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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurul saat 15.00'te açıldı. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ile, 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse; 
Amasya tli Merzifon Yeniçeltek Maden İşletmesinde 69 vatandaşımızın hayatını kaybet

mesine neden olan grizu faciası ve bundan sonra alınması gerekli tedbirlere ilişkin, 
Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
tzmir Milletvekili Necaar Türkcan'ın, Ege ekici tütün piyasasının açılışı ve açıklanan tü

tün alım fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pak-
demirli cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş de, Maliye ve Gümrük Bakanının, cevabî ko
nuşmasında SHP'ye suç kışkırtıcılığı ithamında bulunduğu gerekçesiyle aynı konuda görüşle
rini açıkladı. 

Amasya Yeniçeltek Kömür Ocağında grizu patlaması sonucu hayatlarını kaybeden işçiler 
için saygı duruşunda bulunuldu. 

Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için 
aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, Başkanlığa yazılı olarak müracaat etmeleri ge
rektiği açıklandı. 

Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet-Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve 

Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkan
lığına, TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine; 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat Bahçesinin ka
patılması nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/65) öngörüşmesi, Hükümet yetkilisi Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi ve grupların mutabakatıyla 
sözlü soruların görüşülmesine geçildi. 

Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekonomik işbirliği An
laşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin (6/49) sorusuna Millî Savunma Ba
kanı ismail Safa Giray; 

Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından 1986 
yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine ve satış fiyatına ilişkin (6/116) 
.sözlü sorusuna Devlet Bakanı ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Vekili Kemal Akkaya; 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun yönetici kadroları
na yapılan atamalara ilişkin (6/107), 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğretime 
elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale getirilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin (6/204) ve, 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda okuyan kapıcı ço
cuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin (6/122), 

Sözlü sorularına da Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı Vekili Hüsamettin örüç; 
Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşa tının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin (6/145) sözlü sorusuna Devlet ve Millî Eğitim Bakanı Vekili 
Hüsamettin örüç cevap verdi. 

(6/20), (6/50), (6/68), (6/102), (6/86), (6/94), (6/142), (6/202), (6/115), (6/203), (6/205), 
(6/233), (6/234), (6/125), (6/127), (6/128), (6/249), (6/250), (6/252), (6/134), (6/138), (6/262), 
(6/301), (6/302) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar, Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

(6/112), (6/117), (6/229), (6/230), (6/123), (6/235), (6/245), (6/246), (6/126), (6/247), 
(6/248), (6/256), (6/131), (6/259), (6/260), (6/316), (6/261), (6/264), (6/300), (6/139), (6/147) 
numaralı sorular, soru sahipleri, Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

(6/44), (6/47), (6/60), (6/91), (6/108), (6/110), (6/111), (6/257), (6/258) numaralı sorular, 
ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/65), (6/121), (6/232) numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 
(6/251), (6/263) numaralı sorular da, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soru

ları bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
(6/141) numaralı soru da, soru sahibi iki cevap gününde de hazır bulunmadığından, düştü. 
14 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.48'de son 

verildi. 

Başkan 
Başkanvekilî 
Ay tekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Edirne 

Mümin Kahraman İsmail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 2 .1990 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/684) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12,2.1990) 

Rapor 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili Seçimlerinin 

Yenilenmesine İlişkin önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. Sayısı: 363) (Dağıt
ma tarihi: 14.2.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yıllan itibariyle İçişleri Ba

kanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunlarının sayısına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayın Turgut özal'ın 2871 numaralı Kanun uya
rınca mal bildiriminde bulunup bulunmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından yazılı soru önergesi. (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç ve boyutla
rını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak için alınacak önlemle
ri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Mustafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Halay Milletvekili Öner Miski'nin, Hatay ilindeki topraksız çiftçilere Hazine arazilerinin 

tahsisinde karşılaşılan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın öner Miski, Hatay İlindeki çiftçilerin toprak so
runları üzerinde gündem dışı konuşma yapmak istemiştir. 

Buyurun Sayın Miski. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan yaklaşık iki yıl 
önce, yine bu kürsüden, Hatay'daki topraksız çiftçilere verilen Hazine arazileri ile ilgili görüş
lerimi arz etmiştim. Konu, aynı ölçüde önemini devam ettirdiği için, ikinci kez bu kürsüden 
bu konuya değinmek mecburiyetindeyim. 

Hatay, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin üçüncü ilidir. Sanayi yeterince gelişme
diği için geçimini tarımdan sağlamaktadır ve tarımla uğraşan kesimin büyük bölümü de top
raksız çiftçidir. Ayrıca, kırsal kesimin nüfus artışı Türkiye ortalaması yönünden en ileri olan 
illerden bir tanesi de Hatay'dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hatay'daki topraksız çıtfçilere, kurutulan Amik Gö
lünün toprakları zaman zaman dağıtılmış bulunmaktadır. Bu, başlangıçta, 4753 sayılı Çifçiyi 
Topraklandırma Yasası çerçevesi içerisinde yapıldı. 1973 yılında, Toprak ve Tarım Reformu Ya
sası çıkınca, topraksız çiftçilerin çokluğu nedeniyle, Hatay, reform kapsamına alınıncaya ka
dar, muhtaç çiftçilere toprak kiralama yoluna gidildi. Çiftçilerin topraksız olması ve dağıtıla
cak araziye yakınlıkları göz önüne alınarak bu topraklar kiralandı. Bunun için Hatay Valiliği, 
ilgili bakanlık, çiftçilerin topraksızlığını, muhtaçlığını çok ciddi olarak denetledikten sonra, 
hak sahiplerini tespit ettiler ve bu çiftçilere toprakları kiraladılar. 

Hak sahiplerine verilen topraklar, Hatay, toprak reformu kapsamına alınıncaya kadar ki
raya verildi, çiftçilerin hak sahibi olup olmadıkları da birkaç kez denetlendi ve hak sahibi ol
dukları da her defasında kanıtlandı. 
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1984 yılında çıkarılan Tarım Reformu Yasası da, -diğer yasalar gibi- topraksız çiftçiyi top
raklandırmayı, topraklandırırken de, verilecek dağıtılacak toprağa en yakın çevreden başlaya
rak daha uzak bölgelere doğru genişlemeyi amaçlamaktaydı. 

Bütün bu gerçekler varken, Hatay'da, önce Serinyol'daki hak sahibi topraksız çiftçilerin 
elinden kiralanan topraklar, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden geriye alındı. Gösterilen gerek
çe, sadece kasabada yaşamaları idi. Tarımdan başka hiçbir geliri olmayan bir çifçinin, tarımla 
uğraşan bir kasabada yaşaması, o çiftçinin aleyhinde bir gerekçe olmaması gerekir; çünkü, orada 
yaşamını sürdürebilecek başkaca bir uğraş alanı zaten yoktu. 

Hatay'da şimdi yeniden, birçok köydeki hak sahibi topraksız çiftçi, kiraladıkları toprak
ları bırakmaları için tebligatlar almış bulunmaktadır. Serinyol, Paşaköy, Demirköprü, Anaya-
zı, Aşağıova, Suvatlı ve daha pek çok köydeki hak sahibi niteliğindeki çiftçilerimizden, kirala
dıkları topraklar alınmak istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu topraklar, baraj alanı içerisinde kalan köylülerin Hatay'daki is
kânı için alınmaktadır. Devletin bu vatandaşlarımıza elbette bir yer bulması, bir yer vermesi 
doğaldır, tabiîdir; bunu olgunlukla ve çok iyi niyetle karşılıyorum. Bunlara elbette ki mesken 
de yapılacaktır. Bu vatandaşlara Hatay'da mesken de yapıldı; meskenlerin resimlerini de gös
tereyim. Villa gibi lüks meskenler yapılan bu vatandaşlara verilecek topraklar, şu anda halen 
topraksız durumda olan ve hak sahibi kişilerin elinden alınacak topraklardır. Bu, açıkça ada
letsizliktir. Birine bir toprak verebilmek için, hak sahibi olduğu belli olan kişinin elinden top
rağı alınmaz. Eğer devlet bu toprağı vatandaştan alacaksa, o vatandaşa geçimini sağlayacağı 
başka bir iş imkânı versin. Bunu da olgunlukla karşılamak mümkündür. Devlet, vatandaşa, 
toprağı kiralarken, "İleride bu toprak, tarım reformu geldiğinde size verilecek" diyecek, hak 
sahibi olduklarını ciddi bir biçimde denetleyecek, sonra toprağı kiraya verecek, çiftçi de dev
letten aldığı bu güvene dayanıp toprağı eliyle, tırnağıyla işleyecek, sazını sökecek, ekilir ve ve
rimli hale getirecek, sonra bir gün gelecek, dönüp ona, "bu toprağı bırak" diyeceksiniz... Bu, 
devletin devamlılığı ve ciddiyetiyle bağdaşmaz bir tutumdur. Yıllardan beri Amik Gölünün sıt
masından, sivrisineğinden nasibini almış gerçek hak sahiplerinin elinden kiraladıkları toprak
ları almak, onlara vermemek, haksızlığın en büyüğüdür. Bu yanlış uygulamanın zaman geçir
meden durdurulmasını söylemeyi bir vatanseverlik görevi olarak biliyorum. 

Sayın Bakanın bu olayı bütün boyutlarıyla inceleyerek olumlu bir sonuca vardırmasını 
ve ellerinden, hak ettikleri toprakları alınan vatandaşlara, topraklarının iadesini ve ayrıca, ye
niden topraklarının alınması gibi yeni bir haksızlığa neden olunmasını da diliyorum. 

Yüce Meclise, bu görüşlerle, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al ki şiar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

2. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Onal'ın, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yısası uygula
malarına, ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci olarak, İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Hakkı önal, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Yasasının uygulamalarıyla ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın önal. 
İSMAİL HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletekilleri; şu anda ülke

mizi yöneten siyasal iktidar, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, her gittiği yerde 
"demokrasi" deyimini dilinden düşürmemektedir. "Demokrasiye geçiyoruz, demokrasiyi uy
guluyoruz, demokrasiyi yerleştiriyoruz" diyen siyasî iktidarın valileri ise, her gün, her saat, 
bu siyasî iktidarın çıkardığı yasaları ihlal ederek, sanki bütün bu söylenenleri tekzip ediyorlar. 
Bunun son örneğini de geçen hafta Ankara'da gördük. 
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Bildiğiniz gibi, Türkiye'de, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 13 Şubat 
1967 yılında kurulmuş olup, kurulduğu günden bugüne dek, her yıl, 13 Şubat gününde, ceza
evleri dahil, kutlanagelmiştir. Bu yıl da, aynı kutlamalar için, yasanın ve yönetmeliğin öngör
düğü koşullan yerine getiren düzenleme komitesi Ankara Valiliğine başvurmuş; fakat, valilik, 
hiçbir gerekçe göstermeksizin, 2911 sayılı Yasanın 17 nci maddesine göre bu şöleni - toplantı 
değil- yasakladığını 2 gün evvel düzenleme komitesine tebliğ etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerek 1982 Anayasası, gerekse bu Anayasaya dayalı olarak çıkarılan 
yasalar, 12 Eylül yönetimi ve onun devamı olan siyasî iktidarlar tarafından çıkarılmıştır. O hal
de, öncelikle bu Anayasaya ve yasalara uymak zorunda olan insanlar, ANAP İktidarı ve ANAP 
İktidarının valileri olmalıdır. Eğer kendi çıkardığı yasaya uymuyorsa; bir ilin valisi, bu yasayı 
hiçe sayarak, antidemokratik bir biçimde, vatandaşlar arasında ayırım yapıyorsa, o ilin valisi 
ya bağımsızdır ya da iktidarın herhangi bir kanadından emir veya talimat almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 2911 sayılı \asanın 17 nci maddesi, yani, "Toplantının Yasaklanması" 
başlıklı maddesi aynen şöyledir : "Bölge valisi, vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddi şe
kilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuri
yetin ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bu
lunması halinde, veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın ve 
genel sağlığın korunması amacı ile, belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak 
üzere erteleyebilir" diyor. Oysa, DÎSK'in kuruluş yıldönümünü kutlamak isteyen düzenleme 
komitesi, programı da ekleyerek başvuruda bulunmuş ve bu başvuruda sadece DtSK'in kuru
luş yıldönümünde bir şölen vermek istediklerini belirtmiştir; yani, bu şölende sanatkârlar saz 
çalacak, şarkı söyleyecek, türkü söyleyecek, şiir okuyacak ve bu insanlar kendi ölçülerinde eğ
leneceklerdi. Bu eğlentiyi bile, devletin ve milletin bölünmezliği ilkesinin ihlali olarak değer
lendiren bir vali, bu yasaklama kararını nasıl izah edebilir? 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası ile getirilen ve bu Anayasaya dayalı olarak düzenle
nen Dernekler \asası, bu haliyle yürürlükte kaldığı sürece, vatandaşlar arasındaki bu ayırım 
ve bu antidemokratik uygulamalar devam edecek ve İktidarın valileri, yasayı, kendi bildikleri 
gibi uygulamaya kalkacaklardır. Bu ise, toplumumuza huzur yerine huzursuzluk, barış yerine 
de kavga getirecek diye düşünüyoruz. Biz, ANAP İktidarını bu açıdan ikaz ediyoruz ve bu 
tür davranışlarda bulunan valilere de meydan verilmemesini diliyoruz. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önal. 

3. — İçd Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri
nin yürürlükten kaldtrdmasıyla ügüi çalışmalara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletekilleri, üçüncü olarak, İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen, Türk 
Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar hakkında 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, insanlar, insan 

haklarını savundukları, özgürce yaşamak istedikleri, düşüncelerini özgürce söyleyebilme, öz
gürce yayabilme; düşüncelereni yazma, çizme ve düşünceleri etrafında örgütlenmek istedikleri, 
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tüm bunlar için özgürlükçü demokrasiyi savundukları, özgürlükçü demokrasinin tüm kurum 
ve kurallarıyla yerleşmesini istedikleri için baskı altında tutuluyorlar, göz altına alınıyorlar, iş
te, Muzaffer İlhan Erdost gibi yazarlar ve aydınlar, işte, Türkiye Birleşik Komünist Partisi dü
şüncesinde olanlar, işte "Anadilimizi konuşmak istiyoruz" diyenler, anadillerini konuşma üze
rindeki yasakların kaldırılmasını isteyenler, işte, "işsizim, az ücret alıyorum, açım, ürettiğimin 
bedelini alamıyorum" diyen işçiler, çiftçiler, işte, Egeli tütün üreticileri^ "geçinemiyoruz" di
yenler, işte, gizliliğe kaçmadan, açıkça, "örgütlenmek istiyoruz, halkımız bizim ne olduğumu
zu, kim olduğumuzu, neler düşündüğümüzü ve neler yapmak istediğimizi görsün, bilsin ve 
öğrensin" diyenler... Bunları diyenler gözaltına alınıyorlar, baskı altında tutuluyorlar. Bu ne 
için yapılıyor?.. Demokrasinin yok olmaması adına, ülkenin bütünlüğü ve beraberliği adına, 
adalet ve eşitlik adına, düşünce, inanç ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kal
dırmak adına... Doğru mu acaba? 

Gorbaçov'u alkışlıyoruz, Doğu Avrupa'daki demokratik gelişmeleri alkışlıyoruz, özgür
lük kavgası veren Güney Afrikalı Zenci lider Nelson Mandela'nın serbest bırakılarak, Güney 
Afrika Cumhuriyeti'nin, demokrasiye geçiş, özgürlükleri tanıma haklarının verilmesini alkış
lıyoruz ve alkışlıyacağız. Şili'de Pinochet diktatörlüğüne son veren demokratik seçimleri alkış
lıyoruz; Şili halkının demokratik özgürlüklere kavuşmasını alkışlıyoruz ve alkışlayacağız. İki 
süper güç arasında silahsızlanma görüşmelerindeki ilerlemeyi alkışlıyoruz daha doğrusu, dün
yanın her yerindeki barışı, özgürlüğü, demokratik atılımları alkışlıyoruz ve alkışlayacağız. 

"Üzerimizdeki yasaklar kalksın" diyenleri, "Çağımıza uygun, çağunızdaki gelişmelere uy
gun partileşmek, yazmak, çizmek ve özgürce, insanca yaşamak istiyoruz" diyenleri, alkışlamı
yoruz; onları, ülkemizde baskı altında tutuyor, gözaltına alıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümete ve yetkililere soruyorum : Korku salarak, baskı al
tında tutarak, insanları ve toplumu nereye götüreceksiniz? Bu ülke insanları demokrasiye, öz
gürlüğe, barışa ve adalete layık değil mi? Böyle davranırsanız, dünyanın demokratik ülkeleri 
bize nasıl bakacaklar? Dış sorunlarımızda nasıl haklılık kazanacağız ve bu sorunları ülkemiz 
çıkarları doğrultusunda nasıl çözeceğiz? tmza koyduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı dav
ranışlar, bizi, dünya uluslarının saygın bir üyesi haline nasıl getirecek? 

Son iki ay içerisinde, düşünce suçlusu, en az bini aşkın gözaltı olayları... Anarşist değil, 
terörist değil, yıkıcı ve bölücü eylemleri de yok bunların; yazmaktan, çizmekten ve demokratik 
haklarım savunmaktan dolayı gerçekleştirilen gözaltına alınma olayları... Duvarların yıkıldı
ğı, baskı ve korku salan yönetimlerin son bulduğu, insan haklarının, özgürlüklerin, adaletin 
ve barışın demokrasiyle birlikte geliştiği ve büyüdüğü çağımızda, insanlar ortak güvenlik ara
yışı içindeyken, insanlar silahlardan arınmış bir dünyada kendi geleceklerini özgürce yönlen
dirmek kavgasında büyük ve önemli mesafeler kat ederken, ülkemizde, demokrasiye geçiş sü
recinde, düşüncelerinden dolayı, düşüncelerini yazmaktan dolayı, sadece kişi ve örgüt adların
dan dolayı yüzlercesini bir hafta içerisinde gözaltına alabiliyorsak, demokrasiyi yerleştirme sü
recine geçmekten bahsetmek olanaklı mıdır? 

Radyo, televizyon ve basında, düşünce, düşünceyi yayma ve düşünceler etrafında demok
ratik kurallar içerisinde örgütlenmeyi getirmek için Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 ün
cü maddelerini kaldırmaktan bahsedeceksiniz; daha sonra, yasakların kaldırılmasını istedikle
ri için, yazdıkları ve yayın organı çıkardıkları için yüzlerce insanı gözaltına alacaksınız... 
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Bu davranışlarla, demokrasiyi ülkeye nasıl getireceksiniz; merak ediyorum. Sol düşünceyi sa
vunanları suçlu görmekten, suçlamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz; merak ediyorum. İnsan
lara, insan oldukları, insanların da dokunulmaz temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu kabul 
edip, ne zaman insanlara insanca bakacaksınız, insanca yaklaşacaksınız; merak ediyorum. Ül
kemiz insanlarının, solda düşünenlerin, sağda düşünenlerin, özgürce ve korkusuzca yaşama 
ve düşüncelerini sözle, yazıyla, çizgiyle açıklama hakları olduğunu ne zaman kabul eder sevi
yeye geleceksiniz? 

Şu soruları sormak zorunda kalıyoruz : Düşüncelerinden dolayı insanları, kimler, neden 
gözaltına alıyorlar? Gözaltına almak için kim emir veriyor? Polis kendiliğinden mi yapıyor? 
Yoksa, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarının emir ve talimatlarıyla mı gözaltına alıyorlar? 
Başbakanın, içişleri Bakanının bu konuda talimatları var mı? Ülkemizdeki demokratik geliş
melere ve barışa, bu davranışlar darbe indirmiyor mu? Demokratik, sosyal, ekonomik ve siya
sal huzursuzlukları polisiye tedbirlerle gidermeye çalışmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? 

Sayın milletvekilleri, eğer, insanların düşünme ve düşüncelerini söyleme, örgütleme hak
ları varsa ve böyle olmasını istiyorsak, hakların özünden yararlanma güvencesini tüm ülkemiz 
insanlarına sağlamak zorundayız. Demokratik haklarını sabırsızlıkla, inatla ve ısrarla, insan 
onuruna yaraşır bir şekilde isteyen kişileri gözaltına almakla ve aldırmakla, ülkemizin kazancı 
ne olacaktır? Demokratik dünya ülkeleri ve insanları, bize nasıl bakacaklardır? 

Milletvekillerine düşen görev, sıkılmadan, çekinmeden ve korkmadan, haksızlıklara, çağ
dışı davranışlara karşı durabilmektir; haksızlıkların yok ettiği hakları geri verebilme kavgasını 
verebilmektir, tcra organı, boş vaatlerden vazgeçmelidir; haksız gözaltına alınmaları önlemeli
dir. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin bir an evvel kaldırılmasını sağ
lamalıdır; antidemokratik uygulamalara sert şekilde tepki göstermeli ve sorumlular hakkında 
gerekli işlemleri yapabilmelidir ve düşüncelerinden dolayı gözaltına alınanların salıverilmesi 
derhal sağlanmalıdır. 

Eğer, ülkemizde demokrasiyi gerçekleştirmek istiyorsanız, toplumun bütün kesimlerine de
mokrasiyi gerçekleştirme hakları vermelisiniz; vermezseniz, demokrasi icazetli olur, icazetli de
mokraside de, baskı olur, kulluk olur. 

Teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç ve boyutlarını, 
iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak için alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, bir Meclis araştırması önergesi vardır. 

önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde gittikçe artan ve toplum düzenimizi derinden gelen bir deprem gibi sarsan 

gerici akımların amacını, boyutlarını, iç ve dış desteklerini tespit etmek gayesiyle Anayasanın 
98 ve tçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederiz. 

Ali Uyar (Hatay) 
Kamer Genç (Tunceli) 
Erol Güngör (tzmir) 
Yüksel Çengel (istanbul) 
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 
öner Miski (Hatay) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Erol Köse (Kocaeli) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Erdal Kalkan (Edirne) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 

GEREKÇE 
Son zamanlarda gazete, mecmua ve dergilerde çıkan fotoğraf ve haberlerden çember sa

kallı, takkeli, erkekler ile kara çarşaflı, türbanlı kadınların sıkılmış yumrukları ile tslam devle
ti lehine slogan attıklarını hayret ve dehşetle izliyoruz. 

Yasama döneminin başında ettiğimiz yeminde, titizlikle korumayı bir namus borcu olarak 
ilan ettiğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarının baş düşmanı olan bu tür gösterilerin ilk hedefi Türki
ye'yi modern, çağdaş, hoşgörülü bir ülke haline getirmeyi amaçlayan laiklik ilkesini ortadan 
kaldırmak olduğu tartışma götürmez. 

Türkiye'de orta çağın karanlık düzenini geçerli kılmaya ve yerleştirmeye çalışan gerici güç
lerin, yobazlar takımının faaliyetleri toplum düzenimizi sarsacak boyutlara ulaşmış bulun
maktadır. 

Suudi sermayesine bağlı islamcı finans kuruluşları, Rabıta'dan maaş alan dış ülkelerdeki 
din görevlileri, tslamî finans kurumlarından aldıkları kredilerle kurulan veya gelişen gazete, 
dergi, mecmua, yayınevleri, dinsel amaçlı vakıflar, islamcı eğitim yuvaları, yasadışı kurslar, 
ortaöğretim kurumlarına okutulması zorunlu tutulan din dersleri, din dersi öğretmenlerinin 
derslerde laiklik ilkesine ters düşen ve mezhep ayrımı yapan, hatta bazı mezhepleri sapık ola
rak tanımlayan konuşmaları, gençleri irtica tuzağına düşüren pansiyon, yurt, ocak gibi yobaz
lık ve bağnazlık odakları... 
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özellikle, Millî Eğitim ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere, tüm devlet müesseselerine 
sızma gayret ve taktikleri; silahlı kuvvetlerde irtica ile ilgili soruşturmalar, zorbalıkla kaçırıla
rak gerici eğitime tabi tutulan gençlerin alıkonulduğu fesat yuvaları ve nihayet uluslararası bir 
üne sahip düşünür, yazar, üstün hukuk adamı, büyük bilim adamı, Prof. Muammer Aksoy'un 
ölümünü üstlenen Islami İntikam örgütüne, muhalefeti ve iktidarı ile partili-partisiz herkesin 
bu kara tehlikeye karşı birlikte hareket etmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

Toplum düzenimizi derinden gelen bir deprem gibi sarsan bu irtica hareketinin amaçları
nı, boyutlarını iç ve dış desteklerini tespit etmek ve laikliği sağlam, sağlıklı ve kalıcı temellere 
oturtmak için Anayasanın 9$ ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince acilen bir Meclis araş
tırması açılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, Hatay Milletvekili 
Turhan Hırfanoğlu, Başkanlığa verdikleri dilekçeyle, bu önergeye katıldıklarını belirttiler. (SHP 
sıralarından "Grup olarak katılıyoruz" sesleri) 

Lütfen, yazılı olarak verirseniz, zapta geçeriz. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz : 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının tarım ürünlerinin ithalatınm serbest 

bırakılmasına dair ithalat Rejimi Kararının, tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları 
tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratacak tarımda da dışa bağımlılığı 
pekiştirecek iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 8.2.1990 tarihli 75 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31-arkadaşının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest bıra
kılmasına dair İthalat Rejimi Kararının; tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı fir
maları tekel durumuna getireceği "Ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratacak tarımda 
da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakan Güneş Taner Hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin gün
deme alınıp alınmayacağına ilişkin öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
Gensoru önergesi, Öenel Kurulun 6.2.1990 tarihli 73 üncü Birleşiminde okunmuş ve bas

tırılarak, sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini tekrar okutoyurum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halkımızın olağanüstü sıkıntıları pahasına kurarak yaşatmaya çalıştığı üretim kaynakla
rımızın "özelleştirme" adı altında yok pahasına yabancılara satıldığı, tarım ürünleri ihracat 
gelirlerinin gerilediği, ekonomik dengelerin alt-üst olduğu günümüzde, Hükümet tarım sektö
rünü önemli ölçüde zaafa uğratacak uygulamaları da gündeme getirmiş bulunmaktadır. 
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17 Ocak 1990 günü 20405 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 89/14910 sayılı it
halat Rejimi Kararının yürürlüğe konulmasına dair 27.12.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kara
rıyla ülkemizde üretilen ürünlerin hemen hemen tümünün ithalatı serbest bırakılmış olup, buğday, 
çavdar, arpa, yulaf, mısır, darı, un, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, turunçgillerin veya 
kavun ve karpuzların kabukları, malt, nişasta, küspe, pancar, süpürge bitkisi, patates, bakla
giller, bal ve sebzeler ile süt ve kremada fona ödenecek ABD dolan karşılığı Türk Lirası sıfıra 
indirilmiştir. Ayrıca, pirinçte fon ton başına "25 ila 50 dolara, domateste 60, soğan, sarımsak, 
pırasa, lahana, karmbahar, marul, hindiba, havuç, şalgam, turp, kırmızı pancar, hıyarlarda 
ton başına fon 60 dolara indirilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, bu uygulamanın üreticiyi ve tüketiciyi korumak, enf
lasyonu geriletmek, piyasayla oynayan "hal mafyasının" belini bükmek amacı ile karar altına 
alındığım açıklamıştır. Bu açıklamalar gerçek dışıdır. Çünkü, üretici ve tüketiciyi korumak için 
yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu da yetmez. Üretici ve tüketicilerin demokratik bir 
biçimde örgütlenmesi ve bu örgütlerin devletçe desteklenmesi şarttır. Çünkü, gelişmekte olan 
ülkemizde faal nüfusun ?o 50.5'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Dış ülkelerden tarım ürünü 
ve yaş sebze, meyve ithal etmek, tarım ürünlerimizi yok olmaya terketmekten, üreticilere ve 
tüketicilere zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır. Nitekim, pirinç ithali nedeniyle çel
tik üreticisi ve çeltik fabrikaları çok güç durumda kalmıştır. Bu kararların uygulanması ile ta
hıl, sebze, meyve ve diğer tarım ürünlerini üreten üreticiler de giderek yoksullaşacaklardır. Bu 
uygulama birkaç ithalatçı firmanın milyarlar kazanmasına ve piyasayı denetim altında tutma
sına neden olacaktır. Bu kararname nedeniyle, basında, Parlamentoda ve kamuoyunda yaygın 
söylentiler ve kuşkular bulunmaktadır. Çünkü, 1989* Ramazan ayına girerken Kaynak Gıda Şir
ketinin ABD'den ithal ettiği 20 bin ton miktanndaki pirinçteki fon 100 dolar iken, 50 dolara 
düşürülmüş bu nedenle Kaynak Gıda Şirketine bir milyon dolar devlet kasasından kaynak ak
tarılmıştır. Sonuçta, pirinç fiyatları bir kaç gün içinde 1.27S liradan 1.615 liraya fırlamıştır. 

Ayrıca, kamuoyunda Asil Nadir'e ait DELMONTE Şirketinin bu kararname ile yaş sebze 
ve meyve piyasasında tekel durumuna gireceği, bunun sonucu olarak üretici ve tüketicilerin 
büyük zarara uğrayacağı inana mevcuttur. Basının ve ANAP üyesi bazı milletvekillerinin ANAP 
Grubundaki açıklamalarına göre, muz, avokado ve kivi yüklü iki gemi Mersin Limanında, bu 
kararnamenin yürürlüğe konmasını beklemektedir. 

Devlet Bakanı Sayın Taner'in; Bakanlık Uygulamaları, devlet geleneklerine aykırı tutum
ları, yasa ve kural tanımaz tavırları, Toplu Konut Fonu uygulamaları, şirket kurtarma çabalan 
ve Emlak Bankası olayı ile kamuoyunda ve Parlamentoda Sayın Bakana karşı ciddi bir güven 
bunalımı oluşmuştur. İthalat rejimindeki bu değişiklikle üretimin önemli ölçüde düşmesi ye 
üreticinin büyük zarara uğraması kaçınılmazdır. Kendi Parti Grubunun karşı çıkmasına rağ
men bu kararın yürürlüğe sokulması, Bakan hakkındaki güven bunalımını daha da artıracak, 
ülke ekonomisini büyük zararlara sokarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştirecektir. 

Bu nedenlerden ötürü, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Devlet 
Bakanı Sayın Güneş Taner hakkında gensoru işleminin uygulanmasını saygı ile arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
(Edirne) 

ve arkadaştan . 
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YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
Efendim, bu önerge okunduğu zaman, orada "Ramazan Ayı" ibaresi vardı. Ben itiraz 

ettim ve SHP'nin Sayın Grup Başkanvekili bunun değiştirileceğini söyledi; değişmemiş. Bizim 
takvimimizde "Ramazan Ayı" diye bir ay yok. Bunun değişmesi gerektiğini söylüyorum. (DYP 
sıralarından "Ramazan ayından niye rahatsız oluyorsunuz" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar, başvuru sırasına göre dü
zenlenmiştir; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci, Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Talat îçöz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal Kalkan konuşacaklar. 

önerge sahipleri adına konuşmak üzere Sayın Musa Gökbel; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 27.12.1989 tarihli Ba
kanlar Kurulu Kararıyla, ülkemizde üretilen ürünlerin hemen hemen tümünün ithalatı serbest 
bırakılmış olup, buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, darı, un, meyveler ve sert çekirdekli meyve
ler, turunçgillerin veya kavun, karpuz, malt, nişasta, küspe, pancar, süpürge bitkisi, patates, 
baklagiller, bal ve sebzeler ile süt ve kremada fona ödenecek ABD doları karşılığı Türk Lirası 
sıfıra indirilmiştir. 

Bu önergemiz, Türkiye'de üretilen, sadece bu tarımsal girdilerle ilgili değil, tarım sektörü
nün tamamını karşısına alan bir hükümete karşı verilmiştir. Bildiğiniz gibi, ANAP Hükümeti 
iktidara geldiğinden bu yana, taban fiyatıyla koruma altında olan ürün sayısı 40'tan 7'ye dü-
şürülürken, dün bu kürsüde, bu önerge verildikten sonra, olabileceklerin küçük bir göstergesi 
olan, Manisa-Akhisar olayları tartışılmıştır. 

Adı geçen kararnamenin gerekçesini ilgili Hükümet, "enflasyonu artıran hal mafyası; tü
keticiyi koruma" gibi gerekçelere dayandırmıştır. Oysa, elimizdeki 3-4 yıllık hal kıstaslarına 
baktığımız zaman, ülkemizde enflasyon yüzde 80 dolaylarında gezerken, sözü geçen yaş sebze 
ve meyve fiyatlarının ancak yüzde 47 ile yüzde 51 arasında bir artışla seyrettiği, yani reel enf
lasyonun yüzde 30 aşağısında geliştiği görülmüştür. Bugün, ülkemizde gerçekten küçük çiftçi
mizin ürettiği yaş sebze ve meyvenin satış fiyatlarıyla, tüketicinin tükettiği sebze ve yaş meyve 
fiyatları arasında korkunç bir uçurum vardır; ama bu uçurumu kapatmanın yolu, ithalatı ser
best bırakmak değildir. Çünkü, Ankara'daki tüketiciye, Muğla'daki domates üreticisinin malı
nı getirirken aradaki -Sayın Bakanın ifadesiyle- mafya türü organizasyonları aşamayan bir hü
kümet, aşmanın yolunu bulamayan bir hükümet, Batı Almanya'dan getirdiği 10 bin karton 
üzümü aşarken, hangi kanalları kullanacak? 

Bugün, Çubuk Barajındaki suyu Ankara'ya getirirken, Ankara'daki tüketiciye ulaştırır
ken, bunu başaramamanın çözümü olarak, Ankara'dan Çubuk Barajına su taşımaktan bunun 
hiçbir farkı yok. 

Görüldüğü gibi, bugün ülkemizde yaş sebze ve meyve üretimi küçük ölçekteki tarımsal 
ünitelerde teşekkül etmektedir. Bunların hiçbir tanesinde büyük organize çiftçilikler yoktur. 
Bunun sonucunda, bu çiftliklerin, araştırma, iyileştirme ve standart özellikleri, pazara müda
hale ve fiyat belirleme hakları yok; pazara müdahale ve sattıkları ürünün fiyatını belirleme 
imkânları yok. Bu imkânı olmayan küçük çiftçiyi, bunun sebebi görüp cezalandırmak, sanı
rım, doğrudan bir tarım ürünü düşmanlığından başka hiçbir sonuç vermeyecektir. 
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Bugün, benim ülkemde, benim bölgemde, tarımsal ürünlerin kaça satıldığının değil, satı
lıp satılamayacağının kavgası yapılmaktadır. Yaz aylarında, domatesin, biberin, patlıcanın; kış 
aylarında mandalinanın, portakalın gerekli pazar, bulunamadığı için tarlada bırakıldığı bir günde, 
"Ankara'da tüketici fiyatlarını düşüreceğim" diye İsrail'in, italya'nın, Ürdün'ün, ispanya'nın 
portakalı ile rekabet edebilmeyi, akılla, izanla, mantıkla açıklamayı hiç mümkün görmüyoruz. 

Bugün, tüm siyasî partiler olarak, AET ülkelerine giriş için çaba vermekteyiz. AET ülke
lerinde nüfusun yüzde 2'si, yüzde 3'ü tarımla uğraşırken, bu yüzde 2,3'lük bölümün ulusal 
gelirden aldıkları payı, sanayi sektöründeki veya hizmet sektöründeki çalışanların payına yük
seltebilmek için ilgili ülkeler birçok tedbirler almıştır. Bu aldıkları tedbirler içerisinde, mesela, 
ürün fiyatlarının belli bir dilimin altına düşmemesi gibi tedbirleri mevcuttur. Bizim ülkemizde 
ise, tarımsal girdi köylüye ulaşırken hiçbirinin tedbiri alınmamaktadır; ne akaryakıtla ilgili, ne 
seralarda kullanılan naylonlarla ilgili, ne de tohumla ilgili... Ama, onun ürettiği malın pazara 
gelirken bir başkaları tarafından kullanılmasının, bir başkaları tarafından rantının faturası köy
lüye çıkarılmaktadır. 

Dün burada Sayın Bakan, yine aynı konu ile ilgili, mesela tütün konusunda açıklamalar 
yaparken, kendince çok makul açıklamalarda bulundu ve burada kürsüye vura vura; "Tütü
nün kilosuna 3 bin lira daha fazla vermek için 1 trilyon lira lazım. Nereden bulacaksınız bu 
kaynağı?.. Bulun da verelim" dedi. 

Sayın Bakan, eğer bu Bakanlar Kurulu kararını kaldırırsanız bu konuyu halledebilirsiniz; 
çünkü, bununla siz, 2 trilyonluk bir gelirden vazgeçtiğinizi basın yoluyla kamuoyuna çoktan 
açıkladınız. Vazgeçin, bu kararnameden, işte size 2 trilyon lira. Bunun yarısını da tütün üreti
cisine verin. Sonuçta, Akhisar'daki olayları ne sabotaj, ne de kimseyi siyasî istismar yapıyor 
olarak gösterebilirsiniz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün ülkemizdeki yaklaşık 25 milyon ton civarında üretilen yaş sebze ve meyvenin paza
ra ancak 18-19 milyon tonu ulaşabilmektedir. Depolama sorunundan, taşıma sorunundan, stan
dart dışı olmasından, pazar bulamamasından dolayı 7 milyon ton yaş sebze ve meyve bu ülke
de, istanbul'daki, Ankara'daki tüketiciye ulaşamamaktadır. Çok doğal olarak da, bu tüketici, 
kendisine ulaşmayan bu bölümün bedelini aldığı fazla fiyatlarla ödenek durumuyla yüz yüze 
gelmektedir. 

Bugün küçük üreticimizin kredi sorunu var, organizasyon sorusu var; ama kendisinin fi
yatları belirleme ve fiyatlara müdahale imkânı, yok. Bütün bu imkânsızlıkların içerisinde, bu 
ithalat rejimiyle kendi ülkeleri tarafından desteklenen dış ülkelerdeki tarım üreticilerinin sağ
ladığı haklarla, bizim ülkemizdeki tarımdan vazgeçmenin kararıdır bu. Eğer bu ülke, tarımda 
üretim yapmaktan vazgeçecek kadar kendisini yeterli ve yetenekli görüyorsa, bu sizin takdirle
rinize kalmış. Ancak, ülkemizdeki nüfusun hâlâ yüzde 50'si tarımla uğraşırken, bu bir tek eliyle 
kendi ipini kendi çekmek anlamına gelir; buna hiçbirimizin hakkı yok. Yoksa, bu kararname
nin önündeki, arkasındaki yatan bilmem hangi şirkete çıkar sağlamış, bilmem hangi şirkete 
çıkar sağlanacakmış konuları değildir, bunlar talî konulardır. Burada esas olan, Türk tarımını 
ister bilerek, ister bilmeyerek bu kararname ile katletme operasyonudur. Bizim ülkemizde üzüm 
yetişiyor, kendi üzümümüzü satacak yer bulamıyoruz; bu kararnameden sonra Batı Almanya'
dan 10 bin karton üzüm alıyoruz... Biz, kendi domatesimizi satacak müşteri bulamıyoruz; Bur-
sa'da bulamıyoruz, Muğla'da bulamıyoruz, Antalya'da bulamıyoruz; ama 165 lira sınırdan 
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geçiş ücreti ile domates alıyoruz... Peki, hangi sistemle bunu tüketiciye ulaştıracağız? Bugün 
üretilen tarımsal ürünlerin üretim fiyatları ile tüketiciye ulaşan fiyatlar arasında korkunç bir 
fark varsa, ki vardır; bunun sebebi üretici değildir. Bunun sebebi, üreticiden tüketiciye ulaşan 
zincir içindeki aksaklıklardır, hatalardır. 

Bugün küçük üretici, hiçbir aşamada tarımsal ürünlerle ilgili yeterli bir krediye sahip ola
mamakta; tabiî, Sayın Bakanın "Hal mafyası diye ifade ettiği insanlar devreye girmekte, ürün
leri belli fiyatlarla bahçelerde, yerinde kapatmakta; 80 sayılı Haller Kanunu, her ne kadar "Halde 
komisyoncular, kendi adlarına mal satamaz" derse bile, daha önce özel sektördeki özel giri
şimcilerin finansmanıyla sağlanmış, bağlanmış mallar üretim bölgelerinden Ankara pazarına 
sunulmaktadır. Benim bölgemdeki domates üreticisi, seradan ürettiği domatese 200 liradan müş
teri bulamıyor; ama Ankara'da 4 000 liraya yiyoruz. Bu Hükümetin görevi, bu aradaki zinciri 
açmaktır, zinciri kaldırmaktan Köyceğiz'den getirip Ankara'da doğrudan satamadığınız malı, 
Lübnan'dan getirip Ankara'da doğrudan satabileceğinizin hiçbir garantisi yoktur. Buradaki olay, 
kendi ürettiğimiz mala kendi elimizle rekabet getirmemiz bir; ikincisi de, gümrük duvarlarını 
kaldırarak Maliyeyi 2 trilyon liralık bir zarara uğratmamızdır. 

Sayın Bakan, her zamanki ifadesiyle, dudağının birini aşağıya indiriyor, birini yukarıya 
kaldırıyor; ama Sayın Bakanın her konudaki ciddiyeti önemlidir; çünkü bu, ülkemizin sorunu
dur. Ülkemizin, Hükümetin sorunlarını Sayın Bakan yalnız başına üstüne alıyor; mesela, "Enf
lasyon benim şahsî meselem" diyor. Hiçbir şey sizin şahsî meseleniz değil Sayın Bakan. İster
seniz dudağınızın birini aşağıya indirin, birini yukarıya kaldırın; ama, Türkiye Cumhuriyetin
deki üretici köylüyü hepimiz korumak mecburiyetindeyiz; hatta size rağmen. (ANAP sırala
rından "Fevkalade konuşuyorsun" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, benim konuşmama gösterdiğiniz takdirin yanında, Manisa'daki üre
ticimizin, Bursa'daki üreticimizin, Muğla'daki üreticimizin tepkilerini de takdirlerinize sunarım. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 

-Sayın milletvekilleri, müzakerelere başlarken Sayın Yılmaz Altuğ'un haklı bir şikâyeti ol
muştu ve "Ramazan Ayı" diye resmî bir ayımızın bulunmadığını bildirmiş, düzeltilmesini iste
mişti. önerge sahibi Sayın Erdal Kalkan da, Ramazan ayından maksatlarının Nisan 1989 ayı 
olduğunu belirten bir yazı vermiş bulunmaktadır. Konuyu bu şekilde düzelterek, bilgilerinize 
sunuyorum. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci'de; buyurun Sayın Ekinci. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, gensoru olarak görüştüğümüz konu, Türkiye'de nüfusun yüzde 58'ini ve Türk Mil
letinin de yüzde 100'ünü ilgilendiren bir konu; ancak, gensoru görüşülürken, gensoruya mu
hatap olan Sayın Bakan kendinden emin oturuyor; gensoruya muhatap olan Anavatan Grubu
nun üyeleri yok ve muhalefet de nasıl olsa biliyor ki, bu kararlar ve kararnameler yanlış da 
olsa, ne söylersek söyleyelim; biraz sonra hepsi gelecek, ülke yararına doğru olanları dahi red
dedip, ellerini kaldırarak, Sayın Bakanı kurtaracaklar. Bundan, Bakan da emin, İktidar da emin 
ve dolayısıyla muhalefet de bu konuda emin. Yalnız, bir şey vardır. Çok değerli milletvekilleri; 
İktidarın, Anavatan Grubunun öyle, gensoru gibi ciddi bir müessesede bu Yüce Meclisi umur
samaması ciddi bir meseledir. Halktan kopmuş olabilirsiniz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bunu nereden çıkarıyorsunuz? 
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HASAN EKtNCt (Devamla) — Ama, Meclisimizi halktan koparmanız mümkün değildir. 
Bu müessese, (gensoru müessesesi) ciddî bir müessesedir. Bu, Yüce Meclisin en önemli görevi
dir ve önemi vardır. Bu tarzdaki davranışlar bu Meclisi ve rejimi yaralar. 

Bu tespitten sonra, şimdi, kararname ve onun dayandığı ithalat rejimiyle ilgili sözlerime 
geçmek istiyorum. 

Sayın Devlet Bakam Güneş Taner, "önce, Türk tarımını ve Türk hayvancılığını terbiye 
edeceğim ve daha sonra hal mafyasının belini bükeceğim, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacağım, 
enflasyonu geriye çekeceğim" gibi, ciddi olmayan gerekçelerle bu ithalat rejimini izah etmeye 
çalışıyor. 

önce, Türk tarımında Türk hayvancılığına büyük bir darbe vurulmuş ve hayvancılığımız 
öldürülmüştür. Sayın Güneş Taner, Türkiye'deki hayvancılığın, meyveciliğin seviyesini, nere
den nereye geldiğini, buğdayın nereden nereye geldiğini bilemeyebilir, belki elmayı tabakta, ça
yı da bardakta görmüştür; ama, yıllarca Tarım Bakanlığı yapmış, tarımdan anlayan Hükümet 
üyeleri, var, hiç mi uyarmadılar Sayın Taner'i ve tarımdan gelmiş birçok milletvekillerimiz var, 
hiç mi Sayın Taner'i uyarmadılar. 

Hayvan ürünlerinin ithalatıyla ne olmuş bir bakalım : Et fiyatları gerilemiş mi? 2 000 lira 
olan et, 10 000 • 12 000 lira olmuş; ama olan hayvancılığa olmuş. Besicilerin ahırları boşalmış 
ve hayvanlarını satamaz hale gelmişler; devletten aldıkları kredileri, faizleriyle birlikte geri öde
yemedikleri için icra kapılarına doldurulmuşlar... Hayvancılığımıza öylesine zarar verilmiştir 
ki... Bu rakamları -ifade ettiğim gibi- Sayın Taner bilemeyebilir; Türkiye'de bir damızlık, bir 
kasaplık hayvanın ağırlığı 81 kilodur, Avrupa'da ve özellikle AET ülkelerinde 264 kilodur; dünya 
ortalaması da 196 kilodur. 

Siz, Türk hayvancılığını okyanusun ortasına attınız ve şimdi de boğdunuz. Yeni kararna
meyle de Türk tarımını yine okyanusun ortasına atmaya çalışıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Taner, -belki de tarihe geçecektir- bir yenilik daha getirmiştir; 
o da şudur : Halkının yüzde 99,99'u Müslüman olan bir ülkede, domuz eti ithalini bu karar
nameye koyarak; yalnız ekonomik olmayan, aynı zamanda, sosyal ve kültürel yanı çok olan 
ve halkımızın sosyal tepkisine sebep olacak bir işe çanak tutarcasına, domuz eti ithalini ger
çekleştiriyor. Bunun yanında, domuz etinin... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ayıp, ayıp!.. 
HASAN EKtNCt (Devamla) — Kararnameye, domuz eti ve domuz eti sakatatının ithalini 

koyacaksınız; Müslüman Türk Milletinin önünde bu ayıp olmuyor da, benim bu kararname
deki hususları söylemem mi ayıp oluyor? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, 
bu ayıpsa, seçim bölgenize gittiğiniz zaman bunu nasıl izah edeceksiniz? Evet, sizin halkla ala
kanız kalmamıştır, halkla irtibatınız yok, kesik... Onun için bunu yapabiliyorsunuz... 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — İstismar etme. 
HASAN EKtNCt (Devamla) — Bu, ceraset işidir, cesaret... Müslüman bir ülkede, domuz 

eti ithalini devlet eliyle kararnameye koyup ve hatta onun sakatatını, "Koyun, domuz, sığır 
sakatatı serbesttir" deyip, ithal edip ve ondan sonra Türkiye'deki fabrikalarda imal edilen su
cuklara, sosislere, salamlara -Avrupa'da olduğu gibi- "Domuz eti yoktur" etiketlerini mi ko
yacaksınız?.. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Tam, Partine yakışıyorsun... 
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HASAN EKtNCt (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bakın ayrıca tüketiciyi koruyor ve 
üreticiyi koruyor ve havyarın fonunu sıfırlıyor, neredeyse 15 dolara indiriyor ve Sayın Güneş 
Taner kime hizmet ediyor, biliyor musunuz? Türk Milletine hizmet ediyor, orta sınıfa hizmet 
ediyor (!) Milleti, ekmeğe muhtaç hale getirmişsiniz; ama havyar ithalini serbest bırakıyorsu
nuz. Bununla kimi memnun edeceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir dakika efendim. 
Değerli milletvekilleri, bu kürsüde milletvekillerine düşüncelerini özgürce söyleme hakkı

nı tanımayacak mıyız? (DYP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) Bazı arkadaşları
mız sürekli olarak laf atıyorlar. Bu arkadaşımızdan sonra, sizin grubunuzdan bir arkadaşınız 
konuşacak ve o da düşücelerini söyleyecek. Bu kürsünün masuniyetini korumak hepimizin gö
revidir; lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, hatip, dini siyasete alet ediyor efendim... 
BAŞKAN — Lütfen Hocam... Lütfen... çok rica ediyorum... 
Devam ediniz Sayın Ekinci. 
HASAN EKlNCt (Devamla) — Sayın Başkan, rahatsızlıkları, bunu halka izah edeme

mekten kaynaklanmaktadır. Niye bunun ithalini serbest bırakıyorsunuz? Türkiye'de, dönemi
nizde domuz eti kuyrukları mı oluştu? Memleketimizde, yabancılar için çiftlikler vardır, do
muz yetiştiren vatandaşlarımız vardır, illa da Türkiye'ye devlet eliyle domuz ithal etmek için 
bunu kararnameye koyacaksınız; ama, ben bunu bu kürsüden söylediğim zaman da hoş olma
yacak; olmaz böyle şey. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, tarım ne hale getirilmiş; Dünyada buğday üreten ülkeler 
içerisinde yedinci sırayı alan Türkiye ne hale gelmiş; Bir zamanlar Suudi Arabistan bizden 20 
kuruşa, 50 kuruşa buğday alırdı. Şimdi ise çöl memleketi olan Suudi Arabistan'dan 150 bin 
ton buğday ithal edip Türk çiftçisine yediriyoruz; bununla övünüyor musunuz, övünelim mi? 
Kızmak, darılmak yok, ülke gerçeklerini rakamlarla söylüyorum. Tarım ülkesi olan memleke
timizde, buğdayın, arpanın gümrüklerini, fonlarını sıfırlayarak ithal etmek, Türk tarımına darbe 
getirir, darbe... Siz, hayvancılığı öldürdünüz, şimdi de tarımı öldüreceksiniz ve işin kötü tarafı 
da şu : Düşünün, bizim suyumuzla tarım üretimi yapan Suriye'den 1Q bin ton buğday satın 
alıyoruz. Fırat'la beslenen Suriye'den 10 bin ton buğday alıyoruz. 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — Para var, para. 
HASAN EKtNCt (Devamla) — Tarımı ne hale getirdiniz?.. 
Şimdi soruyorum : Siz burada, Adana, Antalya, doğu ve batıdaki üreticilerin temsilcileri

siniz; bu narenciye üreticileri size ne diyecek? Size buğday üreticileri ne diyecek? Size, dağlarca 
çürüyen patatesin üreticisi ne diyecek? Size domates üreticisi ne diyecek? 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Siz tüketiyice ne diyeceksiniz? 
HASAN EKtNCt (Devamla) — Siz bunları sıfırlıyacaksınız; hem de nasıl? Böyle devlet 

idaresi olmaz. Hiç kimseyle görüşmeden, hiç bir devletle pazarlık yapmadan, bize gümrük ka
pılarını kapatmış olan ülkelere kapıları açacaksınız, tarım ürünlerini sıfırlayacaksınız ve on
dan sonra Doğu Bloku ülkelerinin stok mallarını, özellikle 1/3 - 1/4'le satılan, hayvanlara ye
dirilen, tüketim değeri olmayan dağ gibi tarım ürünlerini, stok buğdayı "Ucuzdur" diye Türki
ye'ye getireceksiniz. Bu ne getirecek, biliyor musunuz? Türk Milletini tarımdan soğutacaktır, 
Türk Milletini üretimden soğutacaktır, Türk Milletini göçe sevk edecektir. Bunlar ciddi konu
lardır, bir günlük işler değildir. 
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Değerli milletvekilleri, buğday böyle de, meyveler için nasıl? Sayın Bakan, bakın ne di
yor : "Hal mafyasının belini bükmek için bu ithalatı yapıyoruz." Gerekçeye bakın... Bir defa 
bu, devleti temsil eden kimselerin ağzından kesinlikle çıkmaması gereken bir sözdür. "Mafya" 
dediğiniz, 80 sayılı Yasayla çalışan, 71 ilimizde, bütün kazalarımızda örgütü olan yasal bir ku
ruluştur. Bir zamanlar, değerli Başbakanımız, Erzincan'da hal müdürüydü ve kendileri de bu
nu biliyorlar. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu ifadeler kullanılırken, "Hal mafyası" 
denirken üzülmedi mi? Devleti temsil edenlerin ağzından böyle sözlerin çıkması mümkün mü? 
Bunlar kanunla çalışan kuruluşlardır değerli milletvekilleri. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — "Mafya" denince niye kızıyorsunuz? 

HASAN EKİNCÎ (Devamla) — Kaldı ki, Hükümetin beceriksizliğini, Hükümetin hatala
rını ve manavdaki meyve ve sebze fiyatlarının astronomik bir noktaya gelişini, yani kendi ku
surunuzu bir hayvancılığa keseceksiniz, onu da beceremeyeceksiniz, 3 bin lira olan et 12 bin 
lira olacak, ondan sonra da kusuru meyvecilere keseceksiniz. Bu meyveler Türkiye'ye kolay 
gelmedi. Yok mudur eski Tarım Orman Bakanları, yok mudur eski bakanlarımız, size söylemi
yorlar mı ki, "Türkiye'de meyveciliği çok uzun süre devletin desteğiyle meydana getirdik. Siz, 
elma ağaçlarını kestirirsiniz, sonra meyve ağaçlarını budatırsınız, kestirirsiniz; caydırıcıdır bu. 
"Şu anda, dedikodulara ve basında çıkan haberlere bakılırsa, Asil Nadir'in elma yüklü birçok 
gemisi bekliyormuş. Türkiye'de de öyle büyük ölçüde elma stoku var ki, maazallah bunlar ge
tirip de kilosunu 500 liranın altında sattıkları anda, bütün elma üreticileri battı. Siz batırmaya 
mı memursunuz, yoksa kalkındırmaya mı memursunuz Sayın Bakan? Size gülmek de hiç ya
kışmıyor yani. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sen buraya hitap et. 
A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — Biz, sizin batırdıklarınızı kurtarmaya memuruz. 
HASAN EKÎNCÎ (Devamla) — "Maymun beyni" diye söyledi de, beti şaştım, Sayın Ba

kan niye bu ithalat rejimine maymun beynini koymadı? Bir ara basında çıkmıştı, çok methet-
mişti, "Çok iyidir, ben yedim" diye, bari onu da koysaydınız Sayın Bakan. 

Değerli milletvekilleri, "Hal mafyasının belini bükeceğim" diyor, önce, devletin görevi 
bel bükmek değil, önce, çözüm noktasındasınız, şikâyet noktasında değilsiniz, siz çözüm geti
receksiniz. "Efendim biz tüketiciye hizmet ediyoruz" diyorlar. Mevsim dışında yaptığınız it
halatla tüketiciye ve üreticiye hizmet edemezsiniz. 70 bin liraya ithal ettiğiniz kirazı kim yiyor? 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — 70 bin lira mı? 
HASAN EKtNCt (Devamla) — Evet, 70 bin lira. Kilosu 70 bin liraya ithal edilen kirazı, 

hayalî ihracatçılar ve mutlu azınlık yer. Bunun tüketiciyle, üreticiyle bir alakası yoktur. Ayrıca 
şimdi de hayalî ihracatçıların yanında, bir de hayalî ithalatçılar üreteceksiniz, yeni bir moda... 
Dediğim gibi tarım ülkesine Ürdün'den domates gelecek, israil'den salatalık ve elma gelecek, 
Akdeniz ülkelerinden tarım ürünü gelecek ve Türkiye'deki tarımımız da gelişecek... Sizin göre
viniz, önce, Türkiye'deki tarımın gelişmesine yardımcı olmaktır, baltalamak değildir. 

Gerçekten, meyve fiyatları çok yüksek, astronomik. Bunun sebebi nedir? Neden sebebi 
araştırılmıyor? Bir defa üreticinin girdi fiyatları öylesine astronomik olmuş ki, üretici masraf
larını karşılayamıyor ve pazarlama zinciri içerisine o kadar adam girmiş ki, hale gelmeden hal 
dışı pazarlama meydana gelmiş ve halde öylesine fonlar kesiliyor ki... Üretici hesabına yüzde 
26,5 kesintiler var. Siz; Savunma Fonudur, bilmem ne fonudur, bunları indirin, ucuzlatmış 
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olursunuz ve ayrıca tarımda çalışan sebze ve meyvecilerin girdi fiyatlarını artırırsınız, mesela 
mazotunu 40 liradan 1 400 liraya çıkarırsanız, gübresini bilmem nereye çıkarırsanız, senede 
yedi sekiz defa yapılan ilaçlamanın ilacını da yüzde 500 artırırsanız, girdi fiyatları belli bir dü
zeye gelince bir kilo narenciyenin, bir kilo sebzenin tüketim merkezine gelişi 70'le 100 lira ara
sında değişiyorsa ve soğutucu depolara konması, kilosunda, 100 ile 150 arasında değişiyorsa, 
bunların toplamı hale geldiği zaman üretici üstelik de zararla çıkıyorsa, mafyayla bunu düzelt
meniz mümkün mü? Çarpık olan bu düzeni önce düzeltin siz. Sizin göreviniz budur. Hükümet 
olmanın gereği de budur. 

Bir de meyve ve sebze üretimine bakalım; Türkiye nereden nereye gelmiş. 15 milyon ton 
sebze üretimi, 12 milyon ton meyve üretimi var. Tüketim yerlerine gelmeden dağlar halinde 
çürümeye terk edilenler de bunun haricindedir. Yani, Türkiye, kendi kendini besler durumda
dır; ama, bugünkü Hüküıhet, aldığı tedbirlerle, Türkiye'yi kendi kendini besleyemez ve Türk 
tarımını dışa bağımlı ve ipotek edilecek bir noktaya getirmektedir. 

Tarım ürünlerinde, özellikle buğdayda ve diğer ürünlerde, gümrüğün ve fonların sıfırlan-
masıyla, Türkiye'ye büyük ölçüde buğday ve diğer tarım ürünleri girecektir. Bu da tek taraflı 
yapılmaktadır. Nasıl oluyor bakın? 

Sayın Bakan hiçbir devletle görüşmeden, hiç kimseyle pazarlık yapmadan tek taraflı ve 
dış ülkelerin tarımdaki sübvansiyonlarını da göze almadan, düşünmeden; miktarım da ortaya 
koymadan AET ülkelerinden veya Doğu Bloku ülkelerinden, bizim girmemiz dahi yasak olan, 
mal vermemiz dahi yasak olan ve kapıları ardına kadar bize kapalı olanlara kapılarını açmış; 
hem de sıfır gümrük ve sıfır fonla açmış. Peki, Türk tarımını nereye götüreceğiz, nereye götü
rüyorsunuz? Yani biz, çöl memleketlerinde üretilen buğdayla tarımı, tarım işçisini besler duru
ma geldik, bir süre sonra da, Avrupa çiftçisinin ürettiği buğdayla Türk çiftçisini besler hale 
geleceğiz değerli milletvekilleri. Bu acıdır; ama, gerçektir. 

Yine, Doğu Karadenizde devletin ve özel sektörün elinde, depolar dolusu çay var. Bunla
rın bir tonunu dahi satamaz durumdayız; Paraguay'dan da çay ithal edilecek. Çay ithal edece
ğiz çay ülkesinde, narenciye ithal edeceğiz narenciye ülkesinde, elma ithal edeceğiz elma ülke
sinde ve dünyada da, "Tarım ülkesiyiz" diye övünüyoruz; "Buğdayı en çok üreten bir ülkeyiz" 
diyoruz ve buğdayı da ithal edeceğiz... Bizim tarımın işi ne, sizin işiniz ne, bizim işimiz ne? 

Değerli milletvekilleri, çok ciddî bir konudur; bu mesele hayatî bir konudur; böyle iki-üç 
konuşmayla geçiştirilemez. Bu konu Türk tarımına konan ipotektir; bu konu Türk tarımına 
dışa bağımlılığı getiren bir meseledir ve Türk tarımını öldürecek bir kararname ve ithalat rejimidir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
HASAN EKÎNCÎ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın. Başkan. 
Benim, sözlerimin sonunda, devlet anlayışım veıtıensup olduğum partimin devlet anlayı

şı gereği söylemek istediklerim şunlardır : 
Gelişmiş ülkeler tarafından sübvansiyon, her türlü vergi iadesi, damping ve finansman ko

laylığının sağlanmış olması, sefer halinde onların kendi halklarının beslenmesini garantiye al
mak için yapılan stok dağlarını eritecek ve hiçbir koruyucu ve korumacı tedbir almadan bu 
tarım ürünlerinin ithalatı, ülkemizi çöküntüye götürecektir. Bu durum ithal mallarına karşı 
tüketim alışkanlıklarının doğmasına, yerli üretime karşı haksız rekabet ortamının yaygınlaş
masına sebep olacaktır. 
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Diğer ülkelerin aldıkları himayeci tedbirleri almadan tek taraflı ve karşı tarafla hiçbir pa
zarlık yapmadan bize kendi pazarlarını kapayan ülkelere, gümrük ve fonları sıfırlayarak kapı
larımızı açmamız, ekonomimizi, tarımımızı krizin içine atacaktır ve ağır bir bunalımın içine 
sokacaktır. 

Tedbirsiz ve rasgele yapılan tarımsal ürün ithalatı, fiyatları aşağıya çekmeyecek, haksız 
rekabetin yanında, karaborsa ve stokçuluk getirecek, gelir dağılımındaki adaletsizliği tarım ke
siminde daha da büyütecektir. 

Türk tarımı kendine yeterli olmaktan çıkacak, büyük bir hızla dışa bağımlı hale gelecek
tir. Üretici tarımı terk edecek, şehirlere göç hızlanacak ve bu kararname ile Türk çiftçisi, Avru
pa çiftçisine besletilir hale getirilecektir. 

Tarım ürünlerinden önemli bir kısmının gümrük fonunun sıfırlanması, bana göre, Türk 
tarımı üzerinde oynanan kumardır, Türk tarımına verilen cezadır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen toparlayın. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Siz tarım ürünlerini sıfırlıyorsunuz, halk da sizi inşallah ilk seçimde sıfırlayacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Talat t çöz'de. 
Buyurun Sayın tçöz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA TALAT tÇÖZ (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri , Sosyaldemokrat Halkçı Parti Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan ve arkadaşla
rınca, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner hakkında verilmiş bulunan gensoru önergesiyle ilgili 
olarak, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Sayın Erdal Kalkan tarafından verilmiş bulunan bu önerge, gerçekten, 
geniş vatandaş kitlesini ilgilendiren bir konuyla ilgilidir. O nedenle üzerinde önemle durarak 
ve gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaparak, konuyu huzurunuza getirmeye çalıştım. 

Genç ve hızla artan bir nüfusa sahip bulunan ülkemizde, gelişmemize paralel olarak, kır
sal nüfusun kente göçü süratle devam etmektedir. Bu durum kapalı bir ekonomik yapıdan ihti
saslaşmanın giderek önem kazandığı modern bir yapıya da geçilmesine neden olmaktadır. Bu 
modern yapılaşmada genç bir millet oluşumuz ve hızla şehirleşmekte oluşumuz yüzünden, mil
letimizin fert başına tüketim talebi hem miktar hem de kalite olarak gelişmeler göstermektedir. 

Gerek endüstride, gerekse tarımda, toplumdaki bu önemli talep artışlarına cevap verecek 
gelişmeler çoğu zaman gecikerek gerçekleşebilmektedir. Bu gecikmeler, eskiyen ve ihtiyaca ce
vap vermekten uzak demode organizasyonların da zamanında yenilenememesi sonucunda, mil
letimizin daha bol, daha kaliteli ve daha ucuz tüketim yapmasını güçleştirmektedir. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, milletimizin dinamiğinde var olan ve hızla yenileşmeyi, ge
lişmeyi ve kalkınmayı arzu eden gücü ve iradeyi, gelişmiş Batılı ülkelerdeki serbest pazar eko
nomisinin yurdumuzda tam. olarak uygulanmasıyla daha çabuk gerçekleştireceği düşüncemizi 
partimizin kuruluşundan beri temel prensip olarak vaz etmiş bulunmaktayız. 

Burada bize düşen en önemli görevin, sistemin uygulanmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri 
yapmak olduğunu her fırsatta ortaya koymuş bulunuyoruz. 
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• Bizim hedefimiz, üretim girdilerinin bol olması, kolay temin edilmesi ve buna karşılık ürün
lerin azamî dünya fiyatlarında ve kalitesinde olmasını sağlayacak tedbirleri almaktır; böyle bir 
ekonomik düzeni kurmaktır. Başka bir deyişle, istiyoruz ki, ülkemiz -bir Japonya gibi- kendisi
ni daha çok ve daha ucuz üretmeye zorlasın, daha fazla kârı, ancak yüksek verimlilikte, kişi 
başına üretim seviyesini yükseltecek tedbirlerde arasın. 

Bu temel düşüncemiz çerçevesinde ekonomimizi dış rekabete dikkatli bir tempo içinde aç
maya devam ediyoruz. Bu nedenle, Sayın Erdal Kalkan'ın da konuya öncelikle bu perspektif 
içinde bakması gerekir diye düşünmekteyiz. 

Ayrı bir siyasî partiye mensup olmaları nedeniyle, aynı konuda başka politikalarının ol
ması SHP bakımından nasıl tabiî ise, kendilerininkinden farklı olan, fakat birlikte milletimi
zin tercihine arz edilen bu ayrı politikalar arasından bizimkinin daha büyük bir teveccühe mazhar 
olmuş bulunması da, bu politikamızı, milletimize olan siyasî angajmanımız gereği olarak uy
gulamamızın, aslında iktidarımızın görevi olduğu düşüncesindeyiz. Şayet İktidarımız, üretici
ye, tohumluk, gübre temin edemez; ürününü sürecek, işleyecek benzini, mazotu çiftçimize te
min edemez iseydi, SHP'li arkadaşlarımla beraber olabilirdik. 

Konu hakkında temel politikamızın yönünü izah ettikten sonra, biraz da gensoruya mes
net teşkil eden konuyla ilgili değerlendirmelerimizi arz edeyim. 

Değerli arkadaşlar, yıllar itibariyle ihracatın gelişmekte olduğunu artık herkesin kabul et
tiğini ve yurdumuzda iyi niyetli hiç kimsenin ihracat politikamızı tenkide konu yapmadığını 
memnuniyetle görmekteyiz. Gelişmiş ekonomilere yetişebilmek ve onlarla sağlıklı bir entegras
yon sağlamak için aldığımız diğer tedbirler yanında, ithalatın da liberalizasyonu kaçınılmaz
dır; ama, esas dikkat etmemiz gereken husus, sistemin özellikle 474 sayılı Kanunun verdiği im
kânla, tatbikatta, gerek ithalatta ve gerekse ihracatta fon uygulayarak, yurt içi arz-talep den
gesinin, madde bazında, devamlı olarak takip altında tutulduğudur. Bu nedenledir ki, altı yıl
lık iktidarımızda hiçbir malın eksikliği hissedilmemiş, karaborsa ve kuyruklar tarihe karışmış
tır. Geçen yıl yaşanan büyük kuraklığa rağmen, milletimize büyük bir sıkıntı yaşatılmamıştır. 
Aldığımız tedbirler, buğdayda olduğu gibi, ürün, müstahsilden tüccara geçiş noktasında uygu
lanmış, aşırı kazanç hayal eden bir grup dışında, üretici de, tüketici de büyük bir krizden basi
retle korunmuştur. Aynı politika, geçen yıl diğer ürünler için de uygulanmış ve önemli başarı
lar sağlanmıştır. 

Bu konuda, Sayın Erdal Kalkan'ın gensoru önergesinde yer alan ve benim az önceki tezi
mi destekleyen bir düşüncesini Yüce Meclisin takdirine sunmak istiyorum. Arkadaşımız diyor
lar ki, "1989 Ramazan ayına girerken..." ki, bunu az önce bir önergeyle değiştirdiler, "nisan 
ayına" diyorlar; aslında, önergenin veriliş şekli itibariyle "Ramazan ayı" ibaresi, -Türkiye'deki 
tatbikatımız açısından söylüyorum- önergenin esprisi içerisinde daha uygundu; çünkü, biliyor
sunuz ramazan ayında fiyatlar normal konjonktüre göre aşırı derecede bir artış gösteriyor; o 
bakımdan, ben de bir izahatta bulunmak ihtiyacını hissettim. Arkadaşımız diyorlar ki "1989 
Ramazan ayına girerken, pirinçte fon 100 dolarken 50 dolara düşürülmüş, devlet zarara uğra
tılmış, sonuçta pirinç fiyatları birkaç günde 1 275 liradan 1 615 liraya fırlamıştır." Bunlar, ken
di önergelerindeki ifadeleridir. 

Değerli arkadaşlar, her yıl ramazan ayına girerken, başta pirinç olmak üzere pek çok gıda 
maddelerinin fiyatı artmaktadır. Bizim, fonları, 100 dolardan, 50 dolara düşürmüş olmamıza 
rağmen, fiyatlar 1 275 liradan 1 615 liraya yükselmiş ise, şayet, fonlar azaltılmamış olsaydı, 
aynı mevsimde, milletimiz, pirinci acaba çok daha pahalıya almayacak mıydı? O tarihte, pi
rinç, üreticinin elinden çıktığına göre, bu durumda, üretici yüksek fiyattan faydalanamazken, 
tüketicinin de büyük kayba uğrayacağı açıkça belli olmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, milletimizin önemli gıda maddelerinden olan pirinç, yılda 250-300 
bin ton tüketilirken, 1989 yılında ancak 180 bin ton üretilebilmiştir. Bu durumda, Sayın Kal-
kan'ın düşündüğü şekilde bir politika uygulansa idi, ithalat maliyeti artacak ve fiyatları istik
rarda tutmak mümkün olmayacaktı. Sene içinde, mevsimlik arz-talep dengelerinin bütün ürün
lerde takip edilmesi sonucu, ithalat rejimini değiştirmeye gerek olmadan, fonların yıl içinde 
ürün bazında ayarlanmasıyla, tüketiciyi etkili bir şekilde koruyacak bir sistem geliştirilmiş bu
lunmaktadır. 

İthalatta, gümrükten muaflığın, tek başına yanıltıcı bir parametre olduğu açıktır, ithalat
ta, gümrük muafiyeti uygulanmasına karşılık, dengeler, fon uygulamalarıyla sağlanabilmektedir. 

Biz, fonları, günün şartlarına göre düzenleyerek, özellikle kuraklık karşısında veya arz ye
tersizliklerinde ürünün'tüccara geçtiği safhada doğurulmak istenen sunî darlık ve haksız ka
zanç ile mücadele imkânı bulmaktayız, örnek olarak; bugün sistemi değiştirmeye gerek olma
dan muaf ithalata yüzde 3 fon getirilmiş, şartların iyileşmesi sonucu, soğan, pırasa, karnaba
har ve benzeri birçok üründe fonlar 25 dolardan 60 dolar/tona çıkarılmış; buğday ve arpa gibi 
ürünlerde ise koruma oranı (O)'dan yüzde 3'e yükselmiştir. 

Sayın Kalkan'ın da, önergesinde belirttiği gibi, sistemin daha iyi çalıştırılması için, yasal 
düzenlemelere ilaveten, sistemin iyileştirilmesi için başka düzenlemelere ihtiyaç olmuştur ve ola
caktır. Bu yüzden, 2 834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun, 3 186 
sayılı Kanun ile takviye edilmiş; tktidarımızca çıkarılan 3033 sayılı hallerle ilgili kanunun ak
sayan kısımlarını düzeltme çalışması da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızca sonuçlandırılma aşa
masına gelmiştir. 

İktidarı ile muhalefeti ile hepimizin milletimizi sevdiğini ve ona hizmet etmek istediğini 
samimiyetle kabul ediyorum; ancak, bizim, değerli muhalefet partisine mensup arkadaşları
mızdan ricamız, böyle önemli konularda bir Bakanı veya iktidarı suçlamak yerine, üretimden 
dağıtıma kadar olan zincirde aksayan noktaların, gazete haberleri veya seçim çevrelerimizde 
oluşan atmosfere göre değil; birlikte ve teknik çalışmalar yaparak, belediyelerimizin, ilgili meslek 
kuruluşlarından da yardım alarak, millet yararına düzeltilmesi gereken yönleri varsa düzelt
melerin yapılmasına gerekli mevzuatın çıkarılıp iyi bir düzenin kurulmasına yardımcı olunma-
sıdır. Böyle olursa, sayın arkadaşlarım yapıcı muhalefetin güzel bir örneğini vermiş olacaklardır. 

O yüzden, gönül ister ki, Sayın Kalkan ve arkadaşları, toptancılarla, hallerle, kooperatif
lerle, depolama ile esnafla, üretici ve tüketici ile ilgili teklifler hazırlasınlar ve bizler de, Sayın 
Kalkan ve arkadaşlarının iddialarında sözünü ettikleri ve yaptığımız araştırmaya göre Türki
ye'de halen mevcut olmayan, DELMONTE gibi sadece ismi ortada dolaştırılan hayal mahsulü 
firmalar ve işlerle uğraşmak ve bir Sayın Bakanı bu suçlamalarla düşürmeye çalışmak yerine, 
millet yararına çalışmalar yapabilelim. 

Geçen akşam televizyonda enteresan bir program vardı. Orada da, dikkat edildi ise, fiyat
ların, zaman zaman nasıl sunî olarak yükseltilebildiği açıkça görülmüştür. Üretim merkezin
den komisyoncuya veya tüccara açılan bir telefonla, "Fiyatlar düşük, yarın ürün istemiyorum" 
dendiği gibi, iyi işleyen bir sistemde olmaması gereken bozukluklar ve zincirin halkasına katıl
mış sunî organların olduğu ve bunların, fiyatları tüketici aleyhine yükseltebildikleri anlaşıl
maktadır. Bu yüksek fiyattan üretici yararlanamıyorsa, tüketici de zarar gördüğüne göre, siste
mi disipline edecek şekilde ve özellikle tüketici lehine olmak üzere, ithalat imkânlarının gerekli 
durumlarda kullanılmasının neden kötü görüldüğünü izah edebilmek çok güçtür. 
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Gerçekten de, büyük şehirlerimizde ürün dağıtım ve pazarlama sistem ve kapasiteleri, ih
tiyaca cevap vermekten uzaktır. Haller, şehirlerimizin bugünkü nüfusuna gÖres bugüne göre, 
üçte bir, beşte birken kurulmuş, pazar yerleri sokak arası trafiği içine hapsolmuş; bu sebeple, 
malın pazara bol ve serbestçe girebilmesi çok zor hale gelmiştir. 

Bu yüzden; üretici ve tüketiciyi koruyabilmek için, samimî inancımıza göre, iktidar ve mu
halefet olarak elbirliği ile millet yararına yapabileceğimiz çok iyi işler vardır; ama yukarıda 
izah ettiğim temel ekonomik politikamız nedeniyle ve Türkiye'de DELMONTE diye bir firma 
ve o firmaya çıkarılmış bir ithalatçı belgesi yokken, önergede sözü edilmekle beraber, yapılan 
araştırmamıza göre, Kaynak Gıda Şirketinin o tarihte böyle bir pirinç ithaline rastlanmamış
ken, Sayın Kalkan ve arkadaşlarının önergelerine Anavatan Partisi Grubu olarak iştirak etme
mize imkân yoktur. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, gensoru önergesine ret oyu vereceğimizi sayın Genel Ku
rulun bilgisine arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tçöz. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erdal Kalkan'dadır. 
Buyurun Sayın Kalkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Yüce Meclisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
Her ne kadar, gensoru önergemizin konusu, kamuoyuna, yaş sebze ve meyve ithaliyle ilgi

li olarak yansıtılmış ise de, temel konu, Bakanlar Kurulunun 89/14910 sayı ve 27.12.1989 günlü 
kararıyla yürürlüğe konulan ithalat rejimi hakkındadır. Bakanlar Kurulunun bu kararıyla yeni 
ithalat rejimi 7 545 malda gümrük vergisini, 1 255 malda fon kesintisini ve ithali müsaadeye 
tabi maddeler listesini ortadan kaldırdığı gibi, ithalat-teminat uygulamasını da ortadan kaldır
mıştır. Aynı zamanda, ithalat izinlerinin geçerlik süresi beyan esasına göre belirlenmiş, "Doğu 
Bloku" tabir edilen ülkelerle olan ithalat sistemi de, yeni esaslara göre, serbestçe düzenlenmiştir. 

Sayın Hasan Ekinci anlatımlarında domuz eti ithalinden bahsederken, Sayın ANAP Gru
bunun tepki gösterdiğini müşahade ettim. Sayın Ekinci, aynı zamanda, maymun beyni ithali
nin olmadığından da bahsetti. Bu konuya girmeyecektim; fakat, girme gereğini duydum. 

Kararnamenin 01-01 kodunda, canlı eşekler, 05-01 kodunda canlı kazlar ve hıyarlar itha
linden bahsediliyor. Şimdi, bu kadar yüzlerce mal içerisinde, yani ülkemizde yeteri kadar hı
yar, yeteri kadar kaz, yeteri kadar eşek yok mu ki, Değerli Hükümetimiz, eşek, kaz ve hıyar 
ithal ediyor? Yoksa, bu kararname ile ülkemizdeki kazların, hıyarların veya eşeklerin fiyatını 
düşürme amacında mı? Buna özellikle yanıt vermenizi rica edeceğim efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kararname, Sayın Bakanımız tarafından, şu ge
rekçelerle izah edilerek kamuoyuna sunulmuştur : "AT koşullarına uyum sağlamak, Türkiye'
deki enflasyon artışını engellemek, hal mafyasının belini bükmek, kırmak ve serbest piyasa 
ekonomisinin gereklerine uymak." Daha sonra bu konuya geleceğim. 

Ancak, bu uygulamalar yapılırken, sadece ithalat teminatlarının kaldırılması, Merkez Ban
kasını 600-850 milyar zarara sokacağı gibi, Merkez Bankasının ilan ettiği para programı da 
zaafa uğrayacak, 1990 yılı bütçesi üzerinde olumsuz rol icra edecektir. 

Gümrük vergilerindeki bu yeni uygulama, 1990 bütçesindeki dış ticaretten elde edilecek 
vergi tahmini olan 6 trilyon 985 milyarlık vergi gelirlerinin -bizim hesaplarımıza göre- 2 trilyon 
açık vererek kapatılmasına sebep olacaktır. Bu açık, içerideki vergi tahsilatı artışı ile kapatıla
cağı için, bütçedeki, zaten bozulmuş olan dengeler, daha da altüst olacaktır. 
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Yine bu kararname ile getirilen fon indirimi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının, 400 mil
yar liralık gelir kaybına sebep olacaktır. Giderek dış ticaret rejiminde tek vergi sistemine geçil
mesi de, Rıhtım Resmi, Damga Resmi, Gümrük Harcı gibi gelir sağlayan harç ve resimlerin 
kalkmasını da yanında getirecek ve bütçe açığı giderek büyüyecektir. 

Ben, Sayın Bakanımızdan, bu konudaki tedbirlerin ne olduğunu, nasıl bir önlem aldıkla
rını veya almak istediklerini, burada izah etmelerini rica ediyorum. 

Ayrıca, Sayın tçöz'ün belirttiği gibi, biz, bazı malların ithaline karşı olan bir siyasal parti 
değiliz; bu yanlış anlaşılmasın. Bu konuda bir yanlışlığı gidermede ciddi yararlar vardır. Be
nim bölgem pirinç bölgesi; çeltik ekilir. Türkiye'de üretilen çeltikle, Türkiye'de tüketilen pirinç 
arasında ciddi farklar vardır; tabiî ki, biz, tüketiciyi korumak için bu farkı ithal edeceğiz. Ya
ni, siyasî parti olarak, felsefe olarak biz buna karşı değiliz; ama, bu ithalat, belli altyapı sağ
lanmadan, belli tedbirler alınmadan, belli koşullarda gerçekleşmez de; tamamen serbest bıra
kılarak, bir kaç tane ithalatçı tekelin kontrolünde yapılırsa, o zaman bundan pirinç üreticisi, 
çeltik üreticisi büyük ölçüde zarar görebilir. Nitekim, şu anda yapılan pirinç ithalatının teme
linde de bu yatmaktadır. Sayın Hükümetimiz, sanıyorum Tayland'dan İSO bin ton civarında 
pirinç ithal bağlantısı yapmıştır, bunun 75 bin tonu geldi; ama, bölgemizdeki çeltik üreticisi 
son derece güç durumda kalmıştır. Geçen sene 1 500 lira olan çeltik fiyatları bu sene 800 liraya 
inmiştir. Oysa, çeltikte, geçen seneki girdi fiyatlarına baktığımızda, bu seneki girdilerin bir misli 
arttığını görüyoruz. Yani, biz, tabiî ki, tüketicinin ucuz pirinç yemesini isteriz; ama, bunu ya
parken sadece çeltik üretimiyle geçinen binlerce köylünün korunmasında ve bunun altyapı ted
birlerinin alınmasında da Hükümete ciddi görevler düştüğüne inanıyoruz. 

Bugün, Meriç, tpsala, Keşan ve Edirne'de çeltik fabrikaları kapanmıştır; bunu araştırabi-
lirsiniz. Köylünün temel ürünü olan ve Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 60'ını sağlayan Edirne 
tlinde, çeltik üreticisi köylü, gerçekten güç durumdadır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Başka mal üretsin. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — "Başka mal üretsin" demek kolay beyefendi, Türkiye, 

Yunanistan değil, İsrail değil, Arnavutluk değil; Türkiye, 60 milyonluk bir ülke. Yarın 65 mil
yon olacağız, Biz, her malı, satılmıyor, başka şey üretelim dersek, bu insanları besleyenleyiz 
ki. Biz, daha çok üretim yapmak, daha çok buğday, daha çok çeltik, daha çok mısır, daha 
çok portakal üretmek zorundayız; ihraç etmek için değil, kendi halkımızı doyurmak için üret
mek zorundayız. Eğer, biz, daha başka mal üretsin dersek, Tarım Orman ve Köyişleri eski Ba
kanı Sayın Doğan'ın zihniyetiyle, "ekmeyin efendim" dersek, bu sorunları çözeceğimiz kana
atinde değilim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Onların köküne darı ekeceğiz. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sayın Bakanımız, AT koşullarına uyumdan bahsetti. Ben, 

bu dört konuda partimizin görüşlerini belirtmek istiyorum. 
Biz de, siyasal anlayış olarak, Ortak Pazara girilmesinden yana olan bir siyasî partiyiz. 

Türkiye, mutlaka, belli bir süreç içerisinde, hukuksal, siyasal, ekonomik yapısını AT koşulları
na uyarlayacaktır. Biz, bu konudaki tutarlı çabaları destekleriz. Ancak, Avrupa Topluluğu ül
kelerine baktığımız zaman şunları görüyoruz : Avrupa Topluluğu veya OECD ülkelerinde, ya
ni sanayileşmiş ülkelerde yaygın bir tarımsal destekleme programı uygulanmaktadır. OECD ül
kelerinde 1984-1986 yıllarında tarım ürünlerini desteklemek için ayrılan pay, 185 milyar dolardır. 
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Bu rakam, bu bölgedeki, bu ülkelerdeki üretici gelirlerinin yüzde 40'ını oluşturmaktadır, yani 
OECD ülkelerindeki tarım üreticilerinin kazandığı gelirin yüzde 40'ı, o ülkelerin, yani sanayi
leşmiş bu ülkelerin hükümetleri tarafından 185 milyar dolarlık bir payla desteklenmektedir. 
Süt, pirinç, şeker, bu desteklemede en ön sırada bulunmakta ve AT ülkelerinde inek başına 
verilen destek 1 400 dolar kadardır. Bu destek halen de devam etmektedir. Bu destekleme, aynı 
zamanda, o ülkelerin dış ticaret politikalarıyla uyum içerisinde, onları geliştirmek, büyütmek 
ve entegre etmek amacıyla yapılmaktadır. Yoksa, herhangi bir bakanın veya değişen hükümet
lerin aklına geldiği şekilde böyle kararname çıkararak değil; dış ticaret politikalarını birlikte 
yürüterek bu destekleri sağlamaktadırlar. 

Aynı zamanda, AT ülkelerinde, örgütlenme, olağanüstü düzeydedir. AT ülkelerindeki üre
ticiler son derece örgütlüdür, tüketiciler de örgütlüdür. AT ülkelerinde bir ürünün fiyatı üç yıl
lık bir periyot esas alınarak bunun ortalamasının alınması suretiyle bulunur ve o ürünün fiyatı 
saptandıktan sonra, o üründen, hükümetin veya bir ithalatçının ithalat yapabilmesi için, o baz 
alındıktan sonra, o bazın altında olmayacak bir yapı getirilir. Bu yapının altında bir ithalat 
sözkonusuysa, o fark vergilendirildikten sonra, o ürün, o ülkeye ithal edilmektedir. Ülkemize 
baktığımız zaman, üreticilerimiz zaten son derece örgütsüz; ne kooperatifleri var, ne başka bir 
birlikleri var; ne de para, kredi gibi destekleri var. Böyle bir üretici toplumda, Türkiye'deki 
tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için değil; fiyatları indirmek veya rekabet amacıyla dışa
rıdan ithalat yaparsanız, o üretim dalını, kesinlikle, felç etmekten başka bir netice elde ede
mezsiniz. 

Bu konuda desteklemeye dair bazı rakamlar vermek istiyorum : AT ülkelerinde, tüketici
lere devletin desteği yüzde 42, üreticilere yüzde 40.01. ABD'de bu oran tüketicilerde yüzde 17.1, 
üreticilerde yüzde 28.3; Kanada'da tüketici desteği yüzde 2.7, üretici desteği yüzde 39.1; Ja
ponya'da tüketici desteği yüzde 34.9, üretici desteği yüzde 68.9; Avusturya'da tüketici desteği 
yüzde 1, üretici desteği yüzde 35,3'tür. Bunun dışında, hepinizin bildiği gibi, OECD, AET ve 
Japonya gibi gelişmiş sanayi ülkelerinde tüketici örgütleri vardır; fiyatların oluşumu belli ku
rallara bağlanmıştır; yaş sebze, meyve ve diğer üretimin altyapısı tamamen teşekkül etmiştir. 
Depo, antrepo, nakliye ve ulaşım belli bir örgütlülük içerisindedir. Onuri'îçin, eğer, AT koşul
larına uyum sağlanması konusu gündemde ise, öncelikle, Hükümetimizce ülkemizde bunun 
altyapısının sağlanması ve ondan sonra bu uygulamaların yapılmasında ciddi yarar vardır. Yoksa, 
sadece ithalatı serbest bırakarak, bunun altyapısını oluşturmadan yapılacak uygulamalar, ön
ce üreticiyi, daha sonra da tüketiciyi perişan edecektir. Çünkü, bu uygulama ile, dolaşım siste
mine dokunamadığınız sürece, birkaç tane firma, pazarda da tekel durumuna gelecek, daha 
sonra da tüketici fiyatlarıyla istediği gibi oynayabilecektir. 

Buna ikinci gerekçe olarak enflasyon ileri sürülüyor. Ben Türkiye'de yaş sebze ve meyve
nin enflasyonu artırdığı inancında değilim. Çünkü elimizdeki rakamlar -Ankara'daki rakamlardır-
bunu göstermektedir. 1988'de 1987 yılına göre sebze fiyatları yüzde 51, meyve fiyatları ise yüz
de 39 artmıştır; bu artış Türkiye'deki enflasyonun altındadır. 1989'da sebze fiyatları yüzde 47, 
meyve fiyatları ise yüzde 97 artmıştır. Meyve fiyatlarındaki yüzde 97'Iik bu artış, enflasyonun 
üzerindedir; ancak incelediğimizde, bunun, yüzde 105'inin kiraz, yüzde 130'unun şeftali, yüz
de 155'inin ise kavun fiyatlarındaki artıştan, bunun da, birim fiyatı trendini yükseltmesinden 
kaynaklandığını görüyoruz. Bize göre, Türkiye'deki fiyatların artış sebebi, 24 Ocak kararları
dır; serbest piyasa ekonomisinin örgütsüz toplumda yarattığı tahribattır ve bu konuda 
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Türkiye'deki aracı zincirinin kîrılamamasıdır, fiyatları, beş tane -daha sonra bahsedeceğim-
aracımn girerek artırmasıdır. Diğer sebebi ise, üretim maliyetlerinin, üretim girdilerinin olağa
nüstü artışıdır. 

Sayın Bakanımız, üçüncü gerekçe olarak hal mafyasından bahsetti. Sayın Ekinci'nin da
ha önce bahsettiği gibi, 1960 yılından beri 80 sayılı Yasa ile yürürlükte olan bu örgütlerin, Hü
kümetin yetkili bir bakanı tarafından "mafya" olarak kamuoyuna sunulması ciddi yanlışlık
tır, bir devlet adamına yakışmayacak derecede hafif bir ölçüdür kanaatindeyim; çünkü Hükü
metimizin görevi, eğer mafya varsa, bunları kamuoyuna açıklamak değil, bunların oluşmasına 
mani olmak, bunların gücünü kırmak, bunları yok etmektir; ama ben ANAP iktidarının maf
yalarla başa çıkacağına inanmıyorum. Zira ANAP tktidarı zamanında bol bol mafya yaratıl
dı; arsa mafyası, senet mafyası gibi. Hal mafyasının da buna katılması, sanıyorum diğer maf
yaların kamuoyundaki etkisini, gücünü kırmak amacına yöneliktir, yoksa, gerçekte hal maf
yası diye bir mafya olduğuna biz inanmıyoruz. Çünkü, bununla ilgili olarak Ankara örneğini 
ele alırsak, yaş sebze ve meyve dolaşımının, tüketiminin, sadece yüzde 19'unun Ankara top
tancı haline girdiğini görüyoruz, geriye kalan yüzde 81'i toptancı haline girmeden, yani beledi
yenin ve devletin kontrolünü yaşamadan piyasaya sürülmektedir. 

Halbuki uygulama aynen şöyle olmaktadır : Hale giren bir mal, yüzde 4 stopaj, yüzde 
3 KDV, yüzde 3 belediye rüsumu ve yüzde 7 komisyon alındıktan sonra üreticiye yansır. Halde
ki öncelik sırası ise, önce üretici kooperatifleri ve birlikleri, daha sonra müstahsiller ve daha 
sonra da üçüncü sırada komisyoncular şeklindedir ve bunlar birbirlerinden mal a|ıp satamazlar. 

Aslında 80 sayılı Hal Yasasını ne kadar eski kabul edersek edelim, burada üretici ve halka 
aykırı hükümler bulunmamaktadır, aykırılık, bunların yaşama geçirilememesinden kaynaklan
maktadır. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları sonucu oluşan yeni ekonomik politikalar, bu alanda 
da kontrolü ortadan kaldırmıştır. Türkiye'deki yaş sebze ve meyve, üreticiden alındıktan sonra 
devlet ve belediye kontrolünde pazara sunulamadığından, bizim hesabımıza göre, 1987 fiyatla
rıyla devletin sadece bu konudaki vergi kaybı 13 trilyon liradır. Sadece Ankara'daki hal olayın
daki uygulama kontrol altında tutulamadığından, Ankara Belediyesinin bu konuda 1989 yılın
daki rüsum kaybı S milyar liradır. 

Bu kayıpların ötesinde, gelen mallar, kalite, fiyat, ambalaj kontrolüne tabi olamadığı gibi, 
sağlık kontrolüne de tabi olamamaktadır. Oysa, hale giren mallar, hem standardizasyon, hem 
sağlık, hem kalite açısından ciddi bir kontrole sokulduktan ve o şekilde vasıflandırıldıktan sonra 
tüketicinin alımına sunulmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de bir hal mafyası veya pazar mafyası 
olduğunu sanmıyoruz. Böyle olumsuzluklar vardır, yani daha önce Musa Arkadaşımın belirt
tiği gibi, bazı hal komisyoncuları, direkt, bölgelerdeki üreticiden bahçeleri ve saireyi satın ala
rak uygulamayı yapıyorlar; bunu biliyoruz. Bunun da engellenmesinde ciddi yararlar vardır. 
Hükümetin bu konudaki tutum ve tavrını da her zaman için destekleriz, destekleyeceğiz; ama, 
olaya bir hal mafyası veya pazar mafyası diyerek bakmanın ve olayı olduğundan fazla büyüt
menin, bu sorunun çözümü için, enflasyonun çözümü için yeterli bir tavır olabileceği kanaa
tinde değiliz. 

Sayın Bakanımızın açıkladığına göre, dördüncü neden de, serbest piyasa ekonomisidir. Sayın 
tçöz de belirttiler, bizim partimizin bu konudaki tavrı, sosyal piyasa ekonomisidir; ama ben 
sosyal piyasa ekonomisinden önce serbest piyasa ekonomisine değinmek istiyorum. 
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Şimdi, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi yok. Niçin yok? Japonya'dan örnek verdiniz, 
Türkiye'de sadece bir avuç banka, bir avuç sermayedar, holding, bir avuç rantiye örgütlendiril
miş durumda. Onun karşısında olan 5 milyon işçinin sadece 1 milyon 834 bini örgütlü; 1,5 
milyon memur örgütsüz, 30 milyon tüketici örgütsüz, 20 milyona yakın köylü üretici örgütsüz. 
'Yani, toplumun bir kesimini örgütlemişsiniz, yasalarla ve diğer imkânlarla ona belli güçler sağ
lamışsınız; ama toplumun çalışan, emeğiyle geçinen, alınteri harcayan kesimi örgütsüz... Böy
le bir toplumda, "Buyurun, serbest piyasa ekonomisi..." diyorsunuz. Biz serbest piyasa eko
nomisine de varız; ama o zaman toplumun bütün kesimlerini örgütleyin, bunun.altyapısını oluş
turun, bunun yasal yapısını oluşturun, ondan sonra bu toplumsal katmanlar ve sınıflar, ser
best piyasa ekonomisi uyarınca belli bir ekonomik mücadeleye girsinler. Bu yok, TÜStAD var, 
bankerlerin örgütleri var, diğer kesimlerin örgütleri var, ithalatçının ÖCgtftü var, ihracatçının 
örgütü var; ama üretici köylünün örgütü yok. Böyle bir toplumsal yapıda serbest piyasa eko
nomisi, bu üreticiyi, bu çalışan insanları, ahnteriyle geçinen insanları ezmekten başka hiçbir 
sonuca ulaşamaz. Eğer Sayın Bakanımız serbest piyasa ekonomisini yaşama geçirmek istiyor
sa, üyesi olmak istediğimiz AT ülkelerindeki örgütlenme modellerini, o ülkelerdeki yasal dü
zenlemeleri, demokratik düzenlemeleri, katılımı ve bunun altyapısını öncelikle oluşturur ve ondan 
sonra bu ekonomik kararları alırlar; biz de kendilerini saygıyla ve takdirle izleriz, seyrederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — öyle mi efendim... 
Efendim, bu kısa açıklamamdan sonra, asıl konuya gelmek istiyorum. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Sayın Kalkan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Tamam efendim. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Üç beş kelimeyle bitir... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Evet, üç beş kelimeyle bitireceğim efendim. 

Şimdi, yaş meyve ve sebzedeki fiyat artışının genelde dört, özelde de beş temel nedeni var. 
Bunlardan birincisi, arz ve talepteki-dengesizliktir. Ankara'nın o günkü ihtiyacı 80 ton 

ise ve 40 ton mal geldiyse, fiyatlar mutlaka artacaktır. 
İkincisi, piyasadaki para miktarındaki olağanüstü artıştır. 
Üçüncüsü de, tekelleşmedir. Yani, bugün, margarinde ve deterjanda olduğu gibi, belli bir 

saha, belli bir tekel veya birkaç tekel tarafından ele geçirildiğinde fiyatları onlar belirlemektedir. 
Dördüncüsü de, reklamlardır. Zaten bu da, psikolojik olarak fiyatların artışına neden ol

maktadır. 

Yaş meyve ve sebzede bizim saptadığımız olay şudur: Üreticiden tüketiciye kadar dolaşan 
zincirde, sorunun, yaş sebze ve meyve ithalinin serbesVbırakılmasıyla değil, bazı kesimlerin 
piyasadan çıkarılması ve bu aracı zincirinin kırılmasıyla çözümlenebileceği kanaatindeyiz. Çünkü, 
üretimden tüketime kadar araya şu unsurlar girmektedir: tik toplayıcı, tüccardır, önce küçük 
üreticiden portakalı veya ıspanağı toplamakta ve -tabiî, bir kârla birlikte- malı büyük kentlere 
ulaştıran sevkiyatçı tüccara iletmektedir. Burada, aynı zamanda o üretim bölgesindeki komis
yoncu da devreye girmektedir. Bu mal, nakliye komisyoncusu kanalıyla, tüketim bölgelerinde
ki, yani büyük metropollerdeki komisyoncuya intikal etmektedir. Şimdi, arada beş tane, hiçbir 
iş yapmayan ve malın fiyatını artıran tabaka devreye girmektedir. Eğer biz hükümet olarak 
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bu aracı zincirini devreden çıkarırsak, üreticiyi, kredi olarak, altyapı olarak, kooperatif olarak 
desteklersek ve üreticiyle tüketiciyi direkt olarak kooperatifleri veya birlikleri aracılığıya karşı 
karşıya getirirsek, hem üretici, hem de tüketici sömürülmez ve aradaki bu fiyat artışı da oluş
maz. Bu da çok basittir; hem semt pazarları genişletilebilir, hem de Metropollerin dışında üre
tici ve tüketicinin karşı karşıya gelebileceği, direkt satış yapılabileceği pazarlar kurulabilir, on
ların birlikleri güçlendirilebilir. 

Demin, Sayın tçöz, bazı yasalarda değişiklik yapılması için hazırlık yapıldığını belirtti; 
eğer bu değişiklik önerisi, bu yapıya uygunsa, bundan mutluluk duyarız ve destekleriz. Bu ya
pılmadan, Türkiye'deki yaş sebze-meyve fiyatlarının ve diğer fiyatların düşeceğine biz inana
mıyoruz. Yani, öncelikle, bu aracı sistemi ortadan kaldırılmalıdır; ama bu aracı sistemini ANAP 
iktidarının ortadan kaldırması mümkün değildir; çünkü, aracı sistemi, bu sistemin, bu çarpık 
sistemin sonucudur. 

Efendim, sözlerimi, Sayın îçöz'ün, çok güzel konuşmasında belirttiği bir iki konuya deği
nerek bağlayacağım. 

Bu gemi meselesi, DELMONTE meselesi, bizim telaffuz ettiğimiz mesele değil; önergede 
de aynen şöyle denmiştir; "ANAP Grubundaki bazı milletvekillerinin kamuoyuna açıklamala
rından ve ANAP Grubundaki tartışmalardan aldığımız bilgilere göre..." Nitekim, gazete ku
pürleri buradadır. 

Aynı zamanda Sayın tçöz, "Ayrı ayrı politikalar saptadığımızı ve halkın teveccühüne bu 
şekilde sunduğumuzu" belirttiler. Tabiî, buna katılmak mümkün değil; çünkü 26 Mart seçim
lerinde halkın teveccühü sizin politikalarınızın yanlışlığını ortaya koymuştur... Hâlâ, böyle, üzüm, 
ıspanak, ayçiçeği üreticileriyle, koyun yetiştiricileriyle, oynamaya devam ederseniz, halkın te
veccühünün çok daha gerilere çekileceği inancındayım. 

Sayın Bakanımızın son derece zeki olduğu kanaati bizde yerleşmiş durumda; ama böyle, 
her aklına gelen uygulamayı yürürlüğe koyarsa, ANAP Grubunu çok daha güç durumlara so
kabilir. Onun için, gelin, hep beraber bu önergeyi destekleyelim, kabul edelim, Sayın Bakanı 
da biraz dinlendirelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 

Söz sırası, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner'de; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biliyorsunuz, her madalyonun -maalesef- iki yüzü vardır. Madalyonun bir yüzünü, sayın mil
letvekili arkadaşlarım burada izah etmeye çalıştılar; yüksek müsaadelerinizle, ben de öbür yü
zünü anlatayım. 

önce, makro ekonomiden başlayarak; Türkiye'deki ithalat rejiminin nasıl planlandığını, 
amaçlarının ne olduğunu; arkasından, yaş meyve - sebze ithalatında alınan kararların nereye 
gitmeyi amaçladığını belirtmek; müteakiben, sayın milletvekili arkadaşlarımızın burada yap
tıkları konuşmalardaki bazı iddialarına cevap vermek ve nihayet, çok ciddi bir müessese olan 
gensoru müessesesinin kullanılması sırasında, önergede dile getirilen cümlelerin, ifadelerin ne 
denli tutarlı olduğu hakkında bilgi vermek istiyorum. 
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Son on yıl içerisinde, dünyada çok büyük bir değişiklik vardır, dünya hızla değişmektedir; 
o kadar hızla değişmektedir ki, çoğumuzun hayallerinden geçmeyen işlemler, ayları bırakın, 
günleri takip etmektedir. 

tşte bakınız, Doğu Avrupa'daki gelişmeler... Bir Macaristan'ın, Polonya'nın, Romanya'
nın, hatta Bulgaristan'ın, o katı komünizm rejiminden ayrılıp hürriyete kavuşacaklarını, aca
ba o ülkelerde yaşayanlar hayal edebilirler miydi? Bunları da geçiniz, komünizmin kalesi, terör 
odağı, o korkunç Sovyet Rusya'ya bakınız, nasıl değişti. Ne kadar zamanda değişti?.. Sadece 
beş sene içerisinde değişti. Gorbaçov gibi bir lider geldi ve dünyada insanlara ve insanların 
iradesine zincir vurulamayacağını ve sosyal baskıya karşı çıkılamayacağını anladığı zaman, re
jimi değiştirmek zorunda kaldı. 

Değerli üyeler, dünyada bu değişiklikler yapılırken, dünyadaki harplerin türü de değişme
de başladı. Eskiden top ve tüfeklerle savaşanlar artık ekonomik boyutlarla savaşmak zorunda 
kalıyorlar. Rusya'daki rejim değişikliğinin ana teması şuydu; Gorbaçov, ekonomik bünyede batı 
ile savaşamayacağını anlayınca, bu değişikliğe -isteyerek değil- mecburiyetten dolayı başvurdu. 

Dünyada bütün bu değişiklikler olurken, bir an için kendi memleketimize, güzel Türkiye-
mize bakalım. Sene 1979... "1979" dediğim anda, hemen sıralarda oturan sayın milletvekille
rinin şöyle bir titrediklerini görüyorum... 

HÎLMÎ ZÎYA POSTACI (Aydın) — Yok canım!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Neden?.. Çünkü hafızalarda, hepimi

zin hafızalarında 1979 senesinin özel bir önemi, canım memleketimin kötü günleri yaşadığı 
bir dönem var. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Siz neredeydiniz o zaman? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devam) — Bizler, o memlekette hizmet aşkıyla ça
lışan insanlardık; onun akabinde yola çıktık ve bu değişim içerisinde, Türkiye'nin de dünyada
ki değişime ayak uydurma zorunluğunu bilerek, yavaş yavaş toplanan bir ekip, olarak 1983 
senesinde hizmet etmek için iktidara geldi. 

Şimdi, dünyada bu gelişen ekonomi acaba ne demektir? Bu ekonomi, dünyada sosyalist 
ekonomisinden bir kaçışı göstermektedir. Doğu Avrupa'da sosyalist ekonomisinden kaçan her 
ülke -Sovyet Rusya da dahil olmak üzere- serbest piyasa ekonomisini seçmişler ve neredeyse 
koşarcasına kucaklarcasına oraya doğru gidiyorlar. 

Durum böyleyken, Türkiyemizde, maalesef eskiye özlem, tarih döneminde kalmanın acı
ları var. 

Ben, tabiî, başkalarının felsefesi hakkında bir şey söyleyemem. Her ne kadar memlekette 
demokrasi varsa da, bu, ancak onların felsefesidir; onları istedikleri yere götürür veya götür
mez. Bunu da tabiî ki sandık belirler. (SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Haydi gidelim, haydi. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sandık, kimsenin kaçamayacağı bir 
yerdir, öyle güzel bir yerdir ki, bizi iktidar yapmıştır, arkadan seçimler kazandırmıştır, 26 Martta 
bizim partimizi hüsrana uğratmıştır; doğrudur, bu sandıktır... Peki, ama sonra ne olmuştur? 
26 Mart seçiminden sonra 19 yerde seçim yapılmıştır. Nedense bunu bir türlü dinlemek istemi
yorsunuz. 19 yerde yapılan seçimde Anavatan Partisi 12 yerde seçimi kazanmış, oyların yüzde 
37'sini almış... 
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ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Onlar da alışveriş. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Bakan, muza gelelim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bununla da kalmamış, iktidar alter

natifi olduğunu, Meclisteki sandalyesine bakmadan Anavatan Partisinin yerine gelebileceğini 
iddia eden bir partinin, Anamuhalefet Partisinin -âdeta kenara sıyırırcasına- kendi yerinde se
çim almıştır. İşte sandık budur, işte seçim budur, işte demokrasi budur!.. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Karpuza gel, karpuza... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
bir misali yüksek huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Bu, serbest piyasa ekonomisiyle sosya
list ekonominin arasındaki farkı barizce ortaya koymak için dünyada yaşanan bir olaydır. İkinci 
Cihan Savaşından sonra Almanya ikiye ayrılmıştır. Sanki bir el ülkeyi ikiye ayırmış, bir tarafı
na "Buyurun, siz serbest piyasa ekonomisi uygulayın", bir tarafa da "Siz de buyurun, sosya
list ekonomiyi uygulayın" demiş ve 45 yıl kapıları kapatmış, iki tarafa da "Yürü ya kulum" 
demiş... 45 yıl sonra açmışlar, bakmışlar; Batı Almanya, dünyanın en kuvvetli ülkelerinden 
biri olmuş. Aynı ırktan gelen, aynı dinden olan, aynı dili konuşan insanların sosyalist blokta 
olan kısmına baktığınız zaman, içler acısı bir manzarayla karşılaşıyorsunuz, tşte, sosyalist eko
nominin açık misali, tşte o insanlar, bugün, bükemediği bileği öpmekle bu işi dünyada uygulu
yorlar; ama bakın, Türkiye'de halen geçmiş fikirlerin özlemi var, geçmiş fikirlerin beklentisi 
var ve onların müdafaası yapılmaya çalışılıyor, biraz sonra arz edeceğim. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Konuya gel, konuya... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, 1989 senesinde ne olmuş : 1989 
senesinde, ekonomik politikalar süratle yürürlüğe konmuş. Enflasyonla mücadelenin, gerek 
Hükümetin, gerek Anavatan Partisinin, gerekse seçimlerden sonra halkın bir numaralı isteği 
olduğu ortaya çıkmış ve bu konuda, Anavatan Partisi ve Hükümeti elinden geldiğince çalışma
ya başlamıştır. Bu konuda bir dizi tedbirler almış ve temmuz ayında işçi ve memura yüzde 93'lük 
bir zam vermiştir. 1989 senesi içerisinde, bu kürsüden çiftçiyi ve tarımı müdafaa edenleri âdeta 
mahcup edercesine, peşin fiyatıyla bütün ürünü almış ve bunu hangi dönemde almış? 1989 
yılı, Türkiye için zor bir yıl olmuştur; kırk elli yıldır görülmeyen kuraklık, takriben ürünün 
dörtte birini telef etmiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, "Efendim, siz müsaade 
ettiniz, buğdayı, mısırı, arpayı dışarıdan getirdiniz; getir meşeydiniz ne kadar iyi olurdu." Şim
di buyurun, madalyonun öbür yüzü : Eğer biz onu getirmeseydik, daha evvelki dönemlerde 
olduğu gibi, arz - talep dengesiyle bu fiyatlar yukarı çıkar diye, bazı uyanık tüccarlar, bu yaz 
da yaptığı gibi, piyasada malı kapatıp, üç ay sonra fahiş fiyatla halkıma yedirmeye kalktığı 
zaman acaba ne diyecektiniz, ekmeğin fiyatı 2 bin liraya çıktığı zaman bu kürsüden ne diye
ceksiniz? Ben söyleyeyim : "Efendim, o kadar döviziniz vardı da, neden ithal etmediniz" di
yecektiniz. Kusura bakmayın sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarı, doğru bildiğini, 
doğru yerde, milleti için her zaman yapar ve yapacaktır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Neticede, 1989 senesinin içerisinde yürürken, sayın muhalefet parti liderleri çıkmışlar be
yanatlar vermişlerdir; "Bu programla memlekette enflasyon artacaktır" diye kehanet buyur
muşlar, "Yüzde 100'ün üzerine çıkacağını, yüzde 150'nin üzerine çıkacağını" söylemişlerdir. 
Gazeteler ve tarih bunları inkâr edemez, orada. Peki ne olmuştur? Ne olmuştur da enflasyon 
çıkmamıştır, yüzde 68.8'e inmiştir? 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Yüzde 10'a indirin. 
ÖMER MtSKt (Hatay) — Yüzde 10'dan ne haber? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir arkadaşım soruyor "Yüzde 10'a 

indi mi?" diye. Yüzde 10'a indirmeye kalkarsınız vatandaşları camdan dışarı çıkartırsınız. (SHP 
sıralarından gürültüler) Siz eğer Allah korusun bir gün iktidara gelir de böyle bir sorunla karşı 
karşıya kalırsanız, belki böyle bir şeyi denersiniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Onu biz söylemedik. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın bu neyin sesidir, bu neyin reak

siyonudur. Ocak ayında enflasyon rakamları bir daha açıklanmıştır. Enflasyon rakamı yüzde 
74,3'ten -toptan fiyat ve eski rakamla iddia ediyorum, ifade ediyorum, sonra yanlış şekle çek
meyin diye- yüzde 62.9'a düşmüştür. Nerede ise inanmak istemiyorsunuz. 

HlLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — İnanacak bir yeriniz kalmadı ki. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, enflasyon memleketin mesele

sidir, onu indirmek bizim azmimizdir, Anavatan Partisinin vazifesidir, Hükümetin görevidir. 
Bundan hiçbir şekilde korkmayınız, enflasyonu indirmek memleketin yararına olacaktır; ama 
siz, tabiî bunu, "Bu enflasyon iner de, Allah korusun, Anavatan Partisi seçimleri kazanmaya 
devam ederse" diye düşünüyorsanız, ona da söyleyecek bir şeyimiz yok. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kaç sene sonra? 10 sene oldu. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — La Fontain'den hikâyeler... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anavatan Partisi hizmet etmek için 

vardır. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1,5 saat süreyle, Sayın Bakanın çalışmaları eleştirildi; 

şimdi, Sayın Bakan eleştirilere cevap vermektedir. Lütfen, Bakana müdahale etmeyelim, Ba
kan da özgürce konuşsun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan; siz bile tahammül ede

mediniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1990 senesine girdiğimizde, şubat ayı

nın şu günlerinde, 1990 senesinin Türkiye için iyi bir yıl olacağını ümit ediyoruz. 
Son üç ay içerisinde gayri safî millî hâsıladaki büyüme hızı takriben yüzde 5 civarındadır. 

Elektrikteki üretim artışı takriben yüzde 12 civarındadır. Bu 1990 senesi için yapılan program
da gayri safî millî hâsılanın yüzde 5,7 büyüyeceğini tahmin ederken, bu rakamın daha da yu
karı çıkabileceğini ümit ediyoruz. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 1989'da kaç 1989'da? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1989'da, takriben yüzde 2,2 olacak

tır. 1989 senesinde gayri safî millî hâsıla büyüme hızı yüzde 2,2 olacaktır. Tarımda çok kötü 
bir yıl geçirmemize rağmen, ekonomide bazı sıkıntılarımız olmasına rağmen ve en mühimi, 
enflasyonla dişe diş mücadele etmemize rağmen, iyi bir sene olmuştur. 
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ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Devlet istatistik Enstitüsüne bir kere daha hesap ettirin, 
belki yüzde 5 olur. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, 1989 senesinin şubat ayına bak
tığınız zaman, bundan takriben sekiz ay evvel faiz maliyetlerinin -mürekkep olarak ifade 
ediyorum- yüzde 140'lara ulaştığı seviyeden, bugün yüzde 75'e indiğini söylemek istiyorum. 

Mevduat faizlerinde düşme vardır. 
Kur sabit gitmektedir. Bu açıdan baktığınızda, 1990 senesinde de, gene geçen sene olduğu 

gibi, ihracat artışının süreceğini ve ödemeler dengesindeki cari işlem açığının gene pozitif ba
kiye vereceğini iftiharla belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, ithalat rejimi neden değişti? Notlarıma bakıyorum; Sayın Erdal Kal
kan, "İthalat rejimini neden indiriyorsunuz, gümrük vergilerini neden aşağıya çekiyorsunuz, 
neden bu işi yapıyorsunuz, biz anlamıyoruz. Bu işin sırrı ne? Yani, devlet bazı hesaplara göre, 
2,2 trilyon lira gelir kaybına uğruyor, siz bu bütçeyi nasıl denkleştireceksiniz" gibi bir sual sordu. 

Cevap vereyim : Bir kere, kayıp 2,2 trilyon lira değildir; takriben 800 milyar lira olacaktır; 
ama 1989 senesinde ekonomik politika yönetiminde bir değişiklik yapılmıştır, yeni bir anlayış 
getirilmiştir, bu anlayışı ifade edeyim : Kur farklarını yükselterek ithalatta enflasyon maliyeti
ni yükseltmek yerine, sanayicinin maliyetlerini aşağıya çekebilmek için, ithalatta alınan vergi
leri azaltarak maliyeti aşağıdan çekmeye başladık, yani enflasyon ithal etmemek için. Bu 1989 
senesinde kendisini gösterdi; çok güzel bir çizgiye girmiştir, devam edecektir; birincisi bu. İkincisi, 
AETjle entegrasyonda olay sadece AET değildir, AET bir hedeftir. Olay, dünya ekonomilerin
deki yapısal değişikliği entegrasyondur. Yani, siz eğer bütün ümitlerinizi bir yere bağlarsınız, 
ileride o ümitler meydana gelmezse, o zaman ne yapacağınızı şaşırırsınız. Türkiye'nin böyle 
bir politikası yoktur. Türkiye, AET ile entegrasyonu hedef almıştır, doğrudur ve sanki yarın 
entegre olacakmış gibi kendi sistemini kurmaya çalışmaktadır. Ama bugün, dünyadaki ticaret 
savaşında, bir taraftan Amerika, bir taraftan "Asyanın kaplanları" denilen dört ülke; Japon
ya, Kore, Tayvan; onların arasındaki ticaret savaşında, Türkiye, yerini muhafaza etmek zorun
dadır, ihracatını artırabilmek zorundadır, tşte bunun için, bu yeni yapısal değişimde herkesin 
önünde bir noktaya gelmiştir. Bunu anlamak için hesap makinanızı çıkartıp üç beş rakamı çar
parsanız, ikisi arasındaki farkın ne olacağını anlamanız pek de güç değildir. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Bunun formülünü de verir misiniz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kusura bakmayın, formülü size ver

meyelim; çünkü bugüne kadar bütün verdiğimiz formülleri daha anlayamadınız, onun için, 
bu formülü vermekte biraz güçlük çekiyoruz. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bunu isteyen, sizin partinizden. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Serbest piyasa, anarşi, piyasası değil

dir; ama sadece polisiye tedbirlerle, -ki, hepinizin malumudur- eski senelerde zabıtayla, polis
le, esnaf, simitçi döverek bazı işler yapılırdı; bizim böyle bir niyetimiz yok. Yalnız burada bir 
rakamı ifade etmeme müsaade edin. Burada arkadaşlarım ifade buyurdular; 1988'de tarım ar-
tışlarındaki nispetin yüzde 51 civarında olduğunu, 1989'daki söylemedi bir arkadaşım, öbür 
arkadaşım da biraz yandan teğet geçti ve "Yaş meyve ve sebzede yüzde 90 küsur olmuştur, 
öbürlerinde biraz düşük olmuştur." dedi. Ben size gerçeğini söyleyeyim : Tarım girdilerinin enf
lasyona tesiri yüzde 88 olmuştur. Tabiî bunlar istatistiklerde yazılı, alıp bakarsanız, nereden 
kaynaklandığını görürsünüz. 
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Peki neden olmuştur? Geçen sene kuraklık olmuştur. Başka neden olmuştur? Rahmetli 
Menderes'in, o dönemlerde, daha, küçük bir ülke olan Türkiye'nin, üzerine bastığı, tespit etti
ği problemlerini çözmek için müdahale ettiği olay, maalesef, zaman içerisinde gelişmiş, boyut
larını artırmıştır. 

Eğer, iki üç gün evvel TRT'de yapılan bir yayını izlediyseniz, hepinizin bildiği gibi, bu
gün, maalesef, Türkiyemizde, bu mevzuda birtakım haksız kazanç sağlanmaktadır; peki hak
sız kazancı kim almaktadır : Televizyonda da gördüğünüz, bizim de defalarca ifade ettiğimiz 
ve ifade etmeye devam edeceğim gibi, haksız kazancı üretici sağlamamaktadır. Maalesef, be
nim üreticim, çok zor şartlar altında ürettiği malını piyasaya sevk ederken, üzerine gelen aracı 
baskıları yüzünden ezilmektedir; bu bir gerçektir. 

Peki, aracılar kimdir? Hal mafyasıdır. "Hal mafyası" benim tabirim değildir,-benden ev
vel de söylenmiştir, haldeki herkesi de kapsamamaktadır. O televizyon programını izlemediy
seniz, izlemenizi tavsiye ederim. Elinizi vicdanınıza koyarak izlediğinizde, toptancı hallerinde 
bir şeylerin döndüğünü hissedersiniz. 

Şimdi diyeceksiniz ki, "Madem biliyorsunuz, takın polisi peşine, yakalasın zehir hafiye, 
getirsin bir güzel dövsün adamı." Hayır olmaz; onu Anavatan Partisi iktidarı yapmaz; Anava
tan Partisi İktidarı, insanlarının iyi olduğuna, insanlarına şans tanımak gerektiğine ve Türki
ye'de demokrasinin geliştirilmesine inancı olan bir partidir. 

tşte bakınız, 1983 yılından bu yana, demokrasi nasıl gelişti, nasıl gelişmeye devam edi
yor... 1983 senesinde Türkiye'de demokrasi bu boyutlarda mıydı, sorarım? 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Gazeteciler dövülüyor. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Demek ki düşüncemiz, üreticinin des
teklenmesi ve malını en iyi fiyatla bir rekabet ortamı içerisinde piyasaya arz etmesidir, ama, 
geçen sene kuraklık nedeniyle bazı tüccarın uyanık davranıp milleti soymasına da müsaade 
etmemize, göz yummamıza herhalde katılmayacaksınız. Yani, biz bunları ithal etmeseydik de 
bu adamlar biraz fazla para kazansalardı, siz memnun mu olurdunuz?,. Tahmin etmiyorum 
bunu. Demek ki, üretici, aracı, esnaf ve tüketici zinciri arasında 55 milyon kişinin haklarını 
korumak Anavatan Partisi iktidarına nasip olmuştur. Siz ne söylerseniz söyleyin, nasıl müda
faa ederseniz edin, ne yazarsanız yazın, kalbinizde bildiğiniz gerçekleri sadece polemik konusu 
yapmak için bu kürsüye çıkıp söylemekle bu işi örtemezsiniz. Bizim burada uygulamaya çalış
tığımız strateji yegâne çözüm değildir; çözümün ilk halkasıdır. Yani, serbest piyasa mekaniz
ması içerisinde Demokles'in kılıcı gibi, ithalatta eğer fiyatlar belli rakamların üzerine çıkarsa, 
bazı insanların ithalat yapabileceklerini bilmesi bile, fiyatların belli bir oranın üzerine çıkma
sını engellemektedir. 

İkinci yapılacak iş -Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşım bunu izah etti- Hal 
Kanununu değiştirmektir, bunu modernleştirmektir. Telekomünikasyon ve bilgisayar ağlarıyla 
Türkiye'nin çeşitli yerlerine bağlantı yaparak ve içindeki komisyoncu, kabzımal sayısını artıra
rak, gerçek arz ve talebin sağlanmasını öngören bir sistem yaratmak gerekmektedir. Bununla 
ilgili çalışmalar sürmektedir. 

Daha başka neler yapılmalıdır?.. Kapalı soğuk hava depoları yapılarak, üreticinin elinde
ki mamulün çürümesini önleyecek sistemlere gidilmelidir. Bunlar için de, Hükümet, çalışma
larını sürdürmektedir. 
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Daha başka yapılacaklar; üreticilerin daha fazla kooperatifleşmesini sağlamak, ambalaj 
sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak, pazarcılık sisteminin daha yaygınlaştırılmasını ve 
kontrol altına alınmasını sağlamaktır. 

Bunları söylerken, aklıma şunlar geldi: 26 Mart seçimlerinden beri büyük şehirlerde bele
diyeler sizde, oralarda iktidarsınız. O belediyelerin pazarlarında neden kontrol yapmıyorsu
nuz? O pazarlardaki meyve ve sebze fiyatlarının bu kadar fahiş olarak yükselmesini neden en
gellemiyorsunuz? İstanbul'u neden susuzluğa boğuyorsunuz? Ankara'da yaşayanları neden kirli 
havadan boğulmaya itiyorsunuz? Bunları sizlere sormayacaklar mı? Keza, mahallî idarelerden 
dolayı önerge veya gensoru veremeyeceğim diye, bunları size söylemeyecek miyim? Ben, İstan
bul Milletvekiliyim; bunlar konuşulurken bu esnada bunları size aynen soruyorum : Siz de bu
ralarda neler yapıyorsunuz; insanları İstanbul'da susuzluğa boğarken, susuzluk beraberinde 
kolera ve tifo getirirken neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Bu kürsüye çıkınız, ifade bu
yurunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ayıp, ayıp!.. (ANAP sıralarından "Sana ayıp" sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyiniz efendim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sen, Bakanlığa yakışmayacak bir adamsın. Böyle konuşulmaz... 

Utanmıyor musun? 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Topuz... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Su meselesinde böyle konuşmaya utanmıyor musun? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

demokrasinin güzel yanı, kürsü hürriyetidir. Benden evvel konuşan arkadaşlarım, kürsü hürri
yetlerini sonuna kadar kullandılar ve biz burada onları dinledik. Burada ben de hürriyetimi 
kullansam, siz de müsamaha etseniz... Sizin benim hakkımdaki fikriniz zaten sabit, bu fikri 
ben değiştiremem. Bırakınız, burada fikirlerimi söyleyeyim. Fikirlerimi beğenmezseniz, bana 
burada oy vermezsiniz. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sana kim oy verecek?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (İzmir) — Kararnameye gelelim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Hasan Ekinci ile ilgili birtakım 

şeyler var; "Bakan domuz eti ithal ettirdi" falan diye. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakan, bir de "bardo eti" var; bunun ma

nasını açıklar mısınız? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ithalat rejimi, 

biliyorsunuz, 1984 senesinde değişti. 1984 senesinden beri, çeşitli zamanlarda, çeşitli gereksin
melere göre hareket edilmektedir. Türkiye, AET ile birleşmeye çalışan, turizmi geniş, her kitle
ye hitap eden bir ülkedir. Sayın arkadaşım dedi ki, "Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan 
bir ülkede bu eti ithal edecekler, bunu bazı insanlar alacaklar, sucuğa, salama karıştıracaklar, 
yedirecekler..." Bu işi yapanlar, herhalde Müslüman değildir; size hatırlatırım. Müslüman ül
kedeki benim halkım böyle şeye tenezzül etmez. Siz, bizim halkımızı tanımıyorsunuz galiba. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — O işi halk yapmıyor. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Artık, Türkiye, yasaklar ülkesi olmak

tan çıkmıştır. Türkiye'de her şey vardır. Yalnız, eğer bu konu hassas bir konuysa, bu konuda 
yasaklama getirilmesi arzu ediliyorsa, Anavatan Partisi kendi Grubunda konuşur, Hüküme
tiyle konuşur, danışır, gerekli kararı alır, Hiç merak etmeyin. Sizin hatırlatmanıza ihtiyacımız 
yok. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bundan sonra görüşülecek bir gensoru daha var. Lütfen topar
layın efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Havyar ithaliyle ilgili olarak, "Efen
dim, havyarın fiyatlarını düşürüyorsunuz, havyar ithaline müsaade ediyorsunuz, bazı insanlar 
yiyor" diyorlar. Kusura bakmayın; ama bu memlekette, havyarı, biz İktidar olmadan evvel de 
yiyenler vardı, onlar, o havyarı nereden buluyorlardı?.. (DYP sıralarından gürültüler) Nereden 
buluyorlardı? siz eğer havyarın üzerindeki vergiyi aşağıya indirirseniz -sigarada ve altında ol
duğu gibi- kaçakçılığı önlersiniz, Bulgaristan'ın beline de kazmayı vurursunuz. 

Erdal Kalkan canlı eşek ithalatına takılmış, "Ganlı eşekleri niye ithal ediyoruz?" Eğer 
buyururlar da Hazine ve Dış Ticarette ithalat rejiminin ne şekilde hazırlandığına bakarlar, "Ne
dir?" diye sorarlarsa... ithalat rejimi, gümrük ortak tarifesi çerçevesi içerisinde Avrupayla en
tegrasyonda, orada hangi maddeler varsa Türkiye'de de aynı maddeler vardır, o maddeler ter
tibinde ithalat vardır. Eğer birisi canlı eşek ithal edecekse, ihtiyacı varsa, buyursun etsin. Her
halde buna siz karışmazsınız. 

ithalat teminatını anlamamış Erdal Bey : "ithalat teminatını niye kaldırdınız? Siz, Mer
kez Bankasını zarara sokuyorsunuz..." Hayır, ithalat teminatını yatıran sanayiciye ithalat te
minatının bir maliyeti vardır. Eğer bu teminatı yatırmazsa, maliyeti düşeceği için, enflasyon 
da aşağı düşmeye başlar. Tabiî, siz enflasyonun aşağı düşmesini gönülden arzu etmediğiniz için, 
burada bunu tenkit etmeye çalışıyorsunuz, bunu da ben normal karşılıyorum; ama bizim yo
ğurt yiyiş tarzımız bu şekildedir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, gelelim pirinç (çeltik) konusuna : 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın,.süreniz bir hayli aştı efendim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ-TANER (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, iki tane muha

lefet partisi sözcüsü 20'şer dakikadan fazla konuştular, ben cevap veriyorum. 
BAŞKAN— Sayın Bakan, siz gündem dışı konuştunuz, bu konuyla ilgili pek konuşmadı

nız. Onun için, bu süreye uymak zorundasınız. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anlıyorum efendim; toparlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfet*... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hemen arz edeyim : 1988'de, pirinç 

uzun dane 500 lira, orta dane 450 lira, kısa dane 400 lrfa"imiş; 1989'da, uzun daneye bin, -yani 
yüzde 100- orta daneye 900, kısa daneye 800 lira fiyat vermişiz. 

Kusura bakmayın, herhalde size yanlış rakamları söylediler, bundan haberiniz yoktu. 
Türkiye'de geçen seneki kuraklığın getirdiği yaraları sarabilmek için tarımda iyi bir politi

ka uygulanmıştır, iyi taban fiyatlar verilmiştir; keza bu sene de verileceğini söylemek istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, son olarak, bu gensoru metninde yazılan iki hu

susa cevap vereceğim; diğer ikisine arkadaşlarım cevap verdiler. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir de maymun beyni yendiği meselesi var; bunu 
da açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın iktidarın çok önemli bir görevi 

vardır; icraat yapmaktadır; keza muhalefetin de aynı derecede önemli bir görevi vardır; o da, 
denetlemeyi yapacaktır. Yani, biz nasıl çalışacaksak, nasıl yaptıklarımız tenkit edilecekse, sizin 
de aynı hassasiyetle ve titizlikle bunların üzerine eğilmeniz gerekmektedir; ama fevkalade ciddi 
olan bir gensoru önergesine yazdığınız satırlara bakın; diyorsunuz ki, "Falandan, filancadan, 
ANAP Grubundan duyduğuma göre, bazı gazetelerde okuduğuma göre, 2 gemi, muz ve kivi 
ile doluymuş, limanlarda dolaşıyormuş..." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — "Yalan" de. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — yalandır; külliyen yalandır. Niye?.. 

Anlatayım. 
1. Sebep yok; çünkü, kivi ve muzun ithal fonlarında ve gümrük vergilerinde bir indirim 

yapılmamıştır. 
2. İthalatı serbesttir; orada dolaşıp ne bekleyecek gariban adam, içeri girer. 
3. Siz biliyor musunuz ki, bu gensoruyu veren arkadaşların arasında, ulaştırmadan fev

kalade anlayan bir arkadaşım var; geçen gün kendisine söyledim; tabiî, bir şey söyleyemedi : 
Gemicilikte "Sürastarya" diye bir şey vardır. Yani, siz gemiyi çekmeden bekletirseniz, bugün, 
günde S bin dolar para ödersiniz. 

Şimdi, hesaba bir bakın. Basit bir hesap... Buraya yazdınız ya, hesabı verelim. 5 bin do
lardan bir ayda İSO bin dolar eder. Bu iş çıkalı 3 ay oldu. Bir gemi için 450 bin dolar, ikinci 
gemi için 4S0 bin dolar; toplarsanız 900 bin dolar eder. 

Kusura bakmayın; ama ben size sorarım : 3 aydır bekleyen bu muz -çürüdü çürümediyi 
bir kenara bırakın- altın olsa 900 bin dolara değer mi? Yani, siz bunu yazarken, nasıl böyle 
yazabiliyorsunuz? Bir sormuyor musunuz? Yani, bu işin bileni yok mu? Gelin Hazineye, biz 
size söyleyelim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim, "DELMONTE gelmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış." DELMONTE, dünyanın 
en büyük firmalarından bir tanesidir. Memleketimize daha henüz gelmemiştir, ithalat için mü
racaat etmemiştir; ama size bir şey söyleyeyim mi?.. Ederse de müsaade veririz. Neden Kıbrıs
lı, bir Türk asıllı vatandaşımızın yurt dışında kuvvetli bir şekilde büyümesini ve Türkiye'ye 
yatırım yapmasını siz bu kadar kınıyorsunuz? Eğer bildiğiniz bir şey varsa, gelin buradan ifa
de buyurun. Size geçen sefer de söyledim; ben kendisini tanımam. Hayatta bir kere gördüm, 
sokakta görsem tanımam; ama buradan tekrar ifade ediyorum : Gelsin görüşürüm, Türkiye'de 
yatırım yapsın desteklerim ve kendisine, dışarıda Türkün ismini duyurduğu için de teşekkür 
ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... Artık, çok uzadı... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, son cümlem; bitiriyo

rum. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Bakın, pirinç fiyatlarından bahsetmişsiniz. Eğer böyle zamanda pirinç ithalatındaki fonu 

yükseltirseniz, o pirinci ithal eden insanın cebine bir ton para koyarsınız. Eski dönemlerde bunlar 
oldu. Bu dönemde yapamayız, kusura bakmayın. 
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" Sayın milletvekilleri, önergede benimle ilgili olarak birtakım yorumlarınız var. En sonun
da bağlıyorsunuz; diyorsunuz ki, "Yasa ve kural tanımaz tavırları, toplu konut uygulamala
rı..." Tabiî, toplu konut için fon uygulaması yapacağım; toplu konuttan sorumluyum ben. Ya
ni, orada uyulama yapmayacak mıyım? Nedir peki uygulamada beğenmediğiniz? Onu yazın. 
"Yasa ve kural tanımaz tavırları..." diyorsunuz; hangi yasayı tanımadık?.. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — 500 kelimeyi geçemiyor ki, ne yazalım? Bazı şeyleri söyle
dik o kadar. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Cevabınızı makul karşılıyorum; yal
nız, şunu istirham ediyorum : Bu gibi ciddi bir müesseseyi rencide etmemek lazım. Bu önerge
ye bazı şeyleri yazarken, titiz davranmak lazım. Varsa bir şey, yazın. Varsa bir şey, bu Grup, 
-yanlış yapan bakanını düşürdü- gerekeni, herkese yapar. Varsa yazın; ama ciddi yazın, gerçeği 
yazın, hazırlanarak yazın. Bu kürsüye çıkın, çatır çatır, rakamları konuşturun; ama böyle, der
leme toplama,.. Bir milletvekili arkadaşın ikide bir söylediği lafa cevap vermek istemiyorum; 
benim terbiyeme yakışmıyor, o konuyu kendisine bırakıyorum. Bu gibi konular uygun değildir. 

Yalnız, şunu söylüyorum : Muhalefet partilerinin, muhalefet yapabilmeleri için, gerçek
ten ciddi çalışmaları gerekmektedir; ama her sabah basını okuyarak, basının yaptığı çalışma
larda, sadece basının yazdıklarını alarak muhalefet yapmaya kalkarsanız, maalesef, bu kürsü
de muhalefet yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şu ana kadar, sizin kadar kimse uzatmadı konuşmasını. Lüt
fen, sözünüzü bitirin. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner hakkındaki gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler sona ermiştir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlikte bulunan fındıkların, 
piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fındık sanayi ile uğrasan firmalara satılmasını öngö
ren Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak sözkonusu firmaların fahiş ve haksız ka
zanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/15) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun aldığı karar gereği, ikinci genso
ruyu bugün görüşüp sonuçlandırmak zorundayız. 

Bu nedenle, gündemin "özel Gündemde Yer Alan İşler" kısmının 2 nci maddesine ge
çiyoruz. 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlikte bulunan fındıkların, 
piyasa değerinin altında, vade ile faizsiz olarak fındık sanayii ile uğraşan firmalara satılmasını 
öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak sözkonusu firmaların fahiş 
ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmeye başlıyoruz. 
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Sayın Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Para Kredi Kurulu 28 Aralık 1989'da aldığı bir kararla teşvik amacı ile Fiskobirlikte bulu

nan fındıkların 3 ayı faizsiz, 6 ay vade ile piyasa değerinin yüzde 20 altında fındık sanayicisine 
ve faizsiz olarak verileceğini kararlaştırmıştır. 

Türkiye'de fındık sanayii ile uğraşan büyük firmalar bellidir. Bunların Fiskobirlikten ba
yilere verilen fiyatın da altında yüzde 20 gibi bir indirimle ve faizsiz olarak mal almaları, Tür
kiye'de bazı firmaların iktidar tarafından desteklendiğini açıkça göstermektedir. Fakir üretici
nin zor şartlar altında ürettiği fındığının birkaç holdinge verilerek bu firmaların ihracat piya
sasına da girerek ucuza aldıkları fındığı satmaları bahis mevzuu olacaktır. Bu, devlet eliyle 
bazılarının zenginleştirilmesi demektir. 

Para ve Kredi Kurulunun aldığı bu karar bir müddet gizli tutulmuş, bu işten anlayan ve 
sesini çıkaran bazı insanlar görevlerinden alınmış, Karadeniz'de üretici ve ihracatçılar arasında 
bu konu bir şok etkisi yaratmış, vatandaş tepkisini dile getirmiş ama bugüne kadar yetkililer 
bu kararın iptali cihetine gitmemişlerdir. Geçen zaman içinde bu olayın boyutlarını, merkezi 
Paris'te bulunan, adı kuru yemiş konseyi olan; İspanyol, İtalyan, İngiliz, Alman, Türk ve Hol
landalı sanayicilerden kurulmuş teşkilatın tayin ettiği, Karadeniz'de, günlük yaşamda her gün 
konuşulmaktadır. 

Para ve Kredi Kurulunun almış olduğu ve bir müddet gizli tuttuğu karar Avrupa'da fındık 
fiyatlarının hemen düşmesini sağlamış, Türk ekonomisi ve Türk fındığı büyük ölçüde yara al
mıştır. 

Bugüne kadar Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının bu konudaki tutum ve davranışları bi
zim bu endişelerimizi bir kede daha doğrulamıştır. 

Görünen odur ki, Fiskobirlik birtakım holdingleri zenginleştirmek için kullanılmaktadır. 
Böyle bir kararın bazı firmalara fahiş ve haksız kazanç sağlayan Para ve Kredi Kurulun

dan çıkarılmasını ve dışarıdaki birtakım yabancı kuruluşlarla irtibat kurularak üreticiyi ve Türk 
ihracatçılarını bir kenara itip sadece birkaç holding sahibine hizmeti öngören bu kararın uygu
lanmasını sağlayan Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında Anayasanın 99, İç
tüzüğün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Ahmet Neidım 
(Sakarya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu, Kastamonu Mil
letvekili Sayın Nurhan Tekinel de, okunan bu gensoru önergesine katıldıklarını bir yazı ile bize 
bildirmiş bulunuyorlar, bilgilerinize sunuyorum. 

önerge sahipleri adına, Sayın Yaşar Topçu konuşacaklar. 
Sayın Topçu, Grubunuz adına da sözcü olarak bildirildiniz; isterseniz 30 dakika konuşa

bilirsiniz. 
Buyurun Sayın Topçu. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Karadeniz Bölgemizin kıyı şeridinin doğal yapısı, bu bölgenin tarımsal üretimini, 
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maalesef, birkaç ürüne bağımlı hale getirmiştir. Bu tarımsal ürünlerin başlıcaları tütün, fın
dık, mısır ve çaydır. Bu gensoru önergesine neden olan fındık, takriben 5 milyondan fazla in
sanımızın geçim kaynağıdır. Fındık üreticisi, ortak menfaatlerini koruyabilme ve fındığını de
ğerlendirip geçimini sağlayabilmek için, kısa adı Fiskobirlik olan kooperatif birliğini kurmuştur. 

Gelin görün ki, diğer üretici birlikleri gibi, fındık üreticisi de, kurucusu ve ortağı olduğu 
kooperatif birliğini yönetememektedir; genel müdürünü ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunu, 
dolaylı şekilde Hükümet tayin etmektedir. Sabahtan akşama kadar serbest piyasa ekonomisi 
çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini -kendilerinden önce yokmuş gibi-
kendilerinin kurduğunu sıkılmadan söyleyebilenler, hatta bunun için birtakım kuruluşları sat
maya kalkıştığını bangır bangır bağırıp gürültü çıkaranlar, siyasî çıkar ve yandaşlarına menfa
at sağlamak amacıyla, çiftçinin malı olan birlikleri, sahiplerine idare ettirmemektedirler. 

Gelelim fındığın ülkemizdeki ve dünyadaki durumuna : Dünyada üretilen tüm fındığın 
yüzde 70'ini Türkiye üretir. Dünyadaki diğer üreticilerin -Türkiye'den sonra- başlıcası, ispanya 
ve italya'dır. Fındığı en çok üreten ülkemiz için, bu ürün, elbette ki ihraç malıdır. Bu ürünün 
ihraç gelirlerimize katkısı, 350 ila 500 milyon dolar arasındadır ve yıldan yıla değişmektedir. 
ihracatımızın yüzde 95'i Avrupa ülkelerine yöneliktir. Avrupa ülkeleri arasında da en büyük 
müşteri Almanya'dır. Almanya'ya yıllık fındık ihracatımız 60 ila 65 bin ton arasındadır ve yıl
dan yıla değişmektedir. 

Fındığın en çok ihraç edildiği mevsim, kış mevsimidir; sonbahardan başlayarak ihracat 
artar, ihraç fiyatları da artar. Avrupa'da kışın uzun veya kısa sürmesine göre de Avrupa'nın 
fındık talebi azalır veya artar. 

Ülkemizde üretilen fındığın en büyük alıcısı Fiskobirliktir. Fiskobirlik, ülkemizin yıllık fındık 
rekoltesinin takriben yüzde 65 • 70'ini her yıl almaktadır. Bütün dünyada fındık üretimi yıldan 
yıla dalgalanma gösterse de, kabuklu olarak 350 ila 600 bin ton arasında değişmektedir. Yıldan 
yıla bir de hafif artış trendi göstermektedir. 

Bütün dünyanın tükettiği iç fındık miktarı ise, 155 ila 170 bin ton arasındadır. Türkiye'nin 
içeride tükettiği iç fındığın miktarı da, aşağı yukarı 60 bin ton civarındadır. 

Bu verdiğimiz bilgiler göstermektedir ki, bütün dünyada üretilen fındığın yüzde 70'ini üreten 
Türkiye'nin ürettiği fındığın da yüzde 65 - 70'ini satın aldığını söylediğimiz Fiskobirlik, dün
yanın en büyük fındık deposudur, ambarıdır. Kabuklu fındığı işlemek için her türlü imkâna, 
teknolojiye ve entegre tesislere sahiptir. Ayrıca, Karadeniz'de fındığı hammadde ve ara malı 
olarak işleyen başka entegre tesisler de bulunmaktadır. Bu bölgenin ticaret ve sanayi odaları, 
borsalarıyla ihracatçı birlikleri, âdeta fındığa entegre olmuş vaziyettedir. 

Değerli milletvekilleri, fındık, kuruyemiş olmaktan öteye, en çok kullanılan alanı çikola
ta, pasta ve nugat imalatı olan bir katkı maddesidir. Ayrıca, yağ imalatında kullanılan bir ham
maddedir. Fındığın katma değeri yüksek mamullerde, yani çikolata, nugat ve pastadaki katkı 
maddesi olarak nispeti yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişmektedir. Bir örnek vermek gere
kirse, bir çikolatadaki fındığın tane itibariyle adedi 6'dır. Ancak, bu tür imalatta kullanılan 
fındığın da, yani çikolata, pasta ve nugat imalatının en çok yüzde 10'unu, yüzde 20'sini katkı 
maddesi olarak teşkil eden fındığın bu yüzde 10'luk, yüzde 20'Iik nispetinin yarısı da buruşuk, 
kırık veya beyazlatılmış fındık artığı denen, piyasada son derecede ucuza satılan, ezildiği, un 
haline getirildiği zaman katkı maddesi olarak kullanılan fındıktır. 

1988 yılı rekoltesinin, iç tüketim ve ihraç fazlası olan 50 bin ton fındık, yağ üretimine ve
rilmiştir. 
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1989'da da fındık rekoltesi fevkalade yüksek olmuştur. 500 bin ton kabuklu fındığın 300 
bin ton kadarını Fiskobirlik almıştır. Bu dönemde fazla fındığın Fiskobirlik depolarında kal
ması ihracat fiyatı üzerinde olumsuz etki yaptığından, ihraç fiyatını düşürmemek ve ülkenin 
döviz kaybına uğramasını engellemek için, her yıl yapıldığı gibi, 1989 yılı rekoltesinin de 150 
bin tonunun yağ yapılması kararlaştırılmıştır. Hatta, bu fındığın bir kısmının okullarda ve kış
lalarda tüketilmesine çalışılmıştır. Avrupalı ithalatçılar, ihtiyaç fazlasının bu şekilde kullanıl
dığını görünce, ihracat fiyatları üzerinde oynayamamışlardır. Fiskobirlik depolarındaki fazla 
fındıkların ihracat üzerindeki olumsuz, yani ihraç fiyatını düşürücü etkisi giderilmiş ve fındı
ğın 100 kilogramı -yani kentali dışarıda 310 dolardan işlem görmekte iken Para Kredi Kurulu
nun 28.12.1989 tarihinde 89/42 sayılı kararı aldığını Türk vatandaşlarından önce yabancı fın
dık ithalatçılarının öğrendiği ve fındık ihraç fiyatlarının düştüğü, merkezi Avrupa'da bulunan, 
kuruyemiş ithalatı ile uğraşan ve bu işin kaymağını yiyen, her türlü kabuklu mamullerin ihra
cat fiyatlarını kontrol eden kişilerin oluşturduğu International Nut Council isimli bir derneğin 
Turgut özal'a madalya vereceğinin duyulmasıyla fark edilmiştir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Yalnız, "Sayın" deyiniz, 
Reisicumhura "Sayın" diye hitap edin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Reisicumhura nasıl hitap edileceği benim bileceğim bir şey. 
Resmî kişilere -kanun var- o şekilde hitaplar yasaklanmıştır. Aslında "Bey", "Paşa", "Ağa", 
"Beyefendi" gibi hitaplar da yasaklanmıştır. Kişilere sadece, "Bay" ve "Bayan" olarak hitap 
edilebilir veya ismiyle hitap edilebilir; resmî kişiler böyle anılır. Kaldı ki, "sayın" kelimesi "say
gıdeğer "den gelir. Kime nasıl hitap edeceğim benim bileceğim bir şey. 

Şimdi, içinde bir iki tane de Türkün -ihracat ithalat işleriyle ilgili- bulunduğu bu yabancı 
derneğe, madalya verilmek istenen zatın ne gibi bir iyilik yapıp da bu madalyayı hak ettiği, 
kamuoyunda merak konusu olmuştur; çünkü -burada parantez açarak özellikle söylüyorum, 
biraz sonra da o konuya geleceğim- Para Kredi Kurulunun bu kararı Resmî Gazetede yayım
lanmamıştır. Herkes bunu merak ederken, mesele anlaşılmıştır. Yalnız, bu arada, bu kararı öğ
renip, tavır koyan, bunun yanlış olduğunu, bunun ülke menfaatlarıyla bağdaşmadığını açıkça 
söyleyen Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri, alelacele, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı tarafından fax emriyle görevden alınmıştır. 

Burada, enteresan olan başka bir şey daha vardır; bizim, serbest piyasacı olan Hükümeti
mizin enteresan bir uygulaması daha vardır, o da, bu kişilerin aylığını, ücretini özel sektörün, 
yani, birliğin üyelerinin vermesine karşın, atama ve görevden alınmasını Hükümetin yapmış 
olmasıdır. 

Bu kararla, ne olmuş da, ne yapılmış da, bu iş, birdenbire bütün Karadenizi, bütün fındık 
üreticisini.bütün fındık ihracatçısını ve Avrupa'yı çalkalandırmıştır?.. Olan şudur: Bu kararla 
birlikte, fındığın ihraç fiyatı 100 kiloda (kentalde) 20 dolar, tonda 200 dolar birden düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, bu karar niçin alınmıştır; bunu karardan öğrenelim : "Dış piyasa 
fiyatlarında istikrar sağlanması bakımından..." diyor karar. Ne yapılması?.. "İstikrar sağlan
ması bakımından" diyor ve devam ediyor; "Üretim fazlası fındığın değerlendirilmesine imkân 
hazırlanması ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fındık tüketiminin artırılabilmesi amaç
larıyla..." Amaçlardan birisi, dış piyasa fiyatlarında istikrar sağlamak... Sağlanmış mı? Kara
rın yayımlandığı dışarıda duyulur duyulmaz, hemen -Türk vatandaşı bilmiyor- fiyat, 20 dolar 
kentalde, 200 dolar tonda düşmüş. 
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İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Fiyatı düşürenlerin kim olduğunu biliyoruz biz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Bir madalya az o zaman buna, birkaç madalya 

vermek lazım. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî.. 
Demek ki, kararın birinci amacı bu; ama, bu amaç gerçekleşmemiş. O halde, bu kararla 

ne yapmış oluyorsunuz? Fındık ihraç fiyatını düşürmeyi göze alarak, bir madalya karşılığında, 
bir firmayı kayırmak, kurtarmak istemişsiniz. Başka bir ifadeyle, vurgun vurmasını sağlamak 
üzereyken yakalanmışsınız. 

Sizin amacınız, ciddi ve ülke yararına olsaydı fındık fiyatı düşmezdi. Peki, niçin bu fiyat
lar düşüyor? Bunun izahı gayet basit: Fındığı, katma değeri yüksek mamul üreten sanayie, 
bayiine verdiği fiyattan yüzde 20 tenzilatla verecek. Kaldı ki, Fiskobirlik bayiine, beyazlatılma
mış, yahut kavrulmamış fındık da vermiyor; yani, sadece kırılmış, natürel fındık dediğimiz fındık 
da vermiyor. Böyle bir bayi satış fiyatı da yok aslında; ama kararda, "Katma değeri yüksek 
mamul üreten sanayie, bayie verdiği fiyattan yüzde 20 tenzilatla verecek" diyor. Aşağı yukarı, 
3 800 lira civarında bir fiyatla verecek. Yüzde 20 de faiz avantajı var. Alan sanayiciye 6 aya 
kadar da vade tanıyor, bunun 3 ayından faiz almıyor, Sanırsınız ki, bu fındığı mubayaa eder
ken kullandığı fonlar faizsiz geldi devlete ya da bu ülkenin vatandaşının alınterlerini taşımıyor 
o fonlar. Yine*samrsınız ki, fındığın bedeli, zamanında ödenmediğinde, bunların finans kay
nakları için Fiskobirlik faiz ödemiyor; öyle sanırsınız. Bu karara bakarsanız öyle. Biz de merak 
ediyoruz zaten bu faizlerin nereden karşılandığını, nasıl karşılandığını; ama kararda deniyor 
ki, "yüzde 20 daha az fiyatla verecek." Başka?.. Üç ay da faiz almayacak. Bunu niye yapıyor
sunuz? Bu yüzde 40'lık avantajı niçin tanıyorsunuz? Elinizdeki fazla fındığı yağa gönderme-
mek, daha iyi değerlendirmek için. Çünkü, yağa giden fındığa, zarar gözüyle bakıyorsunuz. 
Peki, siz bu kararı almadan önce, yüksek katma değerli mal imal eden sanayi, yani çikolata, 
nugat ve türevlerini üreten sanayi, fındığı bu üretimde kullanmıyor muydu? Başka bir ifadeyle, 
şimdi siz fındığa yeni bir kullanım alanı mı buldunuz? Hayır, bu karardan önce de, bu sanayi, 
bu fındığı kullanıyordu. Esasen yüksek katma değerli mamul üreten sanayi, bu üretimin en 
çok yüzde 10'unu fındıktan karşılıyordu. Bunu demin ifade ettik. Daha doğrusu fındığı ma
mulüne bu oranda katıyordu. Bunun da yarısını, yani, kullandığı bu fındığın yüzde SO'sini bu
ruşuk, kırık, kavurma ve beyazlatma ıskartasından kullanıyordu. Neden? Çünkü, bu tür fın
dık çok ucuz, hatta hatta, şimdi bu kararla teklif edilen fiyattan da ucuz olduğu için. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Nereden aldınız bu fiyatı? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Fiskobirlik için Para ve Kredi Kurulunun teklif ettiği 

fiyatı mı? 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Hayır, ucuz olduğunu nereden öğrendiniz? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz biliriz. 
Sizin bu teşvikinize göre, bu sanayi, bu ıskarta fındığı kullanmaktan vazgeçip, kaliteli fın

dık kullanacak, öyle mi?.. Kesinlikle hayır. Olsa olsa, diğer yüzde 50'si için kullandığı normal 
fındığın yerine kullanacak. O zaman, değişen ne olacak? Sanayici zaten bu yüzde 10'un yüzde 
5'ini Fiskobirlikten fındık olarak almıyor mu? Alıyor. Bunu yüzde 40 daha ucuz almış olacak; 
ama, fiyatlarını ucuzlatıp da içerideki satışını, içerideki pazarını mı çoğaltacak? Hayır. Bu yolla, 
burada söylendiği gibi, yağ yapımı için kullanılacak olan bu fındıklar değerlendirilmiş olacak, 
ihraç ürünü olarak dışarıya çok satıp, memlekete döviz mi getirecek?.. Hayır. 
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YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — O sizin düşünceniz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizim bu düşüncemize, siz çıkıp burada cevap verin. Ben 

şimdi düşüncemi ortaya koyuyorum : 1989 yılında, Türkiye'nin dışarıya sattığı çikolata ve nu-
gat 18 tondur. Bunun 17 tonu Kıbrıs'a, 1 tonu ise Avrupa'ya satılmıştır. Sayın Bakan burada
lar ve biraz sonra cevap verecekler; buraya gelir "Sayın Topçu'nun söylediği yanlıştır; 18 ton 
değil. 180 tondur" veya "1 800 tondur" der... Buraya rakamı getirdim, 18 tondur diyorum. 
Şimdi, siz, sanayiciye bu fındığı vererek -iyiniyetli olarak kabul ediyoruz- bu ihracatı 18 ton
dan 180 tona yahut da 180 tondan 1 800 tona mı çıkacaksınız? Hayır. Olan belli... 

Peki sizin bu teşvikinizle, yüksek katma değerli ürün ihracatı artmayacağına göre, daha 
fazla artması mümkün görülmediğine göre, neyi değerlendireceksiniz? Burada neyi değerlen
diriyorsunuz? Eğer, bu şekilde, katma değeri yüksek mallar mamul etmek suretiyle, daha az 
yağ elde edilmesi amaçlanıyor ise, Fiskobirlik, entegre tesislere sahiptir, niçin, o birlik kendi 
malını kullanıp, piyasaya sürmüyor? Niçin Fiskobirlik'in mallan piyasada yok? Bu şekilde üre
tilmiş, katma değeri yüksek mal, niçin payasada yok? Niçin orada kullanmıyorsunuz?.. 

Fındığı, yüzde 40 daha ucuza verdiğiniz sanayici ne yapacaktır; alacak ve bunu dışarıya 
ihraç edecektir. Şimdi diyecekler ki, "Efendim, bu karar, natürel fındığın ihracını yasaklıyor." 
Yani, sizin verdiğiniz fındığın üzerinde, "Fiskobirlik fındığıdır, kredili verilmiştir, bu amaçla 
verilmiştir, dışarı satılamaz" diye damga var mı?.. Esasen, meydana gelen patırtının sebebi 
de budur; haksız bir rekabet yaratıyorsunuz. Fındığı, sanayiciye veriyorum diye -bunun şartla
rına biraz sonra geleceğiz- birtakım adamlara vereceksiniz, o adamlar, yüzde 40-daha avantaj
la elde ettikleri bu fındığı, daha ucuz bir şekilde -diğer tüccarların aleyhine- ihraç edecekler... 
Bu kararın duyulduğunun ertesi günü, Avrupa'da fındık fiyatının düşmesinin, Türkiye'de pi
yasanın paniğe kapılmasının esas nedeni bu. 

Böyle olunca ne olacak? Yeni mahsul fındığın piyasaya çıkmasına altı ay var; ihraç fiyat
ları düşünce, -altı ay sonra yeni fındık piyasası da ihraç fiyatlarına göre ayarlanacağı için- bu 
işin faturası dönüp dolaşacak sonunda üreticinin sırtına binecek. 

Aslına bakarsınız, -Biraz sonra, buradan, Sayın Bakanın beyanını okuyacağım- Fiskobir
lik, tüccarın, elinde, kendisinden daha ucuz mal bulundurmasından dolayı, öteden beri de ra
hatsızdır. Neden?.. Çünkü, tüccar, ucuz aldığı malı, Fiskobirlik'e göre daha ucuz ihraç ettiği 
için, fiyatları aşağı doğru çekiyor. 

Başka bir husus da şudur : Türkiye, dünya fındığının yüzde 70'ini üreten bir ülke olarak, 
dış piyasa fiyatlarını tanzim etmekte, belirlemekte sıkıntı içindedir. Nitekim, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı, 28 Kasımda demeç verdi ve "Türkiye'de, fındığın büyük bir bölümü alivre satış yönte
miyle satılıyor. Tüccar, daha ürün toplanmadan ürünü satın alıyor ve 'belki, hasat sırasında 
iyi fındık çıkmaz, ya da hava şartları nedeniyle kalitesiz fındık çıkar' diye düşük fiyatla ulusla
rarası borsalarda satıyor. Bunu önlemek için, gelecek yıldan itibaren 'yani, bu yılı kastederek' 
öncelikle fındıktan başlamak üzere, birliklerin alım fiyatını, yılbaşından hemen sonra açıkla
yacağız. Tüccar, alım yaparken, en azından, bizim fiyatımızın üstünde fiyat vermek ve satar
ken de daha yüksek fiyatla satmak zorunda kalacak" dedi. 

Şimdi, burada da bir soru : Bugün Şubatın 14'ü, fiyatlar açıklandı mı? Hani verilen söz?.. 
"Yılbaşından hemen sonra" dan kasıt, altı ay sonrası ise, zaten fındık çıkacak!.. 
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Demek ki, işin özü, Fiskobirlik'in dışında toplanan ürünün fiyatının düşük olmamasında 
düğümleniyor. Demek ki, Para Kredi Kurulunun bu kararının gerçek nedeni, eldeki ihtiyaç faz
lasını değerlendirmek değil. Ya ne?.. Çankaya'da oturana madalya sağlamak. Çünkü, bu kara
rın bir pazarlık sonucu alındığı gün gibi ortada ve aşikâr. 

Neden aşikâr, bakalım : Amacın, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek ya da fiyat istikrarını 
sağlamak olmadığını gösterdik, söyledik; fiyatların, birden bire düşüşe geçmesiyle bunu kanıt
ladık. Bir başka şeyi daha kanıtlayacağız; Para Kredi Kurulunun bu kararı Resmî Gazetede 
yayımlandıktan sonra, ertesi gün Avrupa'da duyulduğu ve fiyatlar da aşağıya çekildiğine göre, 
bunun, oraya nasıl intikal ettiğinin burada açıklanması gerekiyor. 

Para Kredi Kurulunun aldığı kararı incelemeye devam edelim : Karar ne getiriyor?.. Tenzi
lattan başka, hiç peşinsiz, faizsiz teslim. Bu işin garantisi ne? Yani, Fiskobirlik, binlerce ton 
malını bu sanayiciye verdi, peşin para almadı, üç ay faiz almıyor, yüzde 20 de noksan veriyor... 
Peki, malının bedelini nasıl geri alacak; karardan öğrenelim : Kararda "Vadeli satışlarda, ye
terli tutarda banka teminat mektubu ile, menkul, gayrimenkul kıymetler, teminat olarak kabul 
edilebilir" deniyor. Fiskobirlik'in alacağı ödenmediği takdirde, alacağın bu menkul ve gayri
menkul kıymetlerden ve bu teminatlardan nasıl tahsil edileceği konusuna biraz sonra gelece
ğim ; ama, ondan önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum : 

Bugün, özellikle bu karardan yararlanabilecek durumda bir sanayici olup da, teminat mek
tubu kredisi olmayan veya olamayacak olan sanayici acaba kimdir? Bunlar, bankalar nezdinde 
kredisi olmayan, yani, malî itibarı, malî gücü olmayan sanayici veya teminat mektubu kredisi 
olup da, dolu olan, yani, malî itibarını kullanmış sanayici ya da bankalara çok borçlu olduğu 
için bu kredisi kullandırılmayan sanayicilerdir. Kısacası, bankalar nezdinde kredi itibarı bu
lunmayan veya bulunmakla birlikte, bunu sonuna kadar kullanmış olan sanayicilerdir. Şimdi, 
siz, bu sanayiciye, ülkenin ve vatandaşın alın teriyle oluşan fonlarla aldığınız ve alırken de, 
gecikme halinde faiz verdiğiniz Fiskobirlik'in fındığını, yani, üreticinin alın terini teslim edi
yorsunuz. Ne ile?.. Menkul ve gayrimenkul kıymetlerle. 

îki gündür burada, hep "At.Martini bre Debreli Hasan, dağlar inlesin" kabilinden atılı
yor, "Bizim Hükümetimizde vurgujı yoktur, biz böyle şeylere müsaade etmeyiz" falan denili
yor; şimdi, bu kararı alanlara soruyorum : Bu karara, teminat olarak, teminat mektubunu yaz
dıktan sonra, menkul ve gayrimenkul değeri ilave etmek gereğini nereden hissettiniz? Bu ihti
yaç nereden doğdu? Sanayicilerin teminat mektubu getirebileceklerinden şüpheniz mi var? Şüp
heniz varsa, kendi malınızı veremeyeceğiniz insanlara, Fiskobirlik'in malını, böyle teminatlar
la nasıl vermeye kalktınız? 

Sanayici geldi, "Ben, falanca şirketim, buyurun, size bugünkü değeri "5 milyar lira olan 
hisse senetlerimi veriyorum" dedi; -menkul değer. HteSe senetlerinin nominal değeri 5 milyar 
olmayabilir, Yeniden Değerlendirme Yasası var- "Ver bakalım" dediniz, aldınız, fındığı verdi
niz; bir tahsil edin bakalım!.. 

Dün, burada, Sayın Maliye Bakanı, bu kurulun üyesi, tütün için dedi ki, "Efendim, biz 
profesörlere sorduk." Bu kararı alırken de bir sorsalardı ya profesörlere; bir icracı profesöre 
sorsaydı, bir ticaret profesörüne, bir borçlar yasası profesörüne sorsalardı, menkul ve gayri
menkul teminatın ne ifade ettiğini bir öğrenseydi de ondan sonra alsaydı ya kararı... 

— 44 — 



T.B.M.M. B : 77 14 . 2 . 1990 O : 1 

Burada, hukukçu arkadaşlarımız var; birisi çıksın desin ki, "Bu kararda belirtildiği süre 
içerisinde -en çok altı ay diyor- üç.ay içerisinde, iç piyasada veya dış piyasada, bu ürettiği mal
ları pazarlayacak." Anavatan Partisinden bir hukukçu arkadaşımız çıksın, desin ki, "Ben avu
katlık yaptım, avukatlık hayatımda da bir menkul veya gayrimenkulu altı ayda paraya çevir
dim; çevirdikten sonra da, alacağımı tahsil ettim." Böyle bir hukukçu varsa, gelsin, burada 
söylesin. 

tşte bu, demin söylediğimiz pazarların açık delilidir. Size bu kararı aldıranlar, burada menkul 
ve gayrimenkul kıymetlerinin kabul edilmesini, aksi halde bundan yararlanamayacaklarını bil
dirip, şart koşmuşlardır. Bu husus, işte bu pazarlığın neticesinde girmiştir o karara. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen toparlayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, tamamlıyorum efendim. 

tşte bütün bunlar, sizin, bu kararı, Resmî Gazetede niçin yayımlayamadığınızı gösteriyor. 
Yaptığınız işin kamuoyundan gizlenmesi gerekirdi; ama, madalya, işi ele verdi. Bir madalya 
karşılığında, ülke menfaatlarına, çiftçi emeğine vurgun imkânı, tam elhak bu Hükümete göre 
bir iş. Onlar istedikleri kadar söylesinler, bunu vatandaş da biliyor, herkes biliyor, tam bu Hü
kümete göre bir iş, tam madalya heveslilerine göre bir iş. Madalya, tam yerini bulmuştur. Bu 
madalyayı başkaları kabul etmezdi; çünkü, siyasî çıkarlarını, ülke çıkarlarının önüne geçirme
yi herkes kabul etmez. Bu madalya, siyasî çıkarlarını, ülke çıkarlarının önüne geçirmek iste
yenlerin kabul edebileceği bir madalyaydı, tam yerini buldu. 

Bu düşünce ve duygularla, Grubumuz adına, hepinizi selamlarken, gensoru önergesine 
kabul oyu vereceğimizi saygıyla arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan Sakallıoğlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz gensoru önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, gensoru açılmasını isteyen muhterem arkadaşlarımın önergesi ben
de bir çağrışım yaptı ve aklıma Nasreddin Hoca'nın bir hikâyesi geldi, hepinizin bildiği hikâ
ye : Hoca, testiyle su almaya gönderdiği çocuğu, evvelemirde döver, "Niye dövdün?" diye sor
dukları zaman da, "Ya testiyi kırarsa" der. Herhalde, arkadaşlarım böyle düşünmüş olsalar 
gerek. Zira, bahse konu, Para Kredi Kurulu Kararı, henüz uygulanmadığı gibi, hiçbir firmaya 
veya şahsa fındık tahsisi de yapılmış değildir. 

Gensoru önergesinin böyle bir acelelikle verilmesinin sebeplerini şahsen düşündüm. Bu
nun sebebi, kanımca, Anavatan Partisinin tüm meselelerini açıklıkla tartıştığı Meclis Grubun
da, dile gelen konuların hemen üzerine gidip, "acaba bir hizip yaratabilir miyiz?" düşüncesi
dir ki, bu gayretin boşuna olduğunu ifade etmek isterim, ikincisi, ise, basının çok gerisinde 
muhalefet yapıldığı için, basında çıkan haberlerin, esprisi kaçmadan, konuyu canlı tutmak ol
sa gerek. Tabiî, bu, strateji meselesidir. Her iki şart da, yine kanımca, olayların iyi tetkik edil
memesi sonucunu doğurmakta ve gündemde, gensoru, Meclis araştırmalarının çoğalmasına 
sebep olmaktadır. Nitekim, kamuoyunda, artık, gensoru ve Meclis araştırmalarına karşı ilgi 
gerekli şekilde görülmemektedir; bu, benim şahsî kanaatim. 
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Değerli arkadaşlarım.önergede yer verilen iddiaları spesifik olarak cevaplandırmadan ön
ce, fındık yetiştiren bir bölgenin milletvekili olarak, fındık ve fındık müstahsilinin problemle
rine değinmek, yıllardır çeşitli vesilelerle Yüce Meclisin gündeminde de yer alan bu önemli ih
raç ürünümüzün problemlerinin temel kaynağına inmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılı hasat mevsimindeki kabuklu fındık üretimi, bildiğiniz gi
bi, 500 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Bu, rekor bir üretimdir. Şimdiye kadarki en yük
sek üretimler, 1988 yılında 420 bin ton, 1983 yılında 405 bin ton olarak gerçekleşmiş, diğer 
yıllardaki üretim miktarları da hiçbir zaman 400 bin tonun üzerine çıkmamıştır. Ancak son 
iki yılda fındık üretimimiz büyük bir artış göstermiştir. 

Diğer üretici ülkeler olan İtalya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletlerinin fındık üretim
leri de gittikçe artmaktadır. 

1975 yılında 95 100 ton olan fındık üretimi, 1985 ile 1989 yılları arasını kapsayan son beş 
yılın ortalamasında, 162 160 ton kabuklu fındık olarak gerçekleşmiştir. 

Üretimdeki bu hızlı artışa karşılık, fındık ithalatçısı ülkelerin ihtiyaç ve taleplerinin statik 
bir seyir izlediğini, dolayısıyla, tüketim miktarının yeterli oranda artmadığım görüyoruz. İşte, 
bu tablonun doğurduğu sonuç, yani, arzın, talebin üzerinde gerçekleşmesinin yarattığı darbo
ğaz, üretimde yüzde 70'e yakın pay sahibi ülkemizi elbette ki etkilemektedir. 

Üretici ülkeler arasında, ülkemizden sonra ikinci ve üçüncü sırayı alan İtalya ve İspanya 
gibi ülkelerin de, kendi üreticilerinin menfaatlarını gözeterek, AT nezdinde Türk fındık ithala
tından alınan gümrük vergisini artırma çabaları içerisinde olduklarını hepimiz bilmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılı fındık üretimimizin 500 bin ton olduğu ve Fiskobirlik ta
rafından üreticilerden satın alınan fındık miktarının da 303 bin ton olduğu düşünülürse, prob
lemin büyüklüğü ortaya çıkar. 

500 bin tonluk üretime rağmen.Hükümetimiz çok yönlü tedbirler almıştır. Evvelemirde, 
üreticiye 837 milyar lirayı zamanında ödemiş ve üreticiden haklı takdir toplamıştır. Hükümeti
mizin aldığı tedbirler, esas olarak, arzın kısılması, tüketimin artırılması, uzun vadeli istikrarın 
temini gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar meyanında, arz fazlası fındık stokların
dan 50 bin tonu 1988 yılı üretiminden, 100 bin tonu 1989 yılı üretiminden olmak üzere, 150 
bin ton kabuklu fındığın yağlıya ayrılması ve 50 bin ton kabuklu fındığın da öğrencilerimizin 
ve askerlerimizin tüketimine tahsis edilmesi gibi kısa vadeli tedbirler alınmıştır. Bunun yanın
da, Fındık Üretiminin Planlaması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine Dair Esas ve Usuller 
Hakkındaki Yönetmelik, 9 Temmuz 1989 tarihli Resmî Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş ve fındık dikim alanlarının tahditi çalışmalarına başlanmıştır. 

Fındık satış şartlarının istikrarlı bir mal teminine imkân verecek şekilde tespiti; böylece, 
özellikle Avrupalı sanayicinin istikrar içerisinde fındık teminine imkân sağlanarak fındıklı mamul 
üretiminin, alternatif ürünlerle rekabetinin sağlanması, fındıklı mamul üreten Türk sanayicisi
nin teşvik edilerek, hem katma değeri yüksek mal üretimine yönelmesi, hem de tüketimin artı
rılması gibi uzun vadeli tedbirlerin alınması yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, elimizde 1988 yılı mahsulünden 36 bin ton kabuklu fındık 
vardır; bir de 1989 yılı üretiminden fındığımız mevcuttur. 
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Gensoru önergesine konu edilen, Para Kredi Kurulunun 28 Aralık 1989 tarihli kararını, 
yapılan bu çalışmaları dikkate alarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzu zannediyo
rum. Para ve Kredi Kurulu kararında, esas olarak -tekrar ediyorum- tüketim fazlası fındığın 
değerlendirilmesi ve fındık işleyerek mamul üreten sanayimizin desteklenip, fındıklı mamul üre
timinin ve dolayısıyla fındık tüketiminin artırılması amacıyla, sanayicimize fındık tahsisi, bazı 
esaslar çerçevesinde öngörülmüştür. Sadece bu esasların bir tanesini ele alıp tenkit edecek olur
sanız, doğru bir netice istihsal etmeniz de mümkün değildir. 

Bu esaslar nelerdir?.. Birincisi, talepte bulunacak olan sanayicinin, fındığı ileri derecede 
işleyerek nihai mamul haline getirdiğini ve bu konudaki kapasitesini gösteren bir belgeyi, ilgili 
ticaret ve sanayi odasından temin etmiş olmak şartıdır. 

ikincisi, naturel, kavrulmuş, püre, ezme veya un olarak, iç ve dış piyasalara sunulmamak, 
ileri derecede işlenip, paketlenerek, nihai tüketici tarafından satın alınacak hale getirilmiş ma
mul üretiminde kullanılmak şartıdır. 

Üçüncüsü, Fiskobirlik tarafından tespit olunacak şartları kabul etmek kaydıyla, naturel 
iç fındık tahsis edilmiş olmasıdır. 

Ayrıca, bu suretle sanayiciye verilecek fındık miktarının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken tespit edileceği de derç olunmuştur. 

Para Kredi Kurulu kararı üzerine, sanayiciye tahsis edilecek fındıkla ilgili detay çalışmalar 
sürdürülürken; yani, henüz hiçbir sanayiciye tek gram fındık tahsisi yapılmamışken, Sayın Ba
kan hakkında gensoru açılması istenilmiştir. 

Dikkatinize sunmak için arz ediyorum, gensoru önergesine şunlar derç edilmiştir : Kara
rın gizli tutulduğu, devlet eliyle bazı firmaların zenginleştirildiği, bu firmalara fahiş ve haksız 
kazanç sağlandığı, olayın boyutlarını, Dünya Kuruyemiş Konseyinin tayin ettiği, bu kuruluşla 
irtibat kurularak, üreticinin ve ihracatçının bir kenara itildiği, kararın, Avrupa'da fındık fiyat
larını düşürdüğü ve Türk ekonomisi ile Türk fındığının büyük yara aldığı iddialarına yer veri
lerek, kararın çıkarılmasını sağladığı ve uyguladığı gerekçesiyle, Sayın Bakanın hedef seçilmesi. 

Hem bu iddialara açıklık kazandırmak, hem de milyonlarca fındık müstahsilinin geleceği 
ile doğrudan ilgisi olması sebebiyle, uygulanan fındık politikası konusundaki görüşlerimizi açık
lamak istiyorum : 

Kararın gizli tutulduğu iddiası: Para ve Kredi Kurulu, bahis konusu kararı, 28 Aralık 1989 
tarihinde yapılan toplantıda almıştır : Ancak, kararın yayımlanması ve kurul üyelerinin imza
larının tamamlanması ocak ortalarında mümkün olmuştur. Kurul kararı 12 Ocak 1990 tarihin
de Fiskobirlik'e tebliğ edilmiştir. Bu kabil kararlar sadece -nereyi ilgilendiriyorsa! -Fiskobirlik'i 
ilgilendirdiği için, ilan edilmesi zarureti de yoktur. Birlik, Ocak 1990 tarihinden itibaren, gün
lük gazetelerle ilan vererek, naturel, kavrulmuş, ezme veya un olarak iç ve dış piyasalara sunul
mamak, ileri derecede işlenip paketlenerek nihaî tüketici tarafından satın alınacak hale getiril
miş mamul vasfında üretim yapan sanayicilerin taleplerinin bildirilmesini istemiştir. Dolayı
sıyla, kararın gizlendiği veya saklandığının söz konusu olmadığı gün gibi ortadadır, aşikârdır. 

Devlet eliyle bazı firmaların zenginleştirildiği ve bu firmalara fahiş ve haksız kazanç sağ
ladığı iddiasına gelince : Biraz önce de ifade ettiğim gibi, karar henüz uygulanmamıştır; hiçbir 
firma veya kişiye de tek gram fındık tahsisi yapılmamıştır. Para ve Kredi Kurulu, çerçeve bir 
karar almıştır. Bu karara göre, sanayiciye tahsis edilecek fındık miktarının tespiti, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının müşterek kararına bırakılmıştır. 
Daha, ortada bir esas yoktur; ancak, çerçeve bir karar mevcuttur. 

— 47 — 



T.B.M.M. B : 77 14 . 2 . 1990 O : 1 

Kararda tarifi yapılan sanayiciyle, bunların, fındıklı mamul üretimine ait kapasite tespiti 
ve bu uygulamaya ait diğer esasların tespit çalışmaları yürütülürken, gensoru açılmıştın Uygu
lama esaslarının, fiyat ve teminat dahil, hiçbir kimseye haksız kazanç sağlamayacak şekilde 
tespit edileceği elbette şüphesizdir. 

Olayın boyutlarını Dünya Kuruyemiş Konseyinin tayin ettiği, bu kuruluşla irtibat kurula
rak, üreticinin ve ihracatçının bir kenara itildiği iddiasına gelince : 

Değerli arkadaşlarım, bu iddianın, ismi Uluslararası Sert Kabuklu Meyvalar Konvansiyo
nu olan kuruluşun, Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen ay ortalarında takdim ettiği Altın Şeref 
ödülü ile ilgilendirilerek ortaya atıldığını zannediyorum; biraz evvel konuşan sayın konuşma
cının sözlerinden bunu anladım. 

Halbuki, fındık ürünümüz bakımından ülkemizde ilgilenen adı geçen kuruluşun idarî ko
mitesi, bundan iki sene önce (23 Şubat 1988 tarihinde) San Francisco'da yaptığı toplantıda, 
uygulanan fındık politikasındaki başarı ve istikrar sebebiyle, zamanın Başbakanı Sayın Turgut 
özal'ı, şeref madalyası ile ödüllendirmeyi kabul etmiş ve kararı da 14 Mart 1988 tarihinde Hü
kümetimize yazılı olarak bildirmiştir. 

Aradan geçen zaman içerisinde, müracaat birkaç defa da yenilenmiştir. Madalya töreni
nin yapılması, Sayın Turgut özal Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra mümkün olabilmiş, 
merasim o zaman icra edilmiştir. Dolayısıyla, bu kuruluşun, alınan kararla ilgisi varmış gibi 
bir düşünce içerisinde olunmasının bile fevkalade yanlış olduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan demokrasiyi savunurken, diğer taraftan demokrasinin 
unsuru olan müesseseleri iki de bir hırpalamak, yaralamak, tartaklamak, bence, güzel şeyler 
olmadığı gibi, bizatihi demokrasiyi baltalamak gayretleridir. Hatta hatta, izin verirseniz bir 
iki kanımı daha söylemek istiyorum burada : "Efendim, biz, yakasından çekeriz, indiririz, dü
şürürüz, şöyle yaparız, böyle yaparız" gibi sözler, ancak Romanya'da, Bulgaristan'da halen 
geçerli sözlerdir; bugün, artık, Türkiye'de bu gibi hususlar çağın gerisinde kalmıştır. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Bunlar demokratik yollardır. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Mademki siz söylediniz, ben de söyleyeyim : Bir 

aralık, Allah rahmet eylesin, Sayın tsmet Paşa için, "asker kaçağı" deniliyordu. Bu söz ne ka
dar prim yaptıysa,"Yakasından çekeriz, indiririz" sözü de, tabiî, bu kadar prim yapar. 

Kararın, Avrupa'da fındık fiyatlarını düşürdüğü ve Türk ekonomisiyle, Türk fındığının 
yara aldığı iddiasına gelince : 

Değerli arkadaşlarım, dış piyasa fındık fiyatları, özellikle ülkemizdeki rekolte tahminleri
ne göre, büyük bir istikrarsızlık göstermektedir. Dış piyasadaki fiyatlar, üretim döneminden 
önce, üretim tahminlerine dayanılarak, alivre bağlantılarla oluşturulmakta, bu da, istikarar-
sızlığa sebep olmaktadır. 1989 yılı üretimimiz, yabancı tüccarlar tarafından, fındık ağacı he
nüz çiçek dönemindeyken, 600 bin ton olarak tahmin edilerek, bu ölçüde bir üretim karşısın
da, hükümet politikasının etkili olamayacağı varsayımına dayanılarak hareket edilmiş ve maa
lesef, cif 220 dolar/kental seviyelerinde alivre bağlantılar yapılarak, fiyatın bir önceki yıla göre 
düşürülmesine çalışılmıştır. Takdirle karşılamak gerekir ki, Hükümetimizin, rekor üretime rağ
men, uyguladığı kararlı ve ciddi politikasıyla, üreticilerimizin ucuz fındık satışına engel olma
sı, fiyat oyunlarını bozmuş, Eylül 1989 ayında 230 dolar/kental olan fiyatları, Aralık 1989 ayında 
275-280 dolar/kentale kadar yükseltme başarısı gösterilmiştir. Bugün de, fındık fiyatı, 295 do
lar/kentaldir. Yani, bir fiyat düşmesi söz konusu değildir. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yanlış. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Bakın, bugün aldık; Sayın Bakanın elinde fax 

var; alınan faksı size gösterebiliriz; fiyat bugün, 295 dolar/kentaldir. 

Aralık ayında, Fiskobirlik tarafından, uzun vadeli satış şartları belirlenmiş olup, 1989 Aralık 
ayı fiyatı 29S dolar/kentaldir. Yani, bunlar, Fiskobirlik tarafından ilan edilenler; diğerleriyle 
karıştırılmasın lütfen. 

Ocak 1990 fiyatı, 305 dolar/kental; müteakip aylar fiyatı da 5 dolar/kental ilavesiyle, 1990 
Mayıs ayı fiyatı 325 dolar/kental olarak açıklanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Fiskobirlik fiyatlarının piyasada henüz kabul görmesi mümkün olmamıştır. Bunun sebebi 

303 bin ton fındığın Fiskobirlik tarafından satın alınmış olmasına karşın, 200 bin ton kadar 
fındığın, ticaret yapanlar tarafından satın alınması ve bu stokların tamamının henüz satılma
mış olmasıdır. Tüccarın elindeki malın satılmasını müteakip, Fiskobirlik fiyatlarıyla satış im
kânının doğabileceği düşünülmektedir. 

Bu durum karşısında, fiyatların gerilediği iddialarına katılmak mümkün değildir. Esasen, 
henüz sanayiciye bir gram bile fındık verilmediğine göre, olmayan arzın, fiyatlarının düşürül
mesi mümkün olmayacağını; fakat, sanayiciye fındık tahsisine ait yanlış ve kasıtlı spekülas
yonların alıcıları beklentiye sokarak, Türk fındığı aleyhine gelişmelere yol açabileceğine de işaret 
etmek isterim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Türk fındık politikasının, politik mülahazaları 
bir kenara bırakılarak, bütün siyasî partilerin, asgari müştereklerde birleşmek suretiyle yürü
tülmesinde zaruret görmekteyiz. 

Fındık müstahsilimizin, fındık ticareti ve sanayisiyle uğraşan tüccarımızın, devlet Hazine
sinin menfaatlerinin de bu ihtiyacı doğurduğuna şüphe yoktur. 

Fındık, bugün ANAP iktidarının, yarın başka bir partinin fındığı değildir; Türk halkının 
fındığıdır. Bu bakımdan, mamul üretimin teşviki suretiyle, fındık tüketiminin artırılması gibi 
olumlu bir kararın, bilerek veya bilmeyerek, yanlış yorumlanması sonucunda ortaya çıkan spe
külasyonların fayda değil zarar getireceğini belirterek, hepinize içten saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Rüştü Kurt. 
Buyurun Sayın Kurt. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Para Kredi Kurulunun 28 Aralık 1989 gün ve 1989/42 sayılı kararıyla, Fiskobirlik stok
larındaki naturel iç fındıkların, nihaî mamuller üreten sanayinin ihtiyacına tahsisine dair kara
rın, Türk ekonomisini zarara uğrattığı ve bazı firmalara haksız kazanç sağladığı iddiasıyla, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür hakkında verilen gensoru önergesi üzerinde, Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 
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Sayın Anavatan Partisi Sözcüsü Ayhan Sakallıoglu, "Testi kırılmadan siz bize şamar 
atıyorsunuz" demeye getirerek, bir Nasreddin Hoca fıkrası anlattı. Ben de kendisine, bizim 
bir Karadeniz fıkramızı anlayatım : Temel'in komşusu Dursun'un çok muzır bir keçisi varmış. 
Bir gün, Temel, tarlasına bakıyor, keçi, iki ayağını çitin üzerine atmış, hiç de iyiniyetli olmayan 
bakışlarla bahçeyi tarıyor. Temel hemen bir dilekçe yazıp şikâyette bulunmuş. Hâkim sormuş, 
"Temel, senin bahçene bu keçi bir zarar verdi mi?" Temel,- "Henüz zarar vermedi; ama, niyeti 
iyi değildi, keşfedeyudu" demiş!.. 

Bu kararın niyeti, amacı hiç iyi değil; keşif yapıyor bu karar Sayın Sakallıoglu. Birtakım 
keşifler yapıyor, ondan sonra amacını gerçekleştirecek. Biraz sonra, o amacın ne olduğunu da, 
kısaca açıklamaya çalışacağım. 

Bugün, ülkemizde, 11 ilde fındık yetiştirilmektedir, tklim ve toprak bakımından da, bil
hassa Doğu Karadeniz Bölgesi insanının tek ve biricik geçim mahsulüdür. Bunun dışında, fın
dık, ülkemizin en önemli ihraç ürünüdür. Tarımsal ihraç ürünleri içerisinde birinci, genel ihra
cat içinde altıncı sırayı almaktadır. Bugün ülkemizde, 4,5 milyon insan, geçimini kısmen fındı
ğa bağlamış olup, bunların 2,5 - 3 milyonluk kısmı geçimini sadece fındıktan sağlamaktadır. 

Sosyal ve ekonomik bakımdan bu derece önemli bir konuma sahip olan fındığın üreticisi, 
maalesef, Anavatan İktidarı döneminde olduğu kadar, hiçbir dönemde sahipsiz kalmamış, ezilme
miş, sömürülmemiştir. Geçmiş hükümetler döneminde de, -bir iki yer hariç- fındık üreticisi emeği
nin karşılığını tam olarak alamamış, çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır; ancak, en kötü devirde bile, 
fındığını Fiskobirlik'e teslim eden üretici, parasını aynı gün almış, köyünün yolunu tutmuştur. 

Her ne hikmetse, 1980 yılından sonra ve özellikle 1983 yılında, Anavatan Partisinin ikti
dara gelmesinden 1989 yılına kadar, -altını çizerek söylüyorum, 1989 yılına kadar- fındığını 
Fiskobirlik'e teslim eden üretici, iki ay, üç ay, dört ay hatta beş ay sonra ancak Fiskobirlikten 
parasını alabilmiştir. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 1970'li yıllarda Fiskobirlik'in önünde yaptıklarımızı unut
tun galiba. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — 1989'u çiziyorum, ona geleceğim. Biz, yiğidi öl
dürür, ama, hakkını da veririz, merak etme!.. 

Bu durumda, Fıskobirlik parayı peşin ödemeyince, fındık üreticisi, ilan edilen fiyatların 500 
lira ile 1 000 lira altında yok pahasına fındığını elinden çıkarmak, tüccara satmak zorunda kalmış
tır. Topraktan geçimini zaten zor sağlayan Karadeniz insanı, bu uygulanan ekonomik politika yü
zünden, köylerini, çoluk çocuğu ile terk ederek, karnını doyurmak için büyük şehirlere göç etmek 
zorunda kalmıştır. Bunu, dramatik bir olay olarak söylemiyorum; bugün, gelin gezelim, Trabzon'
un, Giresun'un, Ordu'nun köyleri yan yarıya boşalmış vaziyettedir. Köylerde, yarı yarıya, kapısı 
kapanmış, bacası tütmez evler kendini göstermektedir. 

Peşin ödeme yapılmayınca, üretici, Fiskobirlik'e fındığını vermeyince, Fiskobirlik, fındık 
alamaz, dolayısıyla fındık ihraç edemez olmuştur. Sadece ufak bir örnek veriyorum; 1979 yı
lında Türkiye rekoltesi 328 bin ton iken, Fiskobirlik, bunun 162 bin tonunu almış. Çünkü, ödeme, 
birtakım zorluklara rağmen, peşin. 1981'de, 391 bin tonun 262 bin tonunu; 1980'de, 291 bin 
tonun 134 bin tonunu Fiskobirlik almış. 

Şimdi, bir de Anavatan Partisinin iktidara geldiği dönemlere bakalım : 
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1984 yılında, Türkiye'de, 279 372 ton fındık rekoltesi varken, Fiskobirlik'in aldığı sadece 
66 bin tondur. 

1985 yılında, 201 bin ton rekolteden, 11 bin ton; 1986 yılında 304 bin ton rekolteden 57 
bin ton; 1987 yılında 249 bin ton rekolteden, Fiskobirlik'in aldığı, 20 887 tondur. Bu ne de
mektir? Fiskobirlik, ödeme peşin yapılmadığı için, artık, lüzumsuz bir ümessese haline getiril
meye çalışılmış demektir, ödeme peşin yapılmayınca da, üretici, fındığını tüccara ve holding
lere, yok pahasına, mevcut fiyatların 500 ila 1 000 lira altında satmak zorunda kalmıştır. 

Saym milletvekilleri, Fiskobirlik'in ve Hükümetin, 1989 yılı fındık ürünü alımı konusun
da hakkını teslim edelim; ilk kez, kararlı ve ciddi bir tutum sergilemiş ve bu konuda başarılı 
olmuştur diyebiliyorum bir fındık üreticisi olarak. Yalnız, buna geçmeden önce bazı konuları 
da belirtmekte fayda var : 

1989 yılı fındık ürününe verilen 2 650 lira fiyat, maliyeti dahi karşılamamıştır. Ordu, Trabzon 
ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, 1989 yılı ürününün maliyetinin 2 600 
lira civarında olduğunu belirtmişlerdir, hatta, Anavatan Partisinin bir sayın milletvekili de, Gi
resun'daki bir mahallî gazeteye "Maliyet 2 600 liradır" diye demeç vermiştir. 

1989 yılı fındık fiyatının, 1988 yılına göre artış oranı yüzde 33'tür. Biraz evvel Sayın Ba
kan Güneş Taner, tarım ürünlerinde yüzde 80 - 85 civarında bir fiyat artışından bahsetti. Doğ
ru; bir kısmında arttı; ama, fındıkta artış yüzde 33'tür. 

1989 yılı içerisinde, teslimatta, ödemede birtakım aksaklıklar olmasına rağmen, biraz ev
vel de belirttiğim gibi, Fiskobirlik ve Hükümet, kararlı ve ciddi tutumuyla, gerçekten rekor 
sayılabilecek seviyede, 300 milyon kilo fındığı almıştır. Bu nedenledir ki, dış piyasada, sezon 
başında 230 - 250 dolar/kentaldan işlem gören fındık, bu kararlı ve ciddi tutum nedeniyle, 
320 - 350 dolar/kental arasında ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu kararlı tutum devam etseydi, 
fiyatların daha da artması kaçınılmazdı. Çünkü, Fiskobirlik, elindeki 300 milyon kilo fındık 
stoku nedeniyle, dünya piyasalarında tek satıcı haline gelmişti. 

Sayın milletvekilleri, fındık ihraç fiyatları devamlı yükseliş gösterirken ve de Fiskobirlik 
tek satıcı durumundayken, Para Kredi Kurulunun yukarıda açıklmadığımız kararı, tüm bu olum
lu tutumları bir anda silmiş, âdeta, Fiskobirlik'in ve Doğu Karadeniz Bölgesinin üzerine bir 
bomba düşmüştür. Yapılan bütün olumlu girişimler, eski tabiriyle, yer ile yeksan olmuştur. Pa
ra Kredi Kurulunca alınan bu kararın amacı nedir; niçin, durup dururken, böyle şok sayılacak 
bir karar alınmıştır; şimdi kısaca buna değinmek istiyorum : 

Para Kredi Kurulu, bu kararı ile, Fiskobirlik'in elinde bulunan 1988 yılı naturel iç fındığı, 
nihaî tüketim mamulleri üreten sanayi firmalarına, üç ayı faizsiz, altı ay vade ile ve de piyasa 
değerinin yüzde 20'si altında verilmesini kararlaştırmıştır. Yani, açıkçası, Fiskobirlik'in elinde 
bulunan 1988 yılı ürünü 38 bin ton naturel iç fındık, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek 
kadar olan sanayi firmalarına, yüzde 20'si tenzilat, yüzde 20'si de faiz bağışı olmak üzere, pi
yasadan yüzde 40 noksanına, hem de gayrimenkul ipoteği karşılığı verilecektir. Sayın Topçu, 
biraz evvel, gayrimenkul ipoteğinin ne demek olduğundan bahsetti. Ben de 17 sene avukatlık 
yaptım; bir gayrimenkul ipoteğini paraya çevirmek, en hızlı avukatın bile ancak iki senede ger
çekleştirebileceği bir iştir. 
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Niye banka teminat mektubu değil de gayrimenkul ipoteği? Sonra, bu gayrimenkul ipote-
ğindeki değer tespitlerinin nasıl yapıldığını bilmeyen yoktur. Şimdi ben merak ediyorum; gayri
menkul ipoteği karşılığı, Fiskobirlikten mal alacak olan ve özellikle Karadeniz Bölgesinde faa
liyet gösteren bu firmalar, acaba, bu ipotekli gayrimenkulun, metrekaresinin değerini kaç lira 
olarak göstereceklerdir? Artvin'le Zonguldak arasındaki gayrimenkullerin değeri nedir, kaç li
ra gösterilecektir ve gösterilen bu değer karşısında, ne kadar fındık verilecektir? Bunu çok me
rak ediyorum. 

Ancak, Para Kredi Kuruju, bu kararı alırken, minarenin kılıfını da hazırlamış, sureti hak
tan yana gözükerek, bu kararın alınmasındaki amacı şöyle açıklamış: 'Tındık tüketimindeki 
artışı sağlayacağız. Fiskobirlik, 1989 yılında 300 milyon kilo fındık aldı, depolar tamamen doldu; 
yeni depolara ihtiyaç var. Bu nedenle, 1988 yılından elde kalan 38 bin ton fındığı da satacağız; 
yeni depolar açacağız, fındığa yer bulacağız, ferahlama yapılacak." tik bakışta, son derece olumlu 
ve masumane görünen bir karar; ama, gerçek, hiç de böyle değil... 

Sayın Sakallıoğlu ağabeyimiz, "Karar henüz uygulanmadı" dedi. Doğru, uygulanmadı; 
ama, kararın uygulanmaması, bu kararın tehlikesini ortadan kaldırır mı? Mademki uygulan
mayacaktı, bu karar niye alındı? 

öncelikle belirteyim ki, Para Kredi Kurulu tarafından alınan bu karar, Resmî Gazetede 
yayımlanmamıştır. Oysa, Para Kredi Kurulu kararlarının Resmî Gazetede yayımlanması bir ge
lenektir. Yüce Meclis çok iyi hatırlayacak; terlik ihracatıyla ilgili karar da Resmî Gazetede ya
yımlanmamıştı. Para Kredi Kurulunun, fındıkla ilgili kararının Resmî Gazetede yayımlanma
ması bile, bu kararın, iyi niyetle alınmadığının; birilerinden, bazı şeylerin gizlenmek istendiği
nin ve bazı kuruluşlara, kapalı kapılar ardında, çıkar sağlamaya yönelik olduğunun delilidir. 
Bu kararı Resmî Gazetede yayımlatmayanlar suçüstü yakalanmışlardır. Mademki aldığınız ka
rarda sakıncalı bir yön yoktu; o halde bu karar neden gizlendi ve yayınlanmadı? Ülkemizde 
fındıktan nihaî tüketim mamulleri üreten sanayi kuruluşları, Sağra, Ülker, Cici, Eti, Balin gibi 
kuruluşlardır. Bu kuruluşların ürettikleri nihaî tüketim maddeleri içinde, fındığın kullanılma 
oranı yüzde 25'tir, yani üretilenlerin yüzde 25'ini fındık, yüzde 75'ini de başka maddeler teşkil 
eder. Yani, Sarelle, Tadelle, vesaire gibi, çikolata gibi, her gün televizyondan reklamlarını sey
rettiğimiz mamul maddelerin içindeki fındık oranı, ancak ve ancak yüzde 25'tir. 

Nihaî ürün imal eden sanayicilerin ihtiyacı olan fındık türü, bu kararla, Fiskobirlik'in sa
nayicilere verççeği fındık türü değildir. Nihaî mamullerde kullanılan fındık türü buruşuk, kı
rık, vurgun tabir edilen ve naturel fındıkların ihracata hazırlanırken elde edilen yan ürünlerdir, 
yani özürlü fındıktır. Bu fındıklar halen serbest piyadasa, Fiskobirlik'in de cari fiyatlarının 
500 - 600 lira altında ve^ok bol miktarda bulunmaktadır. Sanayiciler için bu fındıkların temi
ninde hiçbir güçlük de yoktur. 

Türkiye'nin 1989 yılı genel fındık ihracatı 130 OGütotondur. Yine, Türkiye'nin 1989 yılı ni
haî ürün ihracatı, -Sayın Topçu'nun da belirttiği gibi- sadece ve sadece 18 tondur. Bunun yüz
de 25'i fındık olduğuna göre, burada kullanılan fındığın miktarı 4,5 tondur. Şimdi, 4,5 ton 
ihracat yapmış firmalara Fiskobirliğin elindeki 1988 yılı fındığının 36 bin tonunu veriyoruz. 
Bunu nasıl izah edeceksiniz, nasıl açıklayacaksınız? Onlar bu fındığı ne yapacaklar? Kullandı
ğı fındık belli, kapasitesi belli, ihracatı belli; bu 36 bin ton fındığı ne yapacak? 

Sanayiciler, aldıkları bu 36 bin ton fındığı, kendi mamullerinde kullanmayacaklarına, kul
lanamayacaklarına göre, bunu herkes biliyor ki, ihraç edeceklerdir. Avrupalı da bunu bizden 
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iyi biliyor ve bu nedenle Para Kredi Kurulunun kararından önce 320 dolardan satılan fındık, 
aniden 280 dolara inmiştir. Bu karar nedeniyle piyasa allak bullak olmuş ve ihracat durmuş
tur. Halbuki dış piyasalar, Fiskobirliğin maliyet hesaplarına göre satış yapabileceği seviyeye 
ulaşmıştı ve Fiskobirlik elindeki 89 ürünü stoklarıyla dış piyasada âdeta tek satıcı durumuna 
gelmişti. Ancak, bu karar her şeyi berbat etmiş, ihracat durmuş ve bu karardan sonra Fisko
birlik -eğer Sayın Bakan aksini iddia ediyorsa açıklasın- 1 kilogram fındık ihraç etmiş midir? 
Eğer ettiyse, Sayın Bakan kontratını da göstersin. Bu karardan sonra Fiskobirlik dışarıya 1 ki
logram fındık ihraç etmiş midir? Etmemiştir. Aksini söyleyecek varsa, hodri meydan açıklasın. 

Demek ki, depoların boşalması iddiası tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır; böyle bir iddia 
gerçekleşmemiş tam aksi gerçekleşmiştir. Çünkü, fındık satılmayınca depolar doluluğunu ay
nen muhafaza etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin fındığının yüzde 90'ı ihraç yoluyla tüketilmektedir. Fis
kobirlik, 1989 ürünü 300 milyon kilogram fındık almış ve karşılığında da 1 trilyona yakın pa
rayı 1989 yılında üreticiye ödemiştir. Bu kararla ihracat tıkandığına göre, eldeki 300 milyon 
kilo fındık nasıl değerlendirilecektir? 1 trilyona yakın para Devlet Hazinesine nasıl geri döne
cek? Bu paranın geri dönmesinin bir ay dahi geciktirilmesinin Fiskobirliğe, Devlet Hazinesine 
maliyeti hesaplandı mı acaba? 

Bu karar üzerine, sadece dış piyasa değil, iç piyasada allak bullak olmuş; karardan önce 
2 800 lira olan 1 kilo fındık, 2 350 - 2 400 liraya düşmüştür. Bunun üzerine, elinde fındık bulu
nan ve -özellikle altını çiziyorum- bu karardan yararlanan sanayiciler ellerinde bulunan fındık
ları çeşitli birtakım dolambaçlı yollardan Fiskobirlik'e satmışlardır, isim ve yer veriyorum : Ke-
şap'ta, Ülker Firması, elinde bulunan 2 bin ton kabuklu fındığı bu karardan sonra manavlarla 
ve diğer satıcılarla anlaşarak Fiskobirlik'e satmıştır. Çünkü, sattığı fiyaün yarısına Fiskobir-
likten mal alma imkânına kavuşmuştur. 

Şimdi, sanayicilere verilecek olan bu 36 bin ton fındık, şu anda Fiskobirlik tarafından, 
bayilere kilogramı 6 bin liradan satılmaktadır. Fiskobirlik'in çeşitli bayileri vardır, o bayiler, 
"Bana 1988 yılı fındığından fındık ver" dediği zaman Fiskobirlik, "Hay hay" der, bu fındığı 
6 bin liradan satar. Ama, aynı fındık, her ne hikmetse, bu sanayicilere 3 600 lira ila 3 800 lira 
arasında satılmaktadır, iç fındık tabiî bu. Bu firmalar bu fındıkları -biraz evvel de bahsettiğim 
nedenle- ihraç edeceklerine ve bir vagonda aşağı yukarı 10 milyon lira kâr edebileceklerine gö
re, 36 bin ton fındıktan elde edilecek kâr, 36 milyar Türk Lirasıdır; bu para Fiskobirlik'ten 
ve üreticiden alınıp birkaç holdinge verilecektir; açıkçası, olay budur. 

Bunun dışında, bugün Türkiye'de -aşağı yukarı-150 tane firma fındık ihracatı ile ilgilen
mektedir. Para Kredi Kurulunun kararı biraz evvel isimlerini saydığım dört beş firmaya ayrıca
lık tanımış, 145 tane firma haksız rekabetle karşı karşıya kalmıştır. Bu firmalar, bu nedenle 
fındık satamadıkları için, alıcı olmadığı için, bağlantılarını kesmek zorunda kalmışlardır, bağ
lantıları iptal edilmiştir. Bu nedenle de, gelecek yıllarda biz bunun cezasını çok çekeceğiz. Çünkü, 
Avrupa'daki veya çeşitli yerlerdeki alıcı firmalar fındığın yerine başka bir mal, mamul madde 
kullanmaya bir alıştılar mı, tekrar onları fındığa döndürmek çok zor olacaktır. Geçmişte bu
nun acı tecrübelerini biz yaşadık. Fındık üretimi ise her sene arttığından, buna yeni pazarlar 
bulmak, daha çok üretimi, daha çok satmayı teşvik etmek yerine, biz, eldeki mevcut pazarları
mızı da kapatmak, ortadan kaldırmak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 
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Bu kararı alanlar, yarım asrı geçen bir süre önce üreticinin alınterinden, fındığından kesi
len paralarla kurulan Fiskobirlik'i acaba ortadan kaldırmak, bu müesseseyi yok etmek ve üre
ticiyi birtakım büyük holdinglerle karşı karşıya bırakmak mı istiyorlar şeklinde, bir soru şah
sen benim aklımdan geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan, son sayfadayım. 
Şimdi, 1989 yılında Fiskobirlik, 140 milyar lira Garanti Bankasından, 120 milyar lira Ak-

banktan ve 120 milyar lira da Yapı Kredi Bankasından ihracat kredisi kullanmış ve bu paranın 
faizi işliyor. Şimdi, ihracat yapamıyor, ihracat yapamadığı için bu para ne olacak, hele bu pa
ranın fazinin altı ay, bir sene geçmesi sonucunda Fiskobirlik bu işin altından nasıl çıkacak? 
Kusura bakmayın, ama mevcut durum bana sanki Fiskobirlik'i batırmak için, Fiskobirlik'i yok 
etmek için ne mümkünse yapılıyormuş gibi bir intiba veriyor... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Her şeyi batırdıkları gibi Fiskobirlik'i de batıra
caklar. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Peki, Fiskobirlik batarsa ne olacak? Üreticiyi kim 
koruyacak? Yabancı sermaye şirketleri mi koruyacak? Yabancı holdingler mi koruyacak? Bu 
durumda, zaten perişan olan fındık üreticisi ne yapacak? Bu kararı alanlar bunları hiç düşün
mediler mi?.. 

Sayın milletvekilleri, tüm Karadeniz'deki insanlar biliyorlar ki, bu karar, aslında, belli bir 
firmanın çıkarına alınmıştır şeklinde, Karadeniz'de büyük bir kamuoyu oluşmuştur. Kimseyi 
suçlamıyorum; öyledir, değildir de demiyorum; ama, Karadeniz bölgesi milletvekilleri de iyi 
bilirler ki, bu kararın bu nedenle alındığına dair büyük bir şaibe, büyük bir söylenti vardır. 
(SHP ve DYP sıralarından "Doğrudur" sesleri) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) - O, Trabzon'da söylendi. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Ordu tlinde faaliyet gösteren bir firma... Şunu da 

söyleyeyim : Benim bu firmayla alıp veremediğim hiçbir mesele yok. Kıskançlık içinde de deği
lim. Hatta şahsî fikrim odur ki, böyle firmaları, fındık tüketimine dönük işlem gören, faaliyet 
gösteren firmaları desteklemek de şarttır. Çünkü, Türkiye'nin yıllık fındık üretimi, dünya tü
ketiminin çok üstündedir. Böyle firmalar desteklenmeli, böyle firmalar teşvik edilmeli; ama, 
bunu yaparken Fiskobirlik'i boğazlamayın, Fiskobirlik'i yok etmeyin, başka türlü teşvik edin. 

YILMAZ SANlOĞLU (Ordu) — Tefeciyi boğazlayacağız. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Zor durumda olan birtakım şirketlere, Hazineden 

300 milyara yakın sübvansiyon yaptınız. Bu firmaya da böyle yapın. Bu firmayı kurtaracağız 
diye, üreticinin tek kuruluşu olan Fiskobirlik'i niye güç durumda bırakıyorsunuz, niye yok et
meye çalışıyorsunuz? Başka yol bulun. Fiskobirlik'ten ne istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen toparlayınız. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, diyo

rum ki, gelin hep birlikte bu önergeyi destekleyelim. Milyonlarca insanın alınterini bir veya 
birkaç firmaya peşkeş çekenlerden hesap soralım. Fındık üzerinde kumar oynayanların, faki
rin hakkını gaspedenlerin oyunlarını bozalım. Fındık üreticisinin mağduriyetine son verelim. 
Geliniz, bu en büyük ihraç ürünümüzü, bu millî servetimizi, bu milyonların tek geçim kayna
ğını hep beraber koruyalım. 
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Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sayın milletvekilleri, bazı arkadaşlarım saati göstererek, süremiz dolmuştur diye işaret et

mektedirler. Herhangi bir usulsüzlük yapmıyoruz. 8 Şubat tarihli toplantıda Meclisimiz 2 gen
sorunun görüşmeleri bitinceye kadar müzakerelerin devamına dair karar almış bulunmaktadır. 
O nedenle, bir usulsüzlük sözkonusu değildir. 

Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür; buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlarım; önerge üzerinde söz alan arkadaşlarımın belirttiği üzere, Para Kredi 
Kurulunun 28 Aralıkta almış olduğu karar, Resmî Gazetede yayınlanmamıştır. Ancak, daha 
sonra, biz, fındık alacak sanayicileri tespit etmek için, herhalde, Resmî Gazeteden çok daha 
fazla sayıda basılan Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Türkiye gibi gazetelere seri halinde Para Kredi 
Kurulu kararının ilanını verdik. Bu sözleri belirttikten sonra, müsaade ederseniz konuya gir
mek istiyorum. 

DYP'li muhterem arkadaşlarımın vermiş olduğu gensoru önergesi münasebetiyle huzur
larınızdayım. Gensoru önergesinin altında imzası bulunan arkadaşlarıma özellikle ve öncelik
le teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir müstahsil zümresini ilgilendiren ve iç politikada çeşitli 
zamanlarda değişik vesilelerle politika malzemesi yapılan ve bizim dönemimizde istikrarlı bir 
politika uygulamasına kavuşan, ki kavuştuğunu da Sayın SHP Sözcüsü çok rahatlıkla ortaya 
koydu, kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum... 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Yalnız 1989 yılı için, diğerleri için değil, onu da 
açıklayalım. 

SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dış ve iç piyasalarda 
istikrar sağlanmıştır. Bu senenin başında, dış ve iç piyasalarda istikrarı sağlayabilmek için, fın
dık piyasasının 1938'den bugüne kadar geçirmiş olduğu safhaları inceden inceye etüt ettik ve 
yedi husus tespit ettik. Bu hususları, müsaade ederseniz, zamanımız elverdiğince arz etmeye 
çalışacağım. 

Büyük müstahsil kitlesini yakından ilgilendiren ve ülkemiz ekonomisi içinde çok yönlü 
değer ifade eden fındık konusunda, "fındık kabuğunu doldurmayacak bir konu için" gensoru 
verecekleri yerde, dünyada en fazla fındık üreten; fakat bu üretim oranında pazar bulmakta 
zorluk çektiğimiz gerçeğinden hareketle, "nasıl yapalım da bu üretimimizi pazarlayalım" diye 
müştereken çareler arayacağımız bir Meclis araştırmasıyla huzurunuza gelselerdi, biz de kendi
lerine gönül rahatlığıyla katılırdık. 

Muhterem arkadaşlar, fındık kullanmak suretiyle mamul üreten gıda sanayimizin teşviki dü
şüncesinin hangi ihtiyaç ve zaruretten ortaya çıktığının anlaşılabilmesi için, fındık politikasının, 
uzun geçmişi kapsayacak şekilde hatırlanması ve bugün hangi noktaya geldiğimizin de bilinmesi 
gerekmektedir. Onun için, ülkemizde fındık müstahsilinin teşkilatlanması ve fındığın bir ticaret 
malı olarak kontrol altına alınması faaliyetlerine -biraz evvel zikrettiğim gibi- 1938 yılında baş
lanmıştır. 1938 yılında fındığın en batı sınırı Samsun, en doğu sınırı ise Artvin idi; üretim mikta
rımız 38 bin ton ve ihraç fiyatı da, 50 kilogramlık standardı 400 dolar üzerinden yapılıyordu. 
Geçen zaman içerisinde, üretim, birinci 26 yılda 62 bin tona çıkmıştır. 1964 yılında devletimiz, 
devlet destekleme alımı tatbikine başlamıştır. Biraz evvel Sayın Yaşar Topçu bir tarihî geçmiş ve 
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bugün uygulaması olmayan bir tatbikattan bahsetti ve dedi ki, "Fiskobirlik'e devlet el atmış
tır. Her şeyi liberalleştiren devlet, Fiskobirlik yönetiminde, üreticilerinin malına tasallut etmiş
tir ve orayı memurlar tarafından idare ettirmektedir." Gelin tatbikata bakalım : Yönetim Ku
rulu 5 kişiden oluşmaktadır. Genel Müdür üçlü kararnameyle atanmaktadır. Bu da bizim za
manımızda ilk defa getirilmiştir, yani 1983 senesinde üçlü kararnameyle birlikte birliklere ge
nel müdür atandı, yoksa birlik genel müdürü Ticaret Bakanının iki dudağının arasında idi. 
Ciddi bir baza oturtturalım diye bu konuyu üçlü kararnameye bağladık. Diğer 4 üye?.. Diğer 
4 üye, bugün hakkını savunduklarını iddia ettikleri kıymetli müstahsillerimizin kendi araların
dan ilçe bazında seçerek, genel kurulunu yaparak görev verdikleri arkadaşlarımdır. Bu vesiley
le, bu konuyu bilgilerinize sunmuş oldum. 

Gelelim 1964 - 1969 yıllarını kapsayan altı yıllık üretim ortalamasına : 138 bin tona çıkmı
şız. 1970 - 1979 yıllarını kapsayan on yıllık üretim ortalaması ise 261 tondur. 1980 - 1989 yılla
rını kapsayan on yıllık üretim ortalaması ise 320 bin tondur. 1964 yılından itibaren fındık alım
larının devlet adına yürütülmesi ve müstahsile fiyat garantisi verilmesinin bir sonucu olarak, 
dikim alanları, Karadeniz sahillerinin tabiî platosunu aşmış, ta Kırklareli'ye, oradan dolaşarak 
Muğla'ya ve arkadaşlarımın söylediği gibi, 11 vilayet değil, maalesef, 31 vilayete, yani, Bitlis'e 
kadar gitmiştir. Ağaç be ağaç, ağaç sayısı olarak verebiliriz. 

GÜNCAN ERSÎN (Kırklareli) — Kırklareli'de bir tane fındık ağacı yok; nereden çıkarı
yorsunuz... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yukarıda arz ettiğim 
gibi, fındık politikasının bir sonucu olarak, halen 31 ilimiz hudutları içinde fındık üretilir ol
muştur. Ekonominin temel kurallarından biri olan arz - talep dengelenmesi, acil tedbirlerin 
alınmasını gerektirmiştir. Her meselede ciddi tedbirleri ve planları alıp uygulamaya koymak, 
Hükümetimizin 1983'ten beri uyguladığı esas anapolitikadır. Bu noktadan hareketle, üretimin 
sınırlandırılması yoluna gidilmiştir. Buna hiçbir hükümet, bizim dönemimize kadar cesaret dahi 
edememiştir. 

Bundaki uygulama şekli şudur : Taban arazisini, fındık ziraatı yerine, diğer tarım ürünleri 
ziraatına terk etmek; engebeli arazide ise, toprağın vasfını ve sınırlarını tespit etmektir. 

Bu niçin böyle?.. Çünkü, taban arazide, mesela Terme, Çarşamba Ovasında, Adapazarı 
Ovasında, şeker pancarı, buğday, mısır yetiştirilecek bir sahada, gelip, fındık yetiştirmek, bir 
millî tarım felaketidir, öyleyse, buna "dur" demek gerekirdi. Hükümetimiz de, bu kararın üzerine 
ciddiyetle gitmiştir. 

Niçin rakım tahdidi getirdik, onu da arz edeyim : Bir zamanlar, "Fındık, orman ürünüdür" 
diyen bir siyasî parti lideri vardı; onun grubuna mensup üyeler bu gensoru önergesini verdiler. 
Fındık, orman ürünü değildir; fındık, tarımda önemli bir yeri olan bağ ve bahçe ziraatıyla ilgi
li bir üründür. Dolayısıyla, ormanın zirvelerine fındık dikerseniz hasat alırsınız; ama beş yılda 
bir hasat alırsınız. O zaman, onun çevresinde bekleyen insanları, açlığa, yoksulluğa terk edersiniz. 

Dolayısıyla, bu kürsüden bir kere daha tespit ediyoruz ve diyoruz ki, sizin liderinizin de
diği gibi, fındık, orman ürünü değildir; fındık, bağ ve bahçe ürünüdür ve Türk milletinin de 
geleneksel tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Böylece, bu seneki yaptığımız uygulamayla, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıyla müş
tereken bir yönetmelik hazırlayarak, il ve ilçe tarım müdürlükleri vasıtasıyla yönetmeliğin uy
gulanmasına geçilmiştir. Artık, taban arazide mevcut fındıklıklar korunacaktır, müktesep 
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haklarıdır; bundan böyle, taban arazide fındık yetiştirmek gayreti içerisinde olanlara mani olu
nacaktır. Bu da, Türk tarımına hayırlı bir hizmettir. 

Şimdi de, fındığın üretiminden pazarlanması noktasına gelmek istiyorum. Fındık bölge
sinde "Manav" ve bazı bölgelerde ise "Zahireci" adı verilen insanlar tarafından mubayaa edi
lir. Gerçi, 1938 yılında Fiskobirlik kurulmuş ve fındık alımına geçmiştir. Bugün ise Fiskobirlik 
110 alım merkezinde Türk fındık üreticisine hizmet vermektedir. 

Zahirecinin fındık alımı şu şekilde olmaktadır : Zahireci yılın bu günlerinde müstahsile 
para vermektedir. Bu ise iki şekilde olmaktadır. Müstahsil, ihtiyacına binaen para istediği za
man, zahireci ya sezon başındaki fiyatı kendisi tespit eder ve diyelim ki, sezon başında fındık 
3 bin lira ise, üreticiye "Ben sana para veririm; ama fındığını 2 bin liradan alırım" der ya da 
belli bir oranda faiz uygulamasına geçer. 1960'h yıllarda faiz rakamları yüzde 80'leri, yüzde 
90'ları bulmamış iken... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayenizde... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — ...Karadeniz'de yüzde 

150 ile ifade edilen faizler vardı. 
Yine, biraz önce de bahsettiğim gibi, fındığa "Orman ürünü" diyen siyasî parti sayın li

deri bir toplantıda, "Karadeniz'de düzenlenmemiş sermaye piyasası vardır, müstahsilimizi on
lar kredilendirmektedir" demişti. Müstahsilimizi onlar kredilendirdi; ama, malunumuz oldu
ğu üzere, 12 Eylül öncesinde Karadeniz ateş ve barut fıçısı haline geldi, kan ve gözyaşı ile dol
du. Onu kesebilmek ve düzenlenmemiş sermaye piyasasına son verebilmek için, biraz sonra 
zikredeceğim usullerle hem fındıkta hem de diğer tarım ürünlerinde mubayaa politikamızı tes
pit ettik ve uyguladık. Şu anda mubayaası devam eden ürünlerden fındık ve zeytinyağından 
başka hiçbir müstahsile de borcumuz yoktur. Bunu söylerken... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay nerede?.. Çay duruyor Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen müdahale etmeyelim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Çakıroğlu, nere

de, ne zaman ne konuşulacağını lütfen bil; yoksa cevabını kötü alırsın. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mahsul dediniz de. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Niye?.. Ben kendi ko

numu konuşuyorum. Çayı gider Maliye Bakanından sorarsın; ama, bunları senin öğrenmen 
için çok zaman geçmesi lazım. (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Konuya girmediniz daha. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O, senin terbiyeni gösterir. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın Bakana lütfen müdahale etmeyelim; Sayın Bakan yapılan 

eleştirileri cevaplandırıyor... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Konuya gelelim Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Fındık tarımında ciddi 

etütler yapılarak, sanayiine tedbirler getirilmesi hususu, 5.10.1966 tarihinde rahmetli Cevdet 
Sunay'ın imzasını taşıyan bir kararnameyle yürürlüğe sokulmuş ve burada Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Gelin bakalım, tatbikat öyle mi olmuş? O arada, Devlet Planlama 
marifetiyle 70 bin ton/yıl fındık işlemek ve katma değer yaratmak için teşvik alınmıştır; 
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ancak, bunun 20 - 25 bin tonu kullanılır haldedir. Dolayısıyla, biz her vesileyle, dünyada sana
yie teşvikler getirilirken, kendi millî sanayimizi de korumak mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, size -tabirimi mazur görün- "perhiz - lahana turşusu" şeklinde bir önergeden 
bahsedeceğim. Bu beyefendiler, sayın milletvekili arkadaşlarım dediler ki, "Fındık sanayicisi 
niye korunuyor?" Bir de gündemde yer alan bir önergeleri daha var, "Türkiye'de millî sanayi 
geriliyor, sanayie teşvik verilmiyor" diye. önümüzdeki günlerde ben yine huzurunuza gelece
ğim; ama, o zaman kendilerine bu sözü, sizlerin müsaadeleriyle, huzurlarınızda hatırlatacağım. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır hayır, öyle denmiyor. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — öyle denmiyor, öyle denmiyor, "Sanayici niye korunuyor?" 

denmiyor. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — tyi okuyun da iyi anlayın. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Haksız kazanç sağlamak" deniyor. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dolayısıyla, 1966*dan 

bu tarafa Ticaret ve Sanayi Bakanlığına verilen bu yetki, Bakanlığımız tarafından, önce fındık 
fiyatının tespit edilmesi, tespit edilen fiyatta haftalık fiyat uygulaması ile yürürlüğe konmuş 
ve fındığın fiyatı yılın birinci ayında 3 050 lira olmuş. Dolayısıyla, haftalık fiyat uygulamasın
da vatandaşın karşılaştığı muameleyi lütfen bir gözden geçirelim : Vatandaş, haftanın birinci 
günü olan pazartesi günü malını götürdüğünde, Fiskobirlikte para varsa, o haftaki fiyattan 
parasını alıyor; para yoksa ve o hafta geçtiyse, bir dahaki hafta gittiğinde para varsa, o hafta 
uygulanan fiyattan parasını alıyor. Vatandaşın hiçbir zaman enflasyon karşısında yenik düş
mesi diye bir husus mevzubahis değildir. 

Ben, fındık müstahsili bir ailenin çocuğuyum ve Fiskobirlik'in de üyelerindenim; eskiden 
Fiskobirlik'in kapısında hem malı satarken, yağmur altında beklerdik, hem de parayı alırken 
günlerce, aylarca beklerdik. Gazeteleri tarattırdım, Ticaret ve Sanayi Bakanları hakkında ve
rilmiş olan önergelerin büyük çoğunluğu, "Parayı ne zaman ödeyeceksin" diye verilmiş. Bu 
sene, elhamdülillah, hiçbir tarım ürününde böyle bir husus olmamıştır, bütün borç bakiyeleri 
sıfırdır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hepsini söyledin mi laf işitiyorsun işte. Fındıktan 
bahset. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dolayısıyla, fındık po
litikamız başarılıdır. 

Gelelim, bu mubayaa ettiğimiz 303 bin ton fındığı nasıl kullanacağımıza : 303 bin ton 
fındık mubayaa edilmiştir. Türkiye'nin geçen yılkı üretimi 550 bin tondu ve yeni mahsulün de 
ucu göründü. Bu yeni mahsulün ucu göründü deyince, dünyada fındık piyasası nasıl teşekkül 
ediyor, bunun borsası nerededir, müsaadeniz dahilinde size ondan bahsedeyim. 

Fındık borsası Hamburg'dadır. Hamburg'ta, 1970'li yılların başına kadar, Türkçe konu
şan, dünya fındık piyasasında söz sahibi olan, Türk vatandaşı olmayan insanlar hâkimdi. 1970'li 
yıllardan sonra Türkiye'den çeşitli vesilelerle giden Türk işçileri ve tahsile giden Türk çocukla
rı, Türkiye'deki işadamlarının çocukları orada yer tutarak, borsada mal mubayaasında faydalı 
hizmetler vermeye başladılar. Dolayısıyla, bizim bu sene planladığımız hedeflerden birisi de 
Hamburg borsası yerine, artık Giresun'u merkez yapmaktı. Niçin?.. Çünkü, müstahsilin en yoğun 
olduğu bölge, entegre tesislerin olduğu bölge ve bir şey daha getirmişiz biz o bölgeye; hava-
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alanları. Biz, o bölgeye başka bir hizmet daha getirmişiz; telefon ve fax. Bugün, telefon ve 
faksı ticarette, dış ticarette kullanmanın faydasını arkadaşlarım şüphesiz biliyorlardır. 

1977 yılında devrin hükümeti, dış piyasadaki fındık fiyatında istikrarı sağlayabilmek için 
bir karar aldı. Bu karann ismi "Fındıkta Fon Kararı "dır. Yani ihraç edilen malın üzerinden 
belli miktar fon alınmasını karar altına almıştır. Bu fon birkaç sentten başlayarak 110 sente 
kadar çıkmış idi. Dönemimizde her yıl periyodik olarak aşağıya doğru çekilerek 60 sente geti
rilmiştir ve bu fon uygulamasının sebebi şudur : 

O günkü kararı alan hükümet, kararı almakta kendi mantığına göre haklı idi. Çünkü, Tür
kiye'de döviz darboğazı hâkimdi, sanayici ihtiyaç duyduğu dövizi bulamadığı gibi, diğer hiz
metlerde kullanılacak döviz de bulunamıyordu. Onun için.dünya piyasasına, fındık ucuz fiyat
tan satılıyormuş gibi, Trabzon'da oturan, Giresun'da oturan ihracatçının Almanya'daki oğlu
na satılıyordu, o ucuz fiyattan ithal ediyordu ve sonra alış fiyatı ile Almanya'daki satış fiyatı
nın arasındaki farkı ise, ya kendi ihtiyacında değerlendiriyordu, ya da çok çilesini çektiğimiz 
kaçakçılık işlerinde kullanılıyordu. Onun için, Hükümet, fon koymak suretiyle, arada fındık 
fiyatını yüksek tutmanın gayreti içerisine girmişti; ancak, ne olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Daha konuya girmedi ki... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Vakti böyle geçirecek. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Başkan, çok te

şekkür ederim; fakat, müsaade ederseniz bunları söylemezsem çatlarım. Onuniçin, müsaade 
edin de söyleyeyim. 

Fındıkta, Hamburg'ta oturanlarla Türkiye'deki ihracatçılar arasında bir satış şekli vardır, 
onun adı, alivredir. Alivre satışlarda Türk ihracatçısı marttan itibaren satmaya başlar. Geçen 
senenin başında bu fiyat 228 dolar idi ve bu yıl boyunca, yani hasat mevsimine kadar da böyle 
gitti. Hükümetimizin ciddi ve istikrarlı uyguladığı politikayla nereye geldiğini biraz sonra ay 
be ay rakamlarla izah edeceğim. Yoksa gensoru verdik diye, konuşma hazırlayan arkadaşların 
dediği gibi de bunun aslı değildir. 

Alivre satışlarda, daima zarar eden, Türk fındığıdır ve bir de Türk Ticaret Kanununa göre 
nevi değiştiren anonim şirketler vardır. Çünkü, hukuk sistemimizde, beyanını, taahhüdünü ye
rine getirmeyen tacire uygulanacak müeyyide hususu henüz boştur; inşallan onu da doldura
cağız. Dolayısıyla, 228 dolardan geçen sene fındık ihraç edeceğini taahhüt eden ve pazarda 
yer kapmaya çalışan Türk firmalarının birçoğu, bizim istikrarlı tutumumuz ve politikamız sa
yesinde tabelalarını değiştirmişlerdir. Yine aynı işyerinde devam etselerdi bile, Avrupa'daki alı
cılarının kara listesine girmişlerdir ve değişik nam ve isimler altında fındık ihracatına devam 
ediyorlar. 

Avrupa'daki fındık alıcısı dünya piyasasını takip etmektedir ve dünya piyasasını tanzim 
etmektedir. Müsaade ederseniz tanzimi ve takibi izah edelim : 

Her yıl fındığın bir tozuşma dönemi vardır. O dönemde Avrupa'daki şahıslar gelir; belli dere, 
belli tepe, belli bağ ve belli bahçelerden numune dallar kırarlar, onun üzerindeki karanfil dediği
miz fındık çiçeğini sayarlar ve oradan bir rekolte tahmini yaparlar. Bu, martta yapılan işlemdir. 
Bir de haziranda yapılan vardır ki, kuraklık döneminin fındığa verdiği zarar veya içini doldurmak
ta olan fındık ağacı kendisini topraktan rahat koruyabilmiş midir, fındığın randımanı ne olacaktır? 
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Randıman, bildiğiniz gibi, 1 kiloda, yarısı olan 500 gram hesabına göre veyahut 100 gramda 
50 gram; yani yüzde 50 hesabıdır; kabuklu için birbirini dengelemesi noktasıdır. 

Bakınız, biz Avrupa piyasasına hâkim olabilmek için yılbaşından sonra uygulanacak bir 
fiyat deklere ettik. Arkadaşlarım bu fiyatı tarttılar ve bu fiyata, düştü diyorlar. Hayır, bu fi
yatla biz Ayrupa'daki Hamburg borsası simsarlarıyla çekişiyoruz şimdi. Nedir bu? Bizim ara
lık ayındaki fiyatımız 295 dolar/kentaldir. Yani, 100 kg. dır, Ocak 1990'da 305'tir. Biz deklere 
ettik bu fiyatı. Şubatta 310'dur, martta 315 olacaktır, nisanda 320 diyeceğiz, mayısta 325 diye
ceğiz ve orada durup piyasaya bir bakacağız; dünyada fındık üretimi ne oluyor ve bizim bu 
seneki üretimimiz ne noktadadır, elimizde ne stok kalmıştır, ona bakacağız. Dolayısıyla, arka
daşlarımın dediği, yayımlanmadı dedikleri Para Kredi Kurulu kararım biz beş büyük gazetede 
yayımladık; ayrıca kendileri de çok iyi bilirler ki, Para Kredi Kurulunun bütün kararları ya
yımlanmaz. Biz sanayiciyi davet edebilmek ve bilgi sahibi edebilmek için yayımladık; dolayı
sıyla, fındık ihraç baz fiyatlarını verdik. Şimdi, biz yukarı çekiyoruz, onlar aşağı çekmeye çalı
yorlar... Nedir çektikleri nokta? Şu anda fındık fiyatı 295 dolarda ve onlar 295 dolardan mua
mele yapmaya başladılar. 

Arkadaşlarımın bu tavrı sayesinde, son 15 gün, tereddütlü bir döneme gelmiştir. Nedir 
bu tereddütlü dönem durumu : Türkiye, serbest piyasaya, yağlığa fındık mı verecektir? 

Bir de yağlıktan bahsedeyim size : 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız, çok kısa olsun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — 10 dakika sonra bitiri

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 10 dakika çok Sayın Bakan, tkinci bir gensoru önergesi varmış; bakiye fikir

lerinizi o ikinci gensoru önergesinin görüşmelerinde söylersiniz. Konuşmanızı birkaç dakika 
içinde lütfen toparlayınız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Başüstüne efendim. 
Sağolun. 

Arkadaşlar, yağlığa biz fındık verdik ve sıkıp satıyoruz. Bunun bedelini de Fındık Fonu 
için kesilen paradan veriyoruz; dolayısıyla, müstahsilin parası böylece değerlenmiş oluyor. Ar
zu edenler varsa, gazetelerde bu konuda çıkan ilanları gösterebilirim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Resmî ilanlar Resmî Gazetede çıkar Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Pa

ra Kredi Kurulu kgrarı bir çerçeve karardır. Bu karar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, katma değer yaratan ve 6 bin civarında işçi çalıştıran Türk 
sanayicisini koruyabilmek ve mamul mal pazarlayabilmek düşüncesiyle alınmıştır. Dolayısıy
la, bununla ilgili yapılacak olan uygulamada hiçbir mman kişi ve şahıs menfaati yoktur. 

Bir defa, ilk söz, orada, banka teminat mektubudur. Banka teminat mektubundan sonra 
karar açılmış ve oraya devam edilmiştir. Banka teminat mektubu ve diğer teminatlar sayılmıştır. 

Şunu da bilmenizi samimiyetle arzu ediyorum : Biz burada dört yıl KİT Komisyonu Baş
kanlığı yaptık; kimin malını kimdan nasıl koruyacağımızı iyi biliriz. Bazı arkadaşlarımın da, 
yaptığı avukatlıklarda neyi savunduklarını, bir gün ayrıca gelirlerse onlara anlatırım. 

Sayın Başkanım, 5 dakika daha müsaade ederseniz konuşacağım, yok, etmezseniz teşek
kür eder inerim efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Bakan; istisnaî bir muamele yapmış olmayalım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Çok teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlar, göstermiş olduğunuz hüsnükabule çok teşekkür 

ediyorum. 
Para Kredi Kurulunun kararı henüz uygulanmamıştır; uygulanacak bir karardır ve bir de 

Sayın Cumhurbaşkanına verilen madalya ile bunun hiç alakası yoktur; bu konuyu sayın grup 
sözcümüz de dile getirdiler. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışklar) Şayet, sayın muhalefet milletvekilleri arzu ederlerse, yarın saat 10.00'da Ba
kanlıkta bekliyorum; kendilerine daha detaylı ve mufassal bilgi veririm. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — O bilgiyi burada veriniz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür hakkında verilen gensoru önergesinin görü

şülmesi sonuçlanmıştır. 
Gensorunun gündeme alınıp alınmaması konusunu oylarınıza sunacağım : 
Gensorunun gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru önergesi

nin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 8.2.1990 tarihli 75 inci Birleşiminde alınan karar ge

reğince, terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda genel görüş
me açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmesini yapmak, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek üzere 15.2.1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.41 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayın Turgut Özal'ın 2871 numaralı Kanun uyarınca 

mal bildiriminde bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ismet 
Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/1111) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, TBMM Başkanı Sayın t. Kaya Erdem tarafından yazılı olarak ya

nıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

12.1.1990 
Ahmet Ersin 

tzmir 

Sayın özal'ın Başbakanlığı sırasında, gerek kendisinin ve gerekse çocukları ile damadı Asım 
Ekren ve kardeşi Korkut özal'ın mal varlıkları ile ilgili sayısız soru önergeleri verilmiş ve bu 
konu TBMM'de birçok kez gündeme getirilmiştir. 

Sayın özal'ın altı yıllık Başbakanlığının, kendisine ve yakınlarına yaradığı, iktidar ola
naklarından yararlanarak, olağanüstü servet edindikleri iddiaları ve bununla ilgili söylentiler, 
artık ayyuka çıkmış ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpranmasına neden olmaktadır. 

Kaynağı bir türlü açıklanmayan, ama kısa sürede ve iktidar olanaklarından yararlanmak 
suretiyle elde edildiğinden kuşku duyulmayan bu olağanüstü servet, kamuoyunu rahatsız et
mekte ve vicdanları sızlatmaktadır. 

Başbakanlığı sırasında, kendisinin ve yakınlarının edindiği mal varlıkları hakkındaki kuş
kuları dağıtacak girişimlerde bulunmak yerine, konuyu örtbas etmeye yönelik, garip bir sus
kunluğa bürünen Sayın özal'ın, bu durumdan ve halkın kuşku dolu bakışlarından hiç de ra
hatsız olmadığı anlaşılmaktadır. 

Oysa halen yürürlükte bulunan ve TBMM ile Bakanlar Kurulu üyelerini de kapsayan 2871 
sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirme Kanunu, kamu görevlilerinin mal bildirimleri 
ile ilgili esasları düzenlemektedir. 

1. Bu yasa kapsamındaki görevlilerin, göreve başlarken mal bildiriminde bulunmalarını 
ve ayrıca görevleri devam ederken, sonu (sıfır) veya (beşle) biten yılların en geç şubat ayı sonu
na kadar bildirimlerini yenilemeleri zorunludur. 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra Başbakan 
olan Sayın özal, göreve başlarken, yasa gereği mal bildiriminde bulunmuş mudur? Yine yasa 
gereği 1985 yılında, süresi içinde bildirimini yenilemiş midir? 2871 sayılı Yasa, yetkili merciin, 
yeni bildirimleri daha öncekilerle karşılaştırarak, arada fahiş fark varsa, gerekli inceleme ve 
soruşturmayı yapması gerektiğini buyurmaktadır. Sayın özal, 1983 ve 1985 yıllarında yasa ge
reği mal bildiriminde bulunmuşsa, iki bildirim arasında karşılaştırma yapılmış mıdır? 

2. Yine 2871 sayılı Yasa gereğince seçimle gelinen görevlerde, eski görevlerinden ayrılan
lar, seçimin kesinleşmesini izleyen 2 ay içinde, mal bildirimlerini vermek zorundadırlar, 31 Ekim 
1989 tarihinde, kendini ANAP grubuna Cumhurbaşkanı seçtirerek, Başbakanlıktan ve millet
vekilliğinden ayrılan Sayın özal, yasanın aradığı 2 aylık süre içinde mal bildirimini vermiş mi
dir? Vermediyse, Sayın özal'ı mal bildirimini vermeye davet edecek misiniz? 
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T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 14.2.1990 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/1111-4038/18613 

Sayın Ahmet Ersin 
izmir Milletvekili 

tlgi : 15.1.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Sayın Turgut özal'ın 2871 numaralı Kanun uyarınca mal bildiriminde bulunup bulunma

dığına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal; 2871 numaralı "Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildi
rimi Kanunu" uyarınca, Başbakanlığı dönemine rastlayan 1983, 1985 ve 1987 yıllarına ait mal 
bildirimlerini süresi içinde vermiştir. 

Sözkonusu Kanunun ilgili hükümleri Başkanlığımızca uygulanmakta ve gerekleri yerine 
getirilmektedir. 

Soru önergenizde bilgi istenen diğer konularda açıklama yapılması ve bilgi verilmesi anı
lan Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre mümkün olamamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCI BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

/ 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının, tarım ürünlerinin it
halatının serbest bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının; tarım sektörünü zaafa 
uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini bü
yük ölçüde zarara uğratarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla 
Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlik'te bu
lunan fındıkların; piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fındık sanayii ile 
uğraşan firmalara satılmasım öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını 
sağlayarak söz konusu firmaların fahiş ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekono
misinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılma
sına ilişkin önergesi (11/15) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
grupları adına grup başkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstan-
'bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 ar
kadaşının; terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/22) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 15.2.1990 Perşembe) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretitoi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

.2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhna Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Genjel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayımdırlak, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

8. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9,11.1988; 29.1.1990)( 
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10. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

12. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

|X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

14. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Miıl-
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 
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X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 

Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir., 


