygulamalardan anlaşıl
maktadır. Bu nedenle, sözleşmenin, her ilki tarafa 
yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilip getirilme
diğinin, sıkı bir şekilde izlenebilmesi ve Sutaş'ın bu 
yükümlülüklere uymadığı hallerde, gerekli hukukî 
ıgiMşimlerün, gecikmeksizin başlatılabilmesi için, ge
rekli tertibatın, özellikle teşkilat yönünden, alınma
sı zorunlu görülmektedir» deniyor. Bu, birinci ra
por. 

Sayın milletvekiılleri, bu raporda bahsedilen tali 
bayilik meselesi de şu: Bu ihaleyi alan Sutaş Firma
sının, bu işleri yapma imkânı yok; yani, elindeki 
araç gereçleri yeterli değil. Sutaş, bir firmadan araba 
kiralıyor - kira şartnamesinde gösterdiği arabaların 
bir kısmı da damperli kamyon falan; nasıl su çe
kecek, o da ayrı bir mesele - ondan sonra, da, tutu
yor, suyun çıktığı mahalde, bu işleri yapanlara, al
dığı fiyatın iki misline satıyor; onun da belgeleri bu
rada. 

Şimdi, vicdanlarınıza seslelıiyorum: Vakıf mem
ba sularını, sırf bu iş için kurulmuş yeni bir kuru
luşun, fevkalade büyük rakamlarla ve vakıfların im
kânlarını, yani memba sularının imkânlarını kulla
narak - Kasa istiyor oradan, şişe istiyor oradan, ele
man işitiyor, oradan; yalnızca, arada, bir fatura ke
siyor. Bütün mesele bu - satmasını, usulüne ve libe
ral ekonomimizin genel boyutlarına uygun, yarışma
cı bir ekonomi mi kabul edersiniz, yoksa, aracıların 
götürdüğü, su gibi aziz, su gibi, müstehliki geniş, 
su gibi, herkesin tükettiği bir metaın, böyle bir satış 
organizasyonu içinde, fevkalade büyük paralarla hal
ka gitmesini mi yeğlersiniz? Eğer bunu yeğliyorsa-
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nız, mesele yok, yaptığınız doğrudur; yok, bunun 
dışında bir görüşünüz, bunun dışında bir arayışınız 
varsa, o zaman burada, çok ciddî bir hata, çok cid
dî bir yanlış vardır. Bu hatayı ve yanlışı yaptıranlar 
kimlerdir, işte onu arayıp bulalım. Kimler olduğu
nu ben tahmin ediyorum; ama kimseye konduramı-
yorum. Gayet kolay, gayet basit, açalım bu araştır
mayı, kimler olduğunu bulalım. 

Çok sayın üyeler, bütün parlamentolarda çok sa
yıda araştırma komisyonları çalışır. Araştırma ko
misyonu, suçlu bulmak için kurulmuş bir ikomisyon 
değildir; varsa, yanlışı düzeltmek ve gene varsa bir 
iftira, o iftirayı üzerinden kaldırıp, kişileri, namus 
erbaplarını aklama, namus erbabı olmayanları da, 
layık oldukları cezayla cezalandırilmasını sağlamak 
üzere, ortaya çıkaran komisyondur; niye korkuyoruz, 
niye kaçıyoruz? 

Şimdi, ikincisini de arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bununla da bitmiyor, gene 
bir ikinci komisyon daha kuruluyor. Az eVvel size 
arz ettiğim, Türkiye Emlak Kredi Bankasının hukuk
çularından kurulan heyetten kısa bir süre sonra iku-
rulan bu ikinci heyet ise, Vakıflar Bankası Genel 
Müdürlüğü personellinden meydana geliyor. 8 ki
şilik bu heyetin üyeleri şunlar: Hüseyin Salepçi (Baş
kan - Birinci Hukuk Müşaviri), İsmail Göklen (Hu
kuk MüşaViri), Yıldız Karan (Avukat), Rukiye Çi
çek (Avukat), B i rant Akıncılar (Avukat), Ülkü Er
can (Avukat), öya Güleken (Avukat), Nesrin Doğan 
(Avukat), 

Bu heyet de incelemelerini yapıyor ve heyetin 
sunduğu 9 sayfalık rapor da burada. 

'BAŞKAN — Sayın Hastürk, önerge sahibi ola
rak konuşuyorsunuz, sürenizi doldurdunuz ve aştınız; 
lütfen bağlayınız. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Peki 
efendim. 

Bu raporda şöyle demiyor: «Sözleşmenin açık 
hükmüne rağmen, bayi tarafından işletmeye sunu
lan araç filosunu gösterir listede; kayıtlı araçların 
hiçbirimin, 1985 yılı içinde fiilen su çeken araçlar
dan olmadığı, yalnızca 34 T 7933 plakalı aracın 
1986 yılında su çektiği, bayi tarafından, işletmeye, 
fabrika sahasına girecek tali bayi vasıta sürücü ve 
yardımcılarına ait liste sunulduğu, bu listelerdeki 
araç plakalarının ihale şartnamesi ekindeki araç fi
losunda belirtilen araçlardan olmadığı, inceleme ra
poruna ekli 7, 8, 9 No. lu belgelerin incelenmesinden 
anlaşılmıştır.» Şimdi, işin bir bölümü, «Sutaş, İşlet-
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me Müdürlüğünün 20.2.1986 günlü ihtarına rağmen, 
7 nci maddeye olan aykırılığını gidermemiştir.» 

Şimdi soruyorum, sayın 'milletvekilleri: Bu nev-
zuhur firma, hâlâ, kendisine gerekli ihtarların yapıl
mış olmasına rağmen, taklip edilmiş olmasına rağ
men, gerekli idarî kovuşturmalar yapılmış olmasına 
rağmen kime ve neye güvenerek direnmektedir; aca
ba Sutaş Firması Türk Devletinden daha mı bü
yüktür, Türk Hükümetinden daha mı güçlüdür ki 
hâlâ direnmektedir? Şimdi onun da cevaplarına ge
leceğim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) Or
takları kimler? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — «İn
celeme raporuna ekli 24, 25, 26, 28, 29 No. lu bel
gelerden, bayiin işletme müdürlüğünün denetimini 
kabulüne rağmen, yapılan yazılı uyarılar karşısın
da maddî ihlali sürdürdüğü, 20.2.1986 günlü ihtarla 
bildirilen hususları gidermediği anlaşılmıştır. Vakıf 
Memba Suları İşletme Müdürlüğünce Su Dağıtım 
ve Ticaret Anonim Şirketine, sözleşmenin feshine 
ilişkin çekilen 20.2.1986 gün ve 113 sayılı • ihtarna
menin haklı ve yerinde olduğu, hukuk heyetinizce 
oybirliği ile uygun mütalaa olunmuştur.» 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sayın bakan tarafın
dan görevlendirilen iki ayrı hukuk heyetinin verdiği 
bu uygunluk mütalaasına rağmen, Sutaş Firması, 
hâlâ ilişki sini devam ettirmekte ve hâlâ, sudan bü
yük paralar kazanmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi, bunu sormayaca
ğız da neyi soracağız? İşte belgeler, işte sayın mil
letvekili arkadaşlarımın az evvel anlattığı safahat. 
Bütün bunlardan sonra, parlamento, böyle bir ko
nuyu incelemeyecek de acaba, hangi konuyu incele
yecek? insaflarınıza sığınıyorum. 

Çok sevgili arkadaşlarım... 
ATİLLA SIN '(Muş) — Bize isimlerini açıkla. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — İsim 

vermeyeceğim. 
ATİLLA SIN (Muş) — İsimlerini açıklayın. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Açıklamayacağım Sayın Sın, onlar kendilerini bili
yorlar. 

ATİLLA SIN (Muş) — Buradaki 255 kişiyi suç
lamayın, isimlerini açıklayın... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Sın, isimleri niye açıklamadığımı da şimdi söyle
yeceğim, müsaade buyurun. 

Ben, bu araştırma önergemi verdiğim zaman, 
bölgesindeki bir gazetede veryansın eden bir sayın 
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milletvekili arkadaşım - Giden üç kişilik heyetten 
birisidir - fevkalade yersiz, sudan ve ilgisiz Meclis 
araştırmaları getirdiğimizi, benim de bunu itiyat ha
line getirdiğimi beyan etti ve bu haber gazetede çık
tı; gazete de buradadır. 

SALİM EREL (Konya) — Gazetenin adı ne? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Onu 

da söylemeyeceğim. 
Ayrıca, bu arkadaşımla, gene bir gazetenin bü

rosunda karşı karşıya geldim. Benimle bu arkadaşı
mın bantta geçen konuşmaları aynen şöyledir: «Be
nim bu işle ilişkim yok.» dedi. «Peki, ben bu ko
nuda Meclis araştırması getireceğim, buna imza atar 
mısınız?» dedim, «Atarım» dedi; ama atmadı, onu 
da geçtim. İkinci olarak, «Meclis araştırmasının ol
duğu gün Parlamentoda bulunur musun?» diye sor
duğumda, «Elbette bulunacağım» dedi; fakat şu an
da kendisini göremiyorum, yerinde yok. 

ATİLLA SIN (Muş) — Kimmiş, bu, ismini açık
layın? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ha
yır, isim vermem sevgili arkadaşım. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — İsmini açıkla... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Mü

saade buyurun, niye isim vermediğimi ben size söy
leyeceğim, bakınız... 

MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — İsmini açık
layın, burada bulunmayan dünya kadar insan var. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ta
biî, tabiî açıklayacağım, bir dakika, müsaade bu
yurun, niye açıklamadığımı söyleyeyim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — İsim ver, ona göre oy 
hakkımızı kullanacağız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyin. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, şimdi, kendisinin durumunu söy
lediğim bu arkadaşım burada. Ayrıca, gene şu ko
nuşmaları yapan ve bu işlerle ilgili, vakıf memba 
sularındaki işletme müdürüne giden, işletme müdürü
ne birtakım baskı unsuru olabilecek şekilde ifade
lerde bulunan arkadaşım da burada. Ben, bu arkada
şımın bu ifadesini ve davranışını, kendisine özgü bir 
yaklaşım olarak kabul ediyorum; ancak, burada 
önemli olan şudur: Biz, bu Parlamentoda yetimin 
hakkım savunacağımıza, doğrudan yana olacağımıza 
yemin ettik mi, etmedik mi? Ben bu konuyu, bu ye-
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min içinde buraya getirtiyorum. Bu arkadaşlarımdan 
şu anda hiçbir tanesi, «Sizin -söylediğimiz bu konuş
malar ve bu olaylar doğru değildir» demiyor, kabul 
ediyor. Bunları kabul ettiğine göre, (inanıyorum ki, 
kendi üzerindeki vebal taşıyarak, elbetteıki 
bu Meclis ^araştırmasına olumlu oy verecek vö bu, 
buradan çıkacak, mesele de kalmayacak... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sen öyle zannet. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ama, 
bu reddedilir ise, bu vebal, uzun süre, kimsemin sır
tında taşınmaz ve elbette iki, devri sabıkta bu dosyalar 
yeniden gündeme gdir ve elbette ki, devrisabıkta 
bunun hesabı tekrar sorulur; ama benim yüce Par
lamentodan büyük istirhamım şudur: Yol yakınken 
bu konu üzerinde ciddiyetle duralım ve gerekli de
ğerlendirmeyi yapalım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIK AN (Edirne) — İsim
ler ver isimler... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ama 
bu usul ittihaz edilir, bu tür ciddî belgelere rağmen, 

part'i disiplini içinde konu değerlendirilmez ise, bu ko
nuyu bilmeyen kişiler tarafından, kulaktan duyan ki
şiler tarafından fevkalade yanlış değerlendirilir. Doğ
rusunu yanlışını, eğrisini vebalini, ne varsa, lütfedin 
hep beraber araştıralım. Elbette ki, sayısal gücü itiba
riyle bu heyette iktidar partimiz çok daha fazla sayıda 
üyeyle temsil edilecek ve bu araştırmayı iktidar par
timizin üyesi milletvekilleri yapacak. Ben, kendilerine, 
elimdeki tüm belgeleri vermeye hazırım. 

ATİLLA SIN (Muş) — İsim söyleyin isim!.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın bakanımız kendilerine verilen notta, mesela, bu 
belgelerin, yani karşılıksız çeklerin idareye bildirilme-
diğini okudular; ancak, benim elimde, burada, gerek 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazılmış yazının orijinal 
bir nüshası, gerekse Şekerbanka yazılmış -ki, bu üç 
çek de Şekerbank tarafından keşide edilmiştir- gene 
Şekerbank tarafından da, arkasına, «ibraz edildiği ta
rihte, karşılığı yoktur» mührü basılmıştır; onlar da bu
rada, fotokopileri burada. Bunlar, teker teker göste
rilmiş ve zamanında yapılmıştır. Elbette ki, sayın ba
kanlara yanlış, noksan bilgiler verilebilir. Şimdi, bu 

işin içinde çok ciddî düşüneceğimiz, değerlendireceği
miz, zaman zaman da şüphe uyandıracak boyutlar 
var, görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen bitiriniz, sü
reniz doldu efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Efen
dim, ben son bir değerlendirmeyi daha sunayım : Ma
liye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olan Sayın 
Müfettiş Muammer Durak'ın bu konuda hazırladığı 
rapor üzerinde dahi ne yapıldığını bilemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ancak, bildiğim bir şey var. 
Vakıf memba sularının arkasında bazı eller var, bazı 
eller olduğunu iddia ediyorum ve bu iddiayı... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İsim 
söyle isim!... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Kimin eli varsa söyle. (ANAP sıralarından «Kimin 
eli var?» sesleri, gürültüler). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bitirin efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Biti
receğim. 

Bir dakika, sayın üyeler. Eğer hakikaten benim ka
dar bu konuda ciddî değerlendirme yapıyor ve öğren
mek istiyorsanız, işte önerge ortada, lütfedersiniz, si
zin en büyük ağırlıkla temsil edeceğiniz bir heyet ku
rulur, araştırılır ve değerlendirilir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar). 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Gerek 
yok, savcılık var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Efendim, Meclis araştırması önergesi üzerindeki 

öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis 
araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, 101'i arayınız efendim. 

BAŞKAN — 101'i arayalım efendim. 
Efendim, yetersayı yoktur, karar yetersayısı yok

tur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 18.45) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (KırklareU), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLlS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 27 arkadaşının, Tasdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (De
vam) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Araştırma önergesi üzerindeki oylamaya geçiyo
rum. Birinci oylamada karar yetersayısı olmadığından 
ara vermiştik; tekrar oyluyorum efendim. 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Efendim, ikinci oylamada da karar 

yetersayısı bulunamamıştır. Bu sebeple, tekrar bir ara 
versek bile, Başkanlık karar yetersayısının bulunaca
ğı kanaatinde değildir. 

Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle, 
(SHP ve DYP sıralarından «Bir saat var daha» ses
leri). basılıp 15.6.1987 Pazartesi günü dağıtılan 15 -
16.6.1987 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve 
17.6.1987 Çarşamba gündemine girecek olan 585 ve 
592 sıra sayılı kanun tasarılarını görüşmek için, 17 Ha
ziran 1987 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18.58) 
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GÜNDEMİ 

117 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorumları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçitüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

3. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. •— İçel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

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

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — 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) 

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

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

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

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

23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim gahin'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) 

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

2 — 

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

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

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

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

28. — 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) 

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

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

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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

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

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka-



radara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır • Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
aıkar'ın, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olayiknna ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 
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46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa ili Orhangazi ilçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alman tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

48. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

49. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

50. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

51. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

52. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

53. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

54. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

55. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

56. — Konya Milletvekili Salim Ererin, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 



57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

58. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

59. — Adana Milletvekili Metin Üsüünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

60. — Gaziantep Milletvekili Feyzullan Yıldırır' 
m, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'ln, Uşak 
tli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/933) 

62. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

63. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

64. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'ıin, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac» adı altında Türkiye'ye so 
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl 
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

65. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin Hinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

67. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 
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j 68. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

69. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'm, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 

I pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
I olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/935) 
71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-

I ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık-
I çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı-
I gına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/936) 
I 72. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ-
I cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da-
I yalı uygulama yaptıkları iddiasına üişkin Millî Eği-
I tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge

si (6/1011) (1) 
I 73. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 

Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
I alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi (6/937) 
I 74. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
I spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
I Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-
I madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/938) 
I 75. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I varbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun-
I da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl-
I lığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id-
I diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/941) 
I 76. — içel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
I 1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
I meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 
I 77. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es-
I kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
I haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/942) 

I 78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala-
I rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya-



pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

79. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

80. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

84. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanla) 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec 
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları 
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanındar 
sözlü soru önergesi (6/952) 

86. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindekı 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

87. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara 
fmdan verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak 
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiy 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
gesi (6/954) 
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I 88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık-
I lan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür-
I medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/946) 
I 89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted-
I birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/947) 
I 90. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya-
I sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu-
I susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/948) 
I 91. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz-
I leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
I tCurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
I transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/949) 

I 92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An-
I -cara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
I değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-
I lii soru önergesi (6/950) 

I 93. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele-
I diye teşkilatı kurulmasına halk kazandıkları için baş-
I vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

(D 
I 94. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
I olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-
I iarı Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni-
I ae ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/951) 
I 95. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
I Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
I köylerde depmn nedeniyle konutları basar gören va-
I tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
I Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner

gesi (6/1029) (1) 
I 96. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur-
I dumuza giriş yapan kişilerden AİDS beîgesi istenme-
I sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
I Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/1030) (1) 
I 97. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
I kurt'-un, Doğu,ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
I maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
I ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
I kişiter hakkında ne gibi işU<em yapıldığına ilişkin İçiş-
| leri Bakanından sözlü soını önergesi (6/1031) (1) 
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98\ — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli.Ceylanpmar İlçesinde jandarma tarafın-' 
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesir 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

99. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

100. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Iran - Irak savaşına müdahalede bulunma 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

101. — İçel Milletvekili Durrnuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül Alern-ül İslam adlı öngütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

102. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

103. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağü Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

104. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
m, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

105. — Adana Milletvekili Nuri Körkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

106. — Adana Milletvekili Nuri Körkmaz'ın,. 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

107. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'uı, Sov
yetler; Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

108. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

109. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

110. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın; sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

111. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
tstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

114. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
tstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından .sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

115. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

116. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alman yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin-
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li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

119. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydernir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

120. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'ıın, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

121. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgiü TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

122. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

123. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerdt 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

124. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle 
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

125. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi 
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

126. — îstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkio 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

127. — Istan'bul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı nt 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

128. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad 
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

129. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

130. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

131. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletlin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

133. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMtR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

135. — Amasya Milletvekili Kâzım îpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

136. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına, ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

137. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul- Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

13-8. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

139. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

140. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin-



oe Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

141. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

142. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

143. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

144. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

145. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

146. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

147. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

148. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

149. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

150. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

151. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan^a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

152. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
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kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

153. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirıin, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
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 tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü 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. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört MiBetvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D,S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

3. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

4. — Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden istifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 



Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

5. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek öğ
retim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

6r — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve iç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

X 7. — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/841) (S. Sa
yısı : 588) (Dağıtma tarihi : 10.6.1987) 

8. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/467) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1987) 

9. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) 

10. — Bursa ili Merkezinde Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonla
rı Raporları (1/856) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tari
hi •:. 12.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(117 nci Birleşim) 




