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I. — GEÇEN TUTANAK öZETt 

Gelen Kâğıtlarda yer alan, Mahallî idareler Se
çimi Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden gündeme 
alınmasına dair içişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi ile, 

Gündeme alınan Mahallî idareler Seçimi Kanunu 
Teklifinin bugünkü birleşimde görüşülmesi; görüş
melerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılması; görüşmelerin tamamlanamaması halinde 
ise Genel Kurulun 6.1.1984 Cuma günü de toplan
masına dair Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 
Recep Ercüment Konükman'ın önergesi; 

Kabul edildi. 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fın

dık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman 

ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/1) soru sahibinin Genel Kurulda hazır bulunma
ması- sebebiyle ertelendi. 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 arkadaşı
nın, Mahallî idareler Seçimi Kanunu Teklifi. (2/1) 
(S. Sayısı : 2) kabul olundu. 

10 Ocak 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap EGE 
•Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Çankırı 
M. Murat SÖKMENOĞLU Saffet SAKARYA 

II. — GELEN KAĞITLAR 

9.1.1984 Pazartesi 

Tezkere 

1. — Mehmet Can Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/284) {Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.1.1984) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artuk-

oğlu'nun, Elektrik işleri Etüt idaresinin bazı uygula
malarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/7) {Başkanlığa geliş ta
rihi : 30.12.1983) 

> > m < ^ " -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

(BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : 1. Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

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

(Bursa Milletvekillerine kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz, 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Muş Milletvekili Nazmi Önder'in, ziraî 

öğretimin 138 inci yıldönümü dolayısıyla gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki sayın 
milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Ziraî öğretimin 138 inci yıldönümü konusunda, 
Muş Milletvekili Sayın Nazmi Önder; buyurun efen
dimi 

ISayın konuşmacı, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
Bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanızı ri
ca ediyorum. 

NAZMİ ÖNDER (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; ülkemizde tarımsal öğretimin 138 inci 
yıldönümü nedeniyle huzurlarınızda bulunmaktayım 
Sözleritoe başlamadan önce hepin'izii saygılarımla se-
laimilarım. (MDP straılarından alkışlar) 

50 milyon nüfusumuzun yaklaşık 27 milyonu ta
rımla uğraşmaktadır. 50 milyon nüfusumuzun besin 
maddelerini üreten, giyimini sağlayan, tarımsal en
düstrinin hammaddesini sağlayan; bu 27 milyonluk 
kırsal kesimde yaşayan çiftçidir. Tarımın tüm konu
larında yaptığı üretimle millî gelirimize yüzde 23 ora
nında katılır ve ihraç ürünlerimizin de yüzde 58 ini 
sağlar. Tarım politikamızın esası, kendi kendine ye
terlilikle birlikte, ihracatın da artırılmasını sağla
maktır, 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tarımsal 
faaliyetlerimizde büyük ıgelişmelier olmuştur. Bu dö
nemde tarım arazisi 11 milyon hektardan 28,5 mil
yon hektara yükselerek, yaklaşık 3 katı artmıştır. Yi
ne, nüfusumuz 10 milyondan 50 milyona yükselerek, 
yaklaşık 5 kait artmış durumdadır. Birim alanlardan 
alınan verimde, ürün çeşidine göre değişmekle bera
ber, 2 ila 10 katı bir artış olmuştur. 

Ürün miktarı artırılarak dışarıdan gıda maddeleri 
almayan bir ülke durumuna gelmiş bulunmaktayız; 
bu dia çiftçinin ve ona teknolojiyi götüren teknik ele
manın bir başarısı olarak zikredilebilir. 

Ürün çeşitlerimizin toplam ekitişlerinde de değiş
meler olmuştur. Tahıl oranı düşerken, sanayi bitki
leri, bağ - bahçe alanları artmıştır; pazar değeri da
ha yüksek olan ürünlere kayma, tarımın toplam^üre
tim değerini büyük ölçüde artırmıştır. 

Yine, hayvancılığımızda da büyük gelişmeler ol
muş; başta süt sığırcılığı ve yumurta tavukçuluğu ol
mak üzere, hayvan başına elde edilen ürün miktarı 
artmıştır^ 

Bütün bunlarla beraber, ülkemizin bugünkü ve 
gelecekteki karşılaşacağı sorunları dikkate alırsak, ta
rımsal üretimde bugün ulaşmış olduğumuz düzeyin 
kâfi geleceğimi sanmamızın hatalı olacağı görüşün
deyim; aksine, üretimin bugüne kıyasla daha fazla 
artırılmasının zorunlu olduğunu, belirtmek isterim. 

Ülkemizin 77 milyon hektar olan yüzölçümünün 
28,5 milyon hektarını işlenmiş araziler teşkil eder. 
Bu işlenen arazilerin içinde tarla arazisinin miktarı 
24,5 milyon hektardır. Bu miktarın yaklaşık 1/3'ü 
her yıl nadasa bırakılmaktadır. 

Fiziksel olarak tarım arazilerini genişletmek im-i 
kânımız yoktur. O hailde yapılacak İş, güneydoğu vej 
kıyı bölgelerimizde ikinci ya da üçüncü ürün alma 
kültürünün yaygınlaştırılmasıdır. 

fencisi ise, nadas alanlarının azaltılmasıdır. 8 
milyon hektarı bulan nadas alanlarının 2 milyon hek
tarında -Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde- nada
sın kaldırılması mümkündür. Bu alanlara yemlik| 
ve yemeklik baklagillerin ekilmesi uygun olacaktır.! 
Bunun, ayrıca toprağın verim yönünden zenginleşiri-; 
riılmesinde faydalı bir durumu vardır. 

Tarım alanlarını 'fizikî olarak genişletmeden ya-; 
pılacafc bir işlem de; yani fazla ürün almanın bir yo-; 
lu da, sera tarımına geçiş ve sulu tarım imkânları-; 
mızın araştırılmasıdır. Ülkemizde nüfusun hızla art-: 
ması, köyden şehirlere göç ve yaşama düzeyinin yük-j 
selmesi, yerleşim alanlarına duyulan ihtiyacı giderek) 
artırmaktadır. Kentlerin nüfusu artarken, tarım alan-j 
lan aleyhinde bir gelişme olmaktadiır. Plansız yer
leşim ve kontrol yetersizliği, tarım arazisinin tarım 
dışı amaçlarla kullanılması, tarım arazisinin daralma
sına neden olmaktadır., 

Tarımsal üretimimizin artırılmasında üzerinde du
rulması gereken önemli konu, birim alandan elde 
edilen ürün miktarının artırılmasıdır. Bunun da ıtek 
yolu, köylümüzün yüksek verim elde eden bir üre
tici durumuna getirilmesidir. Bunun içim de, tarımsal 
işletmelerin düzenli! bir yapıya kavuşturulması, top
rağın en verimli bir şekilde kullanılması ve en yük
sek düzeyde üretim için tarımsal altyapı ve temel gir
dilerin sağlanması, üretimden tüketime kadar bütün 
hizmetlerin teşkilatlandırılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın önder, bir dakikanız kaldı 
efendim. -

NAZMİ ÖNDER (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere ta
rımsal durumumuzu özetle aırz etmeye çalıştım ta
rımsal faaliyetlerimizdeki gelişmeleri belirttim. Bu 
gelişmeleri tarımımız -ve çiftçimiz, tarımsal öğretim 
ve eğitilme 'borçludur. 

Memleketimizde Itarım öğretimine; ait ilk mües
sese bundan 138 yıl önce 1J846 yılında İstanbul/Ye
şilköy'de Ayama Çiftliğinde "•kurulmuştur.: Bu okul 
ilki yıll sonra kapatılmıştır. 

İDalha sonra, ilk mezunlarını 1894 yılında veren 
•i Halkalı•.: Ziraat Mekteb-'i1 Alisi açılmıştır. 

Büyük Önder Atatürklün ülkemizde .ilk defa 'kur
duğu ve 1930 yıkıda öğretime 'başlayan Yüksek Zi
raat Enstitüsü, Ziraat, Orman ve Veteriner Fakülte
leriyle bir üniversilte İhlalinde çalışmıştır. 

D^ha sonra, 1948 yılında Üniversiteler Kanunu 
gereğince Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Bu
gün, ülkem izim muhtelif bölgelerinde faaliyet, göste
ren 7 adet ziraat fakültesi bulunmuaktadır. 

Hepinizin de bildiği gîbi, ilim ve öğretim mües
seseleri de, canlılarda olduğu gibi, yıllar geçtikçe ol
gunlaşır, gelişir ve daima daha iyi meyveler verir. 
Eğer ilim müessesi normal gelişiyor ise, bir sonraki 
neslin kendisinden evvelkinden daha üstün değerde 
olması gerekir. "îyi hir ilim adamı da ancak iyi bir 

: hocanın yanımda yetişir. 
ıBu sebeple, ülkemizde- ziraî öğretimiın 138 inci 

* yılını kutlaırken, yurt ısattona yayıteınş ziraat fakütte-
lerimıizinr durumu* iftihar vesıiterrtiz' oluyor." Bu fakül-
terelimizin yapacakları öğretim kadar önemli -olan 
araştırmalarını, 'içinde bulumdukları • b'ölgenin ziraî ve 
'kültüre1! çehresme • olan • 'katkılarını da - foettrtirneden 

-geçemıeyeceğim, Şu andar *ammımrztn önderliğini ya
pan ve mensubu olmakla şeref duyduğum --zanaat 
yüksek • mühendisleri, teknolojik" bilgilerle' mücehhez 
mutlu bir nesildir; büyük Atatürk'e layık bir nesil
dir. 

Türk tarımına yön veren ve emeği %etçen tüm mes-
lektaşlarımr mıinnet ve şükranla analken, hepinizi- en 
derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. • Sayın önder, teşekkür, ederim. 
2. —» İstanbul * Milletvekili" Yılma? İhsan: Hastürk' 

ün, gübreye yapılan, zam konusunda; gündem dışı ko
nuşması. 

.'BAŞKAN Gündem dışı ikinci-konuşma-için; 
gübereye yapılan zamlar- konusunda İstanbul Millet
vekili. Sayın Yılmaz ihsan Hastürk; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır sayın konuşmacı. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul)•— Te

şekkür ederim Sayın Başkanım. 

10 , 1 , 1984 <JO : İ 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; ülke* 
mizde tarım ürünleri fiyat politikası, önemini her 
zaman koruyan*'bin, konudur, i Maüjıetirc^artışiA. çiftçi
nin kredi ve sermaye imkânı üretimi yönlendirir. 
TÜSİAD'ın araştırmalarına ıgöre,. 1983 yıuııda...tacım
da gerileme gözlenmiştir. Gübre kullanımı, • -tarımda 
üretim artışı ile dpğrudanÜgilidir. Gübre tüketim he
defleri 1982 yılında 7,5, 1983'te 8,5,. L984 yılında-ise 
.8,9 milyar tondur.: Yıl sonu «tokları 1982'de~ 2,8 mil
yar, 1983'de ise 1,4 milyar tondur. 

Geçmiş yıllarda yetişmeyen, karaborsaya düşen 
gübre, halen stoklarda kalmaktadır. Genelde, ekono
misi tarıma dayalı ülkelerde gübre ve diğer önemli 
girdiler Devletçe sübvanse edilmektedir/ 1983 'te "Zi
raat Bankası 62,5 milyar Türk liralık gübre kredi 
plasmanı ayırmıştır. Ancak, devamlı fiyat artışları ve 
taban fiyatlarının. yetersiz kalışı, ödemelerin zama
nında yapılmayışı sonucu, çiftçi gübresiz ekime zor
lanmıştır. Gübrenin yararına inanan çiftçiler ise, bin-
bir güçlükle temin ettikleri gübreyi gram gram at
mışlardır. Oysa, Hollanda'da hektara 620, Belçika' 
da 430, Federal Almanya'da 210, İngiltere'de 200, 
İtalya'da 130, ülkemizde ise, yaklaşık 20 ila 30 kilog
ram, gübre kullanılmaktadır. Uzmanların yaptıkları 
araştırmalara göre gübreli ekimlerde yüzde 30 ila yüz
de 50 oranında verim artışı gözlenmektedir. 

1 Eylül" 1981 tarihinden beri ârtırrlmayan gübre 
fiyatları, Sayın Özal Hükümetinin yüzde 60'lık yıl
dırım zammı ile zam furyasından nasibini almıştır. 
Amonyum sülfat 10 liradan 16 liraya, !amonyrarr nit
rat 12 liradan 19 liraya, triple süper fosfat-20" lira
dan 32 liraya fırlamıştır. "Daha fazla saymak istemi
yorum; zira bu fiyatlar benim de başımı döndürü
yor. 

Bu, tipik bir zam1 sağanağıdır. Çiftçimiz bu-sağa
nağın gölünde boğulur..,Son yıllarda tarımda--gözle
nen üretim düşüklüğü böylece daha da artacaktır. 
Lütfen küçük çiftçiye kulak veriniz.> Bu^ fiyat artışı 
maliyeti etkileyecek, üretimi azaltacaktır. 

Bu gübre zammıyla, tarımda ihracatı gözleyen 
Hükümetimiz, acaba hangi taran ürününü dışa Sata
caktır? İyice ufalan" ekmek, bu zamlar sonucır artık 
dilimle satılır hale gelecektir. Bel veren orta direk, 
temel gıda maddesi ekmeği kimbilir bundan sonra 
kaça yiyecektir. 

\ Çiftçi, Devletten alacağım alamamış, yüzde. 31 
faiz işleyen banka kredi borçları için haciz^işlemle-
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. «Fİylê  Jca/şı ;ka,ırşıyaî.kalıi)i§ken,: gübre zammı, çiftçile
rimiz 4çin? yeni bir. sürpriz .olmuştur. Küçük çiftçi bu 
yükü; çekemez; -ezilir, yok olur. Böyle bir yıkıntının 
altında kalmadan, gübre zammı ,Sayın özai iHüküme-

• ti-tarafından-, acilen. durdurulmalıdır.' Bu zamlara ar
tık «dur».denilmelidir:..sayın, üyeler. Çünkü, özal Hü
kümeti, uzun yıllar hafızamızda, bir .-zam.hükümeti 
olarak kalacaktır. 

Çiftçinin alınterinin djeğeri; gübrejzammtj ile. 4,eğil, 
yeterli> ..-.alını > politikasıyla değerlendirilir. -.,Çiftçimiz 
Devletin dost ve müşfik eKnibeklerken, -bu elden 
bugün mahrum kalmıştır. Sayın Özal »Hükümetinin 
böyle bir. hatalı..uygulamadan döneceğini ümit edi
yor, hepinize :saygı ve sevgiler suanyocum. (HP:. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın, üastiirk. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
<A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
l% 'Ordu MUletvekili' Hüseyin Avni Sâğesen'in 

fındık üreticisi^ alacaklarmın Fiskobirlikçene zaman 
Ödeneceğine Yilişkini Başbakandan, sözlü ^svru önergesi 
*v& Başbakatvvdına"Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın cevabı. (6/1) 

'• BAŞKAN —«•' Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimize göre, Ordu milletvekili Sayın Hü

seyin Avni: SağesenMn, fındık üreticisi alacaklarının 
Fisköbirlik'çe ne zaman ödeneceğine ilişkin Başba
kandan -sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyo
ruz. 

Sayın Sağesen?.. Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar, 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

• Türkiye?'Büyük :> Millet' Meclisi Başkanlığına 
Özellikle Doğu Karadeniz! bölgesindeki 3 000 00O 

vatandaşımızın , yegâne geçim kaynağı olan Fındık 
resmî kayıtlara göre Türkiye ihracatının % 12.ile % 
15 'ini oluşturmaktadır, 

Bir kamu kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin 1983 yılı raporlarına göre, fındığın üretici
ye (yani orta direğe) maliyeti 167 lira 62 kuruştur. 
Devletin verdiği destekleme taban fiyatı ise 175 lira 
olarak görülmektedir. Görülmektedir diyorum, çünkü 
üreticinin eline geçen miktar1 bu da değildir. 175 lira
dan % 5 stopajdan ayrı olarak Fiskobirliğe ortak 
olanlardan % 2, ortak olmayanlardan ise % 3 güç
lendirme (Fiskobirliği) fonuna para kesilmektedir. 
Bu verilere göre üreticisine 167 lira 62 kuruşa mal 
olan fındığın satışından orta direğin eline geçen para 
161 lira ile 162 lira 75 kuruş arasında değişmektedir. 
Diğer bir, deyişle üretici, ürettiği, Türkiye ihracatının 
% 12 ile % 15'ini oluşturan fındıktan kilo başına 4 
lira 87 kuruş ile 6 lira 62 kuruş arasında gerçekte za
rar etmektedir. 

24 Ocak kararlarının sonucu olarak güçlendirme 
kredilerinden de yoksun bırakılarak tefecinin kuca

ğına itilen fındık üreticisinin durumu tek. kelimeyle 
felakettir. 

Fındık, fındık üreticisinin tek umudu tek tutundu
ğu daldır, 'başka mahsulü yoktur. fBir yıl -boyıf'fındık 
ocağının dibini beklemekte-»bir yıl boyunca imdik da
lındaki gelişmeteri;.gözlemektedir. 

1 ByKir 1983-'<ier F4sfebbMiğe;' yetkili* ağızların söz-
:lerinec güvenerek^ mahSEriüaü teslim >etmiş «ballanan fin
dik üreticisi alacaklaranın ne zaman ödeneceğinin 
Başbakan Sayıni Turgut özal-4ajufmdan sözlü olarak 

? feitöiribnesfakjarz:-edecim. 
Saygılaranla. 

i Hüseyin Avni Sağesen 
'-Ordır> Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına, buyurun Sa
yrın Bakan jsoz sizin. 

' SANAYİ VE * TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Ankara) —'Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkanım, Büyük Meclisin. muhterem üye
leri; Ordu* Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Avni Sâğ
esen'in sözlü sorusunu Başbakan adına bendeniz ce
vaplandıracağım. 

Fındık Tarım Satış' Kooperatifleri Birliği tarafın
dan 1983 ve 1984 kampanyasında 197 827 ton fındık 
mubayaa edilmiş bulunmaktadır. Bu ürünün bedeli 
ise, 34 662 838 ÖGÖ Türk Lirasıdır.'Diğer bir ifadey
le, Hükümetimizin, daha doğrusu Fiskobirliğin üre
ticiye ödeyeceği bedel bu idi. Çiftçiye, ürününün tes
liminde ödenmesi gereken bu ürün bedelinden, kam
panyanın başlangıcı olan 23 Ağustos 1983'ten, 6 Ara
lık 1983 tarihine kadar fiilen 18 7601 425 OÖOI Türk 
Lirası ödenmiştir. Hükümetimizin işbaşına gelişini 
müteakip, 27 . 12 . 1983 tarihinde 5 milyar, 2.1.1984 
tarihinde de 5 milyar olmak üzere, 101 günde toplam 
10 milyar lira ödeme yapılmış bulunmaktadır. Böyle
ce söz konusu çiftçi alacağı için bugüne kadar yapı
lan ödemeler tutarı 28 760 425 000 liradır. Buna gö
re, halen çiftçiye olan borcumuz 5 902 413 000 Türk 
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Lirasıdır. Bu borcu da, Hükümetimizin para politika
sına uygun olarak en geç bu ayın sonuna kadar, ayın 
sonundan önce kesinlikle ödemiş olacağız. Bunu ma-
lumaten arz ederim. 

Onun dışında, bu ödemeden ayrı olarak, Fiskobir-
liğin işletme kredisi ihtiyacım karşılamak üzere de, 
1 085 553 000 liranın da kredi olarak kullanılması 
sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim .(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru sahibi herhangi bir açıklama yapmak ihtiya

cını duyuyor mu?. 

HÜSEYİN AVNI. SAÖESEN (Ordu) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, 
Beş dakikalık bir açıklama yapabilirsiniz. 
HÜSEYİN AVNt ŞAĞESEN (Ordu) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; <Saym Baş
bakan adına Sayın Bakanın yaptığı açıklamaları hep 
birlikte dinledik; kendilerine teşekkür ederim. 

Ancak, bir rakam üzerinde durmak istiyorum ön
celikle. Devletin ya da Fisköbirliğin bugünkü duru
muna göre borcu 5 milyar küsur değil, 7 milyar 609 
milyon 980 bin liradır. Onu, ayrıca arz etmek istiyo
rum. 

Sözlü soruma dayalı olarak, bir uyarıyı takiben de 
olsa, çök çok gecikmiş de olsa, çilekeş fındık üretici
si yörem 'halkının ancak bir kısmının borçlarının öden
mesi hususunda Hükümetin gösterdiği duyarılılığa te
şekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu teşekkürü eder
ken, halk arasında hepinizin de bildiği bir sözü anım
satmak istiyorum : Allah fakiri sevindirmek için - af
federsiniz - önce eşeğini kaybettirir, sonra buldurur-
muş. Parasını almış olan fındık üreticisi, sağlam kay
bettiği eşeğini, yaralı, sakatlanmış ve semersiz bul
muştur. Tabiî sevinci de o kadar olabilmiştir. 

Fındık üreticisi, Devletin yanlış politikaları nede
niyle korumasızdır. Kendisini korumakla görevli Dev
letin korumasına muhtaçtır ve bunu beklemektedir. 

Fındık üreticisi, tefecinin zulmünden tam kurtul
duğu bir sırada, 24 Ocak Kararlarının doğal sonucu 
olarak, acımasız, doyumsuz tefeciliğin elinde inim inim 
inlemeye terk edilmiştir. ' 

Üretici borçlarının zamanında ödenmemesinden ay
rı olarak, Sayın özal'ın Başbakan Yardımcılığı dö
neminde; «sosyal amaçlıdır, kalkınma amaçlı değildir» 
gerekçeli talimatıyla uygulamadan kaldırılan üreticiyi 
güçlendirme kredisinin yeniden ihdasının teminini Sa
yın Hükümetten ve özellikle Sayın Başbakandan, ça
resizliğin ve perişanlığın verdiği bir suskunluk ve küs
künlük içinde olan fındık üreticisi yörem halkı adına 
özellikle diliyorum. 

Üretici, vahşi serbest piyasa koşullarına sürüklen
mektedir. Köylüyü; yani orta direğin büyük bir bö
lümünü oluşturan bu kesimi bu girdabın içinden çekip 
çıkartmanın, önce Devletin görevi olduğunu vurgular
ken, Sayın Hükümetin bu konuya eğilerek gerekli ön
lemleri alması en halisane dileğimizdir. 

Aslında, bu konu ile 'ilgili geniş bir konuşma ha
zırlamıştım; zamanın darlığı nedeniyle bu konuşmayı 
ayrıca gündem dışı bir konuşmada arz edeceğim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
Saygılarımla. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemimizde görüşülecek başka bir madde yok

tur. 
11 Ocak 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.32 
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VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

1. — Adalet Komisyonuna intikal ettirilen genel af 
ilanına ilişkin dilekçeler hakkında Adalet Bakanlığı ya
zıları. 

Aıdaleit Bakanı 
özel 

Sayı : 1480 
30.12.1983 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaevlerimizde bulunan hükümlü ve tutuklulardan 
bazıları ile muhtelif vatandaşlarımızdan aldığımız genel 
af ilanı isteklerini kapsayan 130 adet dilekçe, Anayasa
mızın 87 nci maddesine göre genel af ilanı yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ait bulunmakla ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

Ek : 130 adet dilekçe. 
NOT : İçtüzüğün 54 üncü maddesine göre ilan 

tahtasına asılan ve tutanağa eklenecek olan bu yazıya 
bağlı (130) adet dilekçe, T.B.M.M. Adalet Komisyonu
na intikal ettirilmiştir. 

T.B.M.M. 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
Adalet Bakanı 

özel - 1 

4.1.1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaevlerimizde bulunan hükümlü ve tutuklulardan 
bazıları ile muhtelif vatandaşlarımızdan aldığımız genel 
af ilanı isteklerim' 'kapsayan 12 adet dilekçe, Anayasa
mızın 87 nci maddesine göre genel af ilanı yetkisi Tür

kiye Büyük Millet Meclisine ait bulunmakla ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim, 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
Ek : 12 adet dilekçe 
NOT : İçtüzüğün 54 üncü maddesine göre ilan 

tahtasına asılan ve tutanağa eklenecek olan bu yazıya 
bağlı (12) adet dilekçe, T.B.M.M. Adalet Komisyonuna 
intikal ettirilmiştir. 

T.B.M.M. 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Bakan 21 

6.1.1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaevlerimizde bulunan hükümlü ve tutuklulardan 
bazıları ile muhtelif vatandaşlarımızdan aldığımız genel 
af ilanı isteklerini kapsayan 18 adet dilekçe, Anayasa
mızın 87 nci maddesine göre genel af ilanı yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ait bulunmakla ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
(M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
Ek : 18 adet dilekçe 
NOT : İçtüzüğün 54 üncü maddecine göre ilan 

tahtasına asılan ve tutanağa eklenecek olan bu yazıya 
bağlı (18) adet dilekçe, T.B.M.M. Adalet Komisyonuna 
intikal ettirilmiştir. 

T.B.M.M. 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 

»-•-« 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. —Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesenin . 

fındık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman 
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