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TUTANAK DERGİSİ 

)>m^i 

91 inci Birleşim 

10.4.1986 Perşembe 

« a ^ 

İ Ç Î N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal' 

in, 9.4.1986 Çarşamba günkü gelen kâğıt
larda yer alan kanun teklif inin, Sanayii ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna 'havale 
edilmemesi gerektiği hususunda konuşması 

Sayfa 
396 

397 

398 

398 

398 

398 

399 B) Gündem Dışı Konuşmalar 
il. — Sakarya Milletvekilli Turgut Sö-

zer'in, yeni seçim ve siyasî partiler yasasına 
oy verme nedeni hakkında gündem dışa ko
nuşması . 399:401 

V. — SEÇİMLER 40İ1 
1. — Komıisyonlaırdakıi açık üyeliklere 

seçim 401 
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ

ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 401 

A) öngörüşmeler 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 

Arpacıoğlıu ve 40 arkadaşının, hükümetin izle
diği haşhaş üretim ve destekleme politikası ile 
haşhaş üreticilerinin sorunlarına ve Afyon Al
kaloit Fabrikasının içinde 'bulunduğu duru
mu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/14) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
II. — İçel M'iMetvekü Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, onman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaTbant-
oğkı'nun, danışmanılık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 

3. — Hatay Milletvekili AbdiHiralhınan De-
mirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan 'borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

Sayfa 
401 

401:416 

416,444 

416 

416 

416 

417 
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Sayfa 
il 4. —• Konya 'Mıilletvetoil'i Salim Erel'in, 

Konya Valisinin 'bir açuk hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi 
(6/589) 41Ö 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerinle 'ilişiklin Devlet Bakanı ve 
'Baş'bafcan Yardımcısından sjözlü soru öner
gesi (6/651) 418 

1!6. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Gelişltirme ve Destekleme Fo
nu'nun ,1984-1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcı
sından sözllü soru önergesi (6/652) # 418 

17. — Edirne MMetvekii Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Nalkdî Tazminat Fonu'nun 
1984-1985 yılları gelir ve gidenlerine ilişiklin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözılü soru önergesi '(6/653) 418 

18. —.Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu OrbaMığı Fonu'nun 1984-
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözllü 
soru önergesi (6/654) 418 

Sayfa 
4.. — Konya Milletvekili Salim Erei'in, 

Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin 'Sanayi ve Ticaret Balkanından 
ısözflü soru önergesi (6/561) 417 

5. — Erzurum Milletvekilli Hilmi .Nal'bant-
o&lu'ınun, Uçak Servisi AJŞ.'deki bazı yöneti
cilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 
iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/576) ' 417 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/641) 417 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984-1985 yıları gelir ve gidertorine iliş
kin iSanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/642) 417 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984-1985 yıları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 417 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük 'Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/644) 417 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve 
İşletme. Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yıları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 418 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine 
'ilişkin Sanayi ve Tioaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/646) 418 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984-1985 
yıları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/647) . 418 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984-1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti-
pajret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 418 

19. — Edime Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fo
nunun 1984-1985 yıllan gelir ve giderlerine 
ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/658) 418:420 

2Üİ. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve gidenlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/659) • 420 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/660) 420 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorifca 
Fonu'nun 1984-1985 yıları gelir ve giderleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başlbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 420 

23. — Edirne MMetvekii Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrole İlgili 
Faaiyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984-1985 

— 392 — 
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Sayfa 
yııllları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
lkanı ve Başbaikan Yaırdımcrsındian stözilü soru 
önergesi (6/697) 420 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarınla Miskin İçişleri Bakanından 
ıs'özlü soru önergesi (6/671) 420 

25. — Edirne Milletvekilli Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fo
nu'nun 1984-1985 yılları gefl'ia* ve giderlerine 
'ilişiklin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından flözlü soru önergesi (6/672) 420 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 420 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 420 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 420 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 421 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 421 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nın, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 421 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 421 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 

Sayfa 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 421 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 421 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli, yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 421 

36. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 421 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 421 

38. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, 
Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 421 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 421 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fo
nu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 421 

41. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 421 

42. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında iş
lem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/688) 422 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 422 

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

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo-
nu'nun 1985 yılı gelir" ve giderlerine ilişkin 
.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 -1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 

47. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sına
vına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/693) 

48. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu ta
şımacılığının Yunan gemileri tarafından yapıl
dığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 

49. — Adana Milletvekili % Metin Üstü-
nel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri-
kasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

50. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 

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

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

Sayfa 

422 

422 

422 

422 

422 

422 

422 

422 

422 

422 

Sayfa 
54. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 

in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'ın cevabı (6/613) 423:424 

55. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/700) 

59. — Trazbon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekelştirilen canlı hayvan ihracatı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

61. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

62. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'm, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

424 

424 

424 

424 

424 

424 

425 

425; 

425, 
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Sayfa 
64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 

in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 425 

65. — Tokat Milletvekili Enver Özoan'ııı, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 425 

66. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 425 

67. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş* 
m, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 425 

68. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova .-. Er
zurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 425 

69. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifi
kasyon çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel' 
in cevabı (6/637) 425:427 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/638) 427 

71. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygın
laştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/663) 427 

72. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombi
nası ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 427 

73. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 427 

Sayfa 
74. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 

un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 427 

75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına üişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 427 

76. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadro
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 427 

77. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 427 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplar 444 
1. — Ankara Milletvekili Sururi Bay kal' 

in, Siirt İline yapılacak yatırımlara ve hiz
metlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya-
züı cevabı (7/961) 444:456 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, il ve ilçe adliyelerinin mefru
şatına üişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in yazılı cevabı (7/1072) 456 

VIII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 428 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sa
yısı : 420) 428:444 

»-•-« 

— 395 



T. B. M. M. B: 91 10 , 4 , 1986 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen, Ordu 
İlindeki patates üreticilerinin sorunları, 

Hatay Milletvekili Tevfik ©M, Hatay doğumlu 
vatandaşlarımıza Suudi Arabistan'ın vize uygulaması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Uşak Milletvekili Mehmet Topaç, Bursa'da yapıl

ması düşünülen, bil'ahara vazgeçilen Marmara Bölge
si barolarının düzenlediği «Hukuk Açısından Ulusal 
Barış» adlı konferans hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı; Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz da bu 
konuşmaya cevap verdi. 

Fransa*ya gidecek olan : 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba

kanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, 

'Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdemrin dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurteebe Alptemoçin'in, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın ve 

Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırana Ba
kanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
40 arkadaşının, Hükümetin izlediği haşhaş üretim ve 
destekleme politikası ile haşhaş üreticilerinim sorun
larını ve Afyon Alkoloid Fabrikasının içinde bulun
duğu durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/14) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Meclis 
araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı, ön-
'görüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/650) numaralı 'sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu; Başkanlıkça sözlü sorunun geri ve
rildiği açMandı. 

Bs'kişelhir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, Baş-
bakanlııkta görevli bir müşavir tarafından yabancı 
yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına 
ilişkin ('6/544), 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin Diyarba
kır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin (6/634); 

Sözlü sorularına Devlet Bakanı Abdullah Tene
keci, 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, İstan
bul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirtilen top
lu taşıma sistemlerine ilişkin (6/560) sözlü sorusuna 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
'görüşlerini açıkladılar. 

İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm 
(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 
(6/6158), (6/659), (6/660), (6/670), (6/697), (6/672), 
(6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6/684), 
(6/685), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), 

Diyarbaikır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
(6/610), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
'Samsun Mıilletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 

İzmir Milletvekili Hüseyin' Aydemlr'in (6/669); 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/623), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
(Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/63'5) 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati KaraV 

nın (6/636), (6/637), 
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Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/Ö6'3), 
(6/664); 

Sözlü soruları, soru sahibi ve ilgili 'bakanlar Genel 
Kurulda hazır bu'lunmadı'klarından, 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/564), (6/589) 
sözlü soruları, soru sahibinin aynı birleşimde görüşül
müş (bir başka sorusu bulunduğundan, 

istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
istanbul Milletvekili Bilâl Şişjman'ın (6/683), 
•Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), (6/63'8); 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından, 
Hatay MiMe'tivekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6^5), 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/668); 
Sözlü soruları, soru sahipleri görevli oldukların

dan, 

lîsttanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626) sözlü 
sorusu, mehil verildiğinden; 

Ertelendiler, 
Adana MiMvekİlİ Cüneyt Canver'in (6/501), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597); 

Sözlü soruları, soru sahipleri ikinci cevap günün
de de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düş
tü. 

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici ikinci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/745) ı(S. Sa
yısı : 421) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak ka
nunlaştığı açıklandı 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 1'88 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 23!2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının 0/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

10 Nisan 1986 Perşembe günü saa't 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat Î8.55lfce son verildi. 

Başkan 
(Başkanıvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
10 . 4 . 1986 Perşembe 

Teklifler 
!1. — Manisa Milletvekilli Abdullah Çakırefe'nin; 

25.8.1971 Tarih, 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine (Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
TekliK (2/330) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
{̂ Başkanlığa (geliş tarihi: 8.4.1986) 

2. — Eskişehir Milletvekilli İsmet Oktay ve 40 
Ankadaşının, 28.6.1966 Tarihli ve 766 Sayılı Tapu
lama Kanununun 19.7.1972 Tarihli ve 1617 Sayılı 
Kanunla Değişik 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/331) (Tarım, Orman ve 
Köydşleri; Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.4.1986) 

Tezkere 
1. — Mesut Sağtroğlu Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlik Tezke
resi (3/1008) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9,4.1986) 

Rapor 
1. — îzmlir Miletlvekiİ'i Süha Tanık'ın, 743 Sa

yılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 2846 Sayılı Ka
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Edirne MilietveMi Muhittin Yıldırım ve 4 Ar
kadaşının, Aynı mahiyetteki kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/171, 2/178) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma ıtarihi : 10.4.1986) (GÜNDEME) 

»>•« 

- 397 — 



T. B. M. M. B i 9 1 1 0 . 4 , 1 9 8 * 0 : 1 

BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner {Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Medlisıiniın 91 inoi Birleşimini açıyorum. 

ni. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yülksek sesle hMirmelerini rica ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 

9.4.1986 Çarşamba günkü gelen kâğıtlarda yer alan 
kanun teklifinin, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna havale edilmemesi gerektiği hususunda 
konuşması 

BAŞKAN — Sayın Isa Vardal'ın, İçtüzüğün 74 
üncü maddesine göre, 9.4.1986 Çarşam<ba günkü ge
len kâğıtlarda yayınlanan kanun teklif inin havalesi
ne itirazı vardır. Bu itirazı dolayısıyla kendilerine 
söz veriyorum. 

Sayın Vardal, 'buyurun efendin. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Balkan, de
ğerli arkadaşlarım; 4.4.1986 tarihlli 'bir (kanon tek
lifi vermiştim, Kanun teklifim, Ereğli kömür havzası 
sınırları içerisinde kalan taşınmazların Medenî Kanun 
hükümlerine göre mülkiyetlerinin iktisabının ıgerçek-
leştiriimesinli amaçlıyordu. 

Kanun teklifimin, mahiyeti icabı, doğrudan doğ
ruya Adalet Komisyonuna sevk edilmesi gerekli ol
duğu kanaatinde bulunuyorum; ancak gelen kâğıt
larda, önce Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonuna, ondan sonra Adalet Komisyonuna havale 
edildiğini gördüm. Teklifin mahiyeti icabı, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile yakından 
•uzaktan hiçbir ilişkisi 'bulunmamaktadır; .niçin bura
ya havale edildiğini de bir türlü anlayamadım. 

(Eskişehir MıMetvekiii Cemal Büyükbaş'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, toplantı ye
tersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

3L KURULA SUNUŞLARI 

Kanımca, geçmiş dönemde de aynı sekide }*r 
hata yapılmıştı. Hatırlayacağınız gibi, hükümet Mec
lise bir imar Affı Kanunu Tasarısı sevik etmiş; 'ben 
de daha evvel, Ereğli Kömür Havzası dahilinde bu
lunan gecekondulara imar affı getirilmesine dair bir 
kanun teklifi vermiştim. Benim kanun teklifim Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, hükümetin 
teklifi ise İmar Komisyonuna havale edilerek, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna hiç uğratılmadan, o komis
yondan direkt Genel Kurula indirilmiş idi5 Hüküme
tin getirdiği tasarı genel kurulda kanunlaştı, benim 
verdiğim teklif ise hiç o tasarı ile ödeştirilmeden 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kaldı. 

Şimdi de aynı şekilde, hükümet b'öyle ibiir tasarı 
ile karşımıza .geldiği zaman, öyle zannediyorum ki, 
direkt Adalet Komisyonuna sevk edilecek, henim ver
diğim 'teklif Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunda kıadük olacaktır. 

Başkanlık 'Divanının yapmış olduğu havalelerde 
birtakım yanlışlıklar yaptığına bariz 'bir örnek de, 
dün ve 'bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda görüş
tüğümüz yabancıların mülk edinmeleri hakkındaki 
kanun -tasarısıdır. Orada da, Plan ve Bütçe Komisyo
nunun bu (tasarıyla hiçbir ilgisi olmadığı ve konu di
rekt içişleri Komisyonunu ve hatta Anayasa Komis
yonunu ilgilendirdiği halde, (Başkanlık oralara sevk 
yapmadan direkt Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk 
yapmaktadır. 

Öyle zannediyorum ki, bu sevkılerde, hükümetin 
vermiş olduğu direktiflerin de tesiri olduğudur. Bu 
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görüşümde inşallah yanılmış (olurum, böyle bir tesir 
aitında 'kalması söz konusu değil diye düşünürüm; 
ama, biraz evvel verdiğim örnekler, maalesef 'bu gö
rüşümü kuvvetlendirmektedir. 

O nedenle, Tüzüğün 74 üncü maddesi gereğince, 
vermiş olduğum kanun teklifinin Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonundan almamak, direkt Ada
let Komisyonuna gönderilmesini itirazen aırz edi
yorum. 

Teşekür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, bir açıklama yapa
yım, ondan sonra oturunuz lütfen. 

Yüce Başkanlık Divanına gelen önerge, teklif, 
ve tasanlar, Başkanlıkça nazarı itibara alınarak, 
uygun görülen ve ilgili bulunan komisyonlara hava
le edilmektedir. Başkanlığın bu tasarruflarında, hü
kümetin en ufak bir tesiri olmamıştır ve olamaz 
da; onu tasrih ederim. 

Değerli arkadaşımın şimdiki açıklamalarına göre, 
itiraz konusu havale Başkanlıkça tetkik edilecek 
ve uygun görüldüğü takdirde de gerekli düzeltme 
yapılacaktır. 

Teşekkür ederim. 

İSA VARDAL (Devamla) — örnekleri var Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Anladım efendim, itiraz konunuz 
incelenecek ve gereği yapılacaktır. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, ye

ni seçim ve siyasî partiler yasasına oy verme nedeni 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir arkada
şımız gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz 
vereceğim. 

Bu yeni seçim ve partiler yasasına neden oy 
verdiğini açıklamak üzere, Sakarya Milletvekili Sa
yın Turgut Sözer'e söz veriyorum; buyurun efendim. 
(Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Sayın Sözer, süreniz beş dakikadır efendim. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli baş
kan, saygıdeğer üyeler; belki yanlışım var, belki 
de hatalıyım, belki de çok evhamlıyım; ama göre
bildiğim kadarıyla Türkiye politikasında, bugün her
kes, «Ne olursa olsun iktidar olayım, yeniden se
çileyim veya seçilenlerin yerine seçileyim» havasına 
bürünmüş bulunuyor. Tabiî, istisnalar kaideyi boz-
maz, 

Biraz evvel bahsettiğim «Ne olursa olsun» tabiri 
çok önemlidir; bir kere insana önünü göstermez ve 
kimsenin de bir şey görmediğini sanır. Devekuşu-
nun başını kuma sokması gibi, âlemin gözünü kör, 
kulağını sağır sanır insan. Aslında, bir politikacının 
sağda veya solda olması ülkemiz için önemli bir so
run değildir; yeter ki, birleştirici, bütünleştirici ve 
memleket sever odsun; birlik bütünlük, dirlik dü
zenlik düşünsün ve onun için çalışsın. 

Fikirlerimin yem' veya eskiliği yönünde oluşacak 
tereddütleri aydınlatmak amacıyla, biraz politik 
geçmişten bahsetmenin yararlı olacağı kanısındayım. 

1972'lerde bir partinin il başkanı iken, yapılan 
kongre ile yeniden başkan seçildim. Bir süre devam 
eden yeni il başkanlığım devresinde, partimin içinde 
izlediğim aşırı olayların, karşıt partilerde de bazı 
fcontr gelişmelere neden olduğunu gözledim. Ge
lecekte bunun, hem içinde bulunduğum partiye ve 
hem de ülkeme felaket getireceği kanısına vardım. 
Uyarmak üzere, bunları basın toplantısında açıkça 
anlatarak, bu mesuliyeti paylaşamayacağımı beyan 
ile, hem il başkanlığından hem de üyelikten ayrıl
dım. Söylediklerim sekiz sene içinde, maalesef ve 
noksansız gerçekleşti. 

12 Eylül öncesi, esnafın rahatlıkla kepenk açıp 
kapatamadığı; anaların, akşam olunca evlatlarının 
yollarım kuşku ile gözlediği; sağdaki ve soldaki ba
zı gençlerin önüne gelenden «yardım» adı altında 
haraç topladığı, vermeyeni tehdit ettiği veya öldür
düğü günleri ve kurtarılmış bölgeleri çok çabuk 
unutmaktayız. «Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür» 
derler. Bu bir gerçek olmakla beraber, bu tip unut
kanlıkların da, Türk toplumuna yarınlarda iyilik ge
tirmeyeceğini sanıyorum. 

Demokraside krizler kolaylıkla olmaz. 12 Eylül' 
ün teşrifinde biz eski politikacıların kusursuz ol
duğunu söylemek, sanıyorum mantıklı da olamaz. 
Ayrıca, demokrat olmanın, 12 Eylül'e karşı çıkmak
tan geçeceği biçiminde gülünç bir saplantıya da ka
tılamıyorum. Bana göre, 12 Eylül'e karşı çıkmak, 
olsa olsa, memleketi bölüp parçalamayı hedef alan 
12 Eylül öncesi olaylara, bilerek veya bilmeyerek 
davetiye çıkarmaktır. 

Yakın geçmişteki seçim sistemlerimizde, küçük 
partilerin, ülkenin iç ve dış politikalarında, büyük 
partiler kadar etken olduğunu, küçük partilerin çok 
müdahaleci olduklarını, bu müdahalelerin en azın
dan ülkeye yararlı olmadığını hep birlikte gördük 
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ve yaşadık. Şimdilerde, bu gerçeğe karşı, «Aşırı uç
lar büyük partilere karışıyor, etken olacak şekilde 
kümeleşiyorlar» diyenler de var. Bu da doğru ola
bilir ve doğrudur da. Ancak, hangi parti aşırı ele
manları içine alırsa, bu sistemle, Türk Milletinin onu 
kolayca teşhis ederek muhalefette bırakacağına ina
nıyorum veyahut da inanmak istüyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Küçük partilerin bugüne dek Türkiye demokrasi
sine zararlı oklukları gerçeğinden hareket ederek -
yeni seçim sistemini tamamen mahzursuz telakki 
efimemekle beraber - şu geçitte, en şayanı tercih bir 
yöntem olarak görüyorum. 

Tekrar ediyorum: Yen'i seçim sistemine göre 
iki büyük parti oluşacak, bölücü unsurlar bu par
tilerde yer alamayacak, yanlışlıkla yer alanlar da za
man içinde mutlaka ve süratle tasfiyeye tabi olacak
lardır. (ANAP sıralarından «(Bravo» sesleri) Zira 
toplum, ters düşüncelilerin tesadüfen yer aldığı par
tilere teveccüh etmeyecek ve o parti de kendini ye
nilemeye mecbur kalacaktır. Buna muktedir oluna
mazsa, yeni krizler mukadder olacaktır. «Ben ikti
dara geliyorum» diye hiç bir parti de şimdiden se-
vinmemelidir; çünkü, daha önümüzde 2,5 sene gibi 
uzun bir süre var. Herkesin temiz ve kirli çamaşır
ları halkın önüne serilecek, herkes bir diğerinin ça
maşırlarını sergileyerek, kime itimat edileceği gereği 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Partilerde, bazı görüşleri taşımanın ve konuş
manın zorluğunu veya. söylendiğinde sevilmeye de
vam edilebilmenin imkânsızlığını gözlediğimden, fi
kir, düşünce ve kaygılarımı topluma iletebilmek 
için bağımsız kaldım. Hiçbir politik emelim yok. 
Bizler geldik ve gidiyoruz. Bu, ha bugün olmuş ha 
yarın, hiç fark etmez. Hiçbir şeyden ve hiç kimse
den korkar ve endişe eder bir yapım da yoktur, kim
seden de bir şey beklemem. Ben, torunlarımı ve do
ğacak Türk çocuklarını düşünerek konuşuyorum. 
l(Bravo» sesleri) 

Türkiye hudutları içinde bulunan insanların 
yüzde 99'unun, ne ırk, ne de din yönünden birbir
lerini ayrı görmediklerini, bir ayrıcalık hissetmedik
lerini 60 yıllık yaşamım, deneyimlerim ve görevle
rim arasındaki ilişkilerimden bilmekteyim. Ancak ve 
maalesef, yüzde Hin altındaki ırkçı veya mezhepsel 
dürtüleri gelişmiş bir kesimin, yöre insanlarının sa
fiyetimden de istifade ederek ve onların neler kay
bedeceklerini hiç düşünmeden, sırf kendi kişisel çı-

I karlarını sağlamak amacıyla, ırk ve mezhep ayrımı 
üretmesini ve bahsedilen yörelerde yaratılmak iste
nen iç ve dış menfî etki ve baskıları kınamada, tüm 
partilerin müşterek hareket etmelerini bir vatan ye 
millet borcu saymaktayım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sözer, süreniz doldu efen
dim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

flslaımiyette Sünnîlik, Hanefîlik, Alevîlik olayları, 
Hulefa-i Raşidin devrinden sonra insanların birbir
leriyle olan politik ve çıkar savaşlarında, Hazreti 
Peygamberden sonra gelen dört büyükten birinin 
bayrağına sarılarak, veya sığınarak çıkarlarını sür
dürmek isteyenlerin olaylarıdır. 

Oysaki, Hazreti Peygamberimiz ve inzal olunan 
ayetlerle bize gelen Müslümanlıkta, sonradan hiçbir 
değişiklik olmamıştır. Hazreti Peygamberimizden 
sonra, bazılarına yen/iden indirilmiş ve bizi birbiri
mizden koparacak mahiyette ayetler mi vardır ki 
birbirimize düşüyoruz? Müslümanlık birdir, birlikçi
dir ve hepimiz birbirimizin din kardeşiyiz; bunu bil
mek ve birbirimizi kayıtsız şartsız sevmek zorunda
yız. Kaldıki, Allah'ın birliğine inananların dahi kar
deş olduğunu kabul etmeye hazırlanan bir devirde 
yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi sevmek, sevi
yor görünerek sapık bazı düşüncelerin tatminini amaç
lamak başka; onu, 55 milyonun faydasını göz önün
de tutarak yaşatmaya çalışmak başka başka olay
lardır. 

Demokrasi, her ortamda gelişemeyen nadide bir 
çiçektir. Gelişip kökleşinceye kadar, onu hassasiyetle 
korumak gerekir. Yoksa, önüne gelen, ırkçı ve din
sel dürtülerle, onun çok narin olan yaprak ve filiz
lerini yolarsa, solar ve boynu bükülür ki, demokrasi
nin bu kabil zedelenmelerinden, sebep olanların ne
ler çektiğini unutmamak ve gelecekte de neler çeke
ceğini akıldan çıkarmamak gerektiğini vurgulamak 
isterim. 

O zarif çiçeğin ülkemizde bekçileri vardır ve in
sanlık durdukça da var olmaya devam edecektir. 
Bu nadide çiçekten birkaç milyonun faydalanması
nı hayal etmek yerine, 55 milyonun yararlanması 
hep birlikte amaç edinildiğinde, bu çiçeğin sararıp 
«olması için neden kalmayacak, tüm insanlarımız 

I mutlu, sağlıklı ve müreffeh olacaktır. («Bravo» ses
leri) 
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Türkiye'de herkes şunu iyice bilmelidir ve bey
nine sokmalıdır 'ki, bu ülkenin parçalanması kim
seye yarar sağlamaz ve mümkün de olamaz. De
mokrasinin anatemeli, kardeşçe yaşamayı öğren
mekten, yani insanlıktan geçer; geride kalanların 
hepsi ayrıntılardır. Hallölmayacak hiçbir sorun da 
yoktur. 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge

çiyorum. 
Gündemin «'Seçimler» kısmında Bayındırlık, 

İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik için, Sosyaldemokrat Haılkçı Par
ti Grubunca, Kars Milletvekilli Sayın Halis Soylu 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunca," Balıkesir Milletvekili Sayın Da
vut Abacıgil aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubun-

A) Öngörüşmeler 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu ve 40 arkadaşının, hükümetin izlediği haşhaş 
üretim ve destekleme politikası ile haşhaş üreticile
rinin sorunlarını ve İAfyon Alkaloit Fabrikasının 
içinde bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir \Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/14) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin 
«Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması
na Dair Öngörüsmeler» kısmına geçiyoruz. 

Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpa-
cıoğlu ve 40 arkadaşının, hükümetin izlediği haş
haş üretim ve destekleme politikası ile haşhaş üre
ticilerinin sorunlarım ve Afyon Alkaloit Fabrikası-

Konuşmamayı yeğlediğim için, bugüne kadar 
bazı dostlarca da haıta olarak düşünülebilen davra
nışlarımın altında yatan sıkıntılarımı dile getirebil-
diysem ne mutlu bana diyor, hepinize saygılar su
nuyor ve tüm Türk Milletine iyi yarınlar diliyo-
rum.'(«SBravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sözer, teşekkür ederim efen
dim. 

ca Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Bedim Gö
çer aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Kay
seri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldırım aday gös
terilmiştir. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklerden 
ikisi için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca 
Ankara Milletvekilli Sayın Sururi Baykal ve Bursa 
Millefivekili Saym (Mehmet Azizoğlu aday gösteril
mişlerdir.! 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

nın içinde bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 ünci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerinde öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük .Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğü

nün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca; haşhaş 
üreticilerinin sorunları, hükümetin izlediği haşhaş 
üretim ve destekleme politikası ve Afyon Alkaloit 
Fabrikalarının içinde bulunduğu durum üzerine Mec
lis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Amasya 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ve arkadaşları: 

V. — SEÇİMLER 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

file:///Meclis


T. B. M. M. B: 91 10 * A • 1986 O : 1 

GEREKÇE 
'Bilindiği gibi haşhaş hem Türk köylüsü hem de 

Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli, çok 
yönlü kullanım alanı olan 'bir üründür. Haşhaş bit
kisi, Türk köylüsü için çok yönlü fayda sağlayan 
geleneksel bir 'bitkidir. Haşhaşın yağı son derece de
ğerli bir gıda maddesidir, küspesi besleyici bir hay
van yemi, sapları yakacak olarak kullanılır. Bunun 
ötesinde ilaç sanayiinin vazgeçilmez hammaddesi olan 
morfin ve türevlerinin sağladığı ürün olarak da 
değerli 'bir endüstriyel bitkidir. 

Bütün bu nitelikleriyle Türk köylüsü ve ekonomi
si için önemi apaçık ortada olan haşhaş konusuna 
gerekli önemin verilmediği, haşhaşın ekiminden 
TMO'nce satın alınmasına kadar üreticinin büyük 
'bir mağduriyet içine itildiği gözlenmektedir. 

Dünyanın en büyük afyon üreticisi olan Türkiye, 
çeşitli dış etkenlerle ve 'baskılarla 1971 yılında haş
haş ekimini yasaklama kararı almıştı. Yasaklama 
kararı ile milyonlarca üreticimiz mağdur duruma 
düşmüş, daha sonra üse bu yanlış karar 1974 yılın
da kaldırılarak: bugünkü kontrollü ekim sistemine 
geçilmiştir. Ne var ki, kontrollü ekim sistemine ge
çilmesi ile birliıkte üreticinin sorunları bitmemiş, her 
yıl biraz daha büyüyerek, günümüzde afyon üretici
lerinin tam bir çıkmaza girmesine yol açmıştır. Ha
len üreticilerin ekim ruhsat alması ve ekim sahaları
nın denetlenmesi işlemleri, üretici için tam bir ezi
yet halini almıştır. Yasal olarak 5 dekar olan ekim 
sınırlaması, uygulamada 3 dekara indirilmiştir. Ka
çakçılığı önleme gerekçesi adı altında, köylümüz 
keyfî uygulamalarla âdeta ekim yapmaktan vazgeç
meye zorlanmaktadır. Yasal olmayan ve tamamiyle 
keyfî uygulamalar sonucunda ekim arazileri her yıl 
biraz daha daralmakta, üreticilerimiz bu son derece 
değerli ürünün ekimini terk etmektedirler.; Bu du
rumda, hükümetin izlediği destekleme politikası da 
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle son iki yıl
da haşhaş taban fiyatlarında enflasyonun çok geri
sinde kalan taban fiyatları verilmesi ve TMO eksper-
lerlnce keyfî olarak alım fiyatının daha da düşürül
mesi, üreticilerin çok büyük maddî kayıplara uğra
masına yol açmıştır. Öte yandan, haşhaş kapsülünün 
kırılarak TMO'ya teslim edilmesi zorunluluğu da üre
ticiye de önemli bir maddî külfet yüklenmektedir. 
Üreticilerin sorunlarına karşı gösterilen vurdumduy
mazlık bu şekilde devam ettiği takdirde, köylümü
zün ekim yapmamaktan- başka çaresi kalmayacaktır. 

Öte yandan, haşhaş konusundaki sorunlar üreti
ciyle bitmemektedir. Haşhaş alımı ve işlenmesi ile 
görevli kamu kuruluşu olan TMO'ne bağlı Afyon 
Alkaloid Fabrikası da yönetimden kaynaklanan so
runların içinde âdeta boğulmaktadır. Dünyanın en 
büyük ve en modern fabrikalarından birisi olan fab
rika, çağdaş işletmecilik anlayışından uzak, partizan
ca bir yönetim altında kapasitesinin çok altında ça
lışmaktadır. Üretim ve pazarlamada egemen olan 
plansızlık nedeniyle stoklarda büyük artışlar mey
dana gelmiştir^ 

Stokların gereğince muhafaza: edilememesi sonu
cunda 11985 yık Aralık ayında milyonlarca lira de
ğerinde haşhaş kapsülü yakılarak imha edilmiştir. 
Yine, yanlış ve sorumsuzca pazarlama politikaları' 
nedeniyle dünya pazarlarındaki yerimiz başka ülke
lere kaptırılmıştır. Üretilen afyon ürünlerinin çok 
yüksek kalitesine ve üretim kapasitesinin dünya af
yon ürünleri pazarında egemenlik kurulmasına ola
nak verecek bir büyüklükte olmasına rağmen, bu 
olanaktan yararlanamamaktadır. Halen afyon ürün
leri dış satımımız, dünya ilaç tekellerinin insafına 
terk edilmiş durumdadır. Bu durumun ulusal çıkarla
rımıza aykırı olduğu açıktır. 

Sonuç olarak; geçimini haşhaştan sağlayan mil
yonlarca üreticinin sorunlarının tespit edilip, çözüm 
önlemlerinin en kısa sürede alınması, Afyon Alka
loid Fabrikasının içinde bulunduğu çıkmazdan kur
tarılarak, üretieilerimizıin ihtiyaçları ve ulusal çıkar
larımız doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesini sağ
lamak açısından Meclis araştırması açılmasında ka
mu yararı olduğu kanısındayız. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; İçtüzüğümü
ze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması husu
sunda hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge
deki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri ise, hükümet ve gruplar için 
20'şer, önergedeki imza sahipleri için de 10 dakika
dır. 

§imdi ilk olarak hükümete söz vereceğim; buyu
runuz Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken hepi
nizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

— 402 — 
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Meclis araştırması istenen afyon konusundaki 
görüşmelerimizi ifade etmeden önce, önergenin gün
deme almış tarzına ait bazı hususlara değinmek za
ruretini duyuyorum,! 

Sayın üyeler, bildiğiniz gibi, iki gün önce Yüce 
Meclisin gündeminde başka bir araştırma önergesi 
vardı. Şimdi görüşmekte olduğumuz haşhaş ve af
yon ile ilgili araştırma önergesi, Meclis Başkanlığına 
sah günü veriliyor; dün Meclisin bilgisine, dolayı
sıyla hükümetin bilgisine sunuluyor, bugün de araş
tırma yapılıp yapılmamasını tartışıyoruz. Doğrusunu 
Söylemek gerekirse, bahis konusu araştırma önergesi
nin böylesine süratli ve acele bir şekilde gündeme 
alınmasını anlamakta güçlük çekiyorum. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sizden öğrendik. 
TARİM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Anayasamızın 
98 inci maddesinin üçüncü fıkrası, Meclis araştır
masını, «Belli bir konuda bilgi edinilmek için ya
pılan inceleme» olarak tarif etmektedir. 
. ÖMER KUS/HAN '(Kars) — Hızlı iş bitiren hü
kümet, hızdan rahatsız mı oldunuz? (ANAP sırala
rımdan «Dinlemesini öğren» sesleri) 

TARIM ORİMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Meclis araştır
masının açılıp açılmaması kadar, bunun gerekli olup 
olmadığına karar vermek de aynı derecede önemli
dir. ilgili bakan Ankara dışında bulunabilir; daha 
önemlisi, Yüce Meclisin aydınlatılması için yapıla
cak hazırlık daha geniş bir zamanı gerektirebilir. Bu 
hususa özen gösterilmediği takdirde, Meclis araş
tırmalarına sıhhatli bir şekilde karar verilemeyece
ğini, bunun da - netice itibariyle - Meclisin denetim 
yetkisini zaafa uğratacağını özellikle vurgulamak is
tiyorum. 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Sayın Bakanım, al
dığımız gibi satıyoruz, hiç kâr etmiyoruz. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sayın Kuşhan 
yine ortalığı karıştırmak istiyor. 

TARIM ORİMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN ı(Devamla) — Şimdi, araştır
ma önergesine geçiyorum. 

Sayın üyeler, anamuhalefet partisi milletvekilleri
nin aşağı yukarı yarısının imzaladığı bu araştırma 
önergesinin amacı nedir? Afyon ve haşlhaş meselesin
de köklü bir politika değişikliği mi arzu edilmektedir, 
düşülen değişikliklerin boyutları nelerdir, yoksa, sa
dece Ibu konuda kendi stratejilerini tespit için 
araştırma yapılması ihtiyacını mı duymuşlardır... 

DURCAN EMIRBAYBR (İzmir) — Yorum 
yapma!1 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — ...her neyse; bi
raz sonra bu soruların cevaplarını kendilerinden biz
zat dinleyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, haşlhaş - halk dilinde yay
gın şekliyle afyon - ülkemiz üreticisinin hayatında 
geleneksel bir bitki olarak tanımlanır. Yurdumuzda 
geçmişi çok eski yıllara kadar giden haşhaşın Milat
tan önce 3000 yılından beri Anadolu'da yetiştirildi
ği bilinmektedir. 

Haşlhaş, önemli ve çok yönlü endüstriyel bitkileri
mizden biridir. Tohumlarında yüzde 44 ilâ 54 ora
nında yağ İhtiva eder; ancak, haşhaşın milletlerarası 
ününü sağlayan ürünü afyon ve ihtiva ettiği alka-
loidlerdir. 

Haşhaş ekimi, ham afyon üretimi ve ticareti 1933 
yılına kadar yurdumuzda serbest idi. 1933 yılında çı
karılan 2253 sayılı Kanunla Uyuşturucu Maddeler 
inhisar İdaresi kurulmuş ive nihayet 1938 yılında çı
karılan 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nuyla bu görev Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiş
tir. 1933 yılında, Bakanlar Kurulu Kararıyla 17 ilde 
yapılan haşhaş ekiminden elde edilen afyonun ta
mamının ihraç edilmesi ve taleplerin karşılanamama
sı nedeniyle, 1950 - 1960 yılları arasında ekim alan
larının miktarı 42 ile çıkarılmış ve bilahara dünyada 
uyuşturucu madde kaçakçılığı kaynaklarından biri
nin de Türkiye olduğu konusundaki propagandala
rın yoğunlaşması üzerine, kaçakçılık trafiğinin mer
kezinin Türkiye olmadığının ve illegal örgütlerin kay
naklarının Türkiye'de bulunmadığının ispatı, ayrıca 
dünya gençliğinin sağlık durumu düşünülerek, haş
haş ekim alanları tedricen 9 ile 'düşürülmüş ve ni
hayet 1971 yılında da tamamen yasaklanmıştır. 

11971 - 1974 yılları arasında Avrupa ve Ameri
ka'ya yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığında bir 
değişiklik olmaması, diğer afyon üreten ülkelerin Tür
kiye'nin pazardan çekilmesiyle doğan boşluğu dol
durmak amacıyla üretimlerini artırmaları ve yeni üre
tici ülkelerinin ortaya çıkması gibi yaşanan gerçek
ler, yasaklama kararının, milletlerarası uyuşturucu 
madde kaçakçılığının önlenmesinde etkin olmadığını 
göstermiştir. Ayrıca bu dlönem içerisinde - alınan 
çeşitli tedbirlere rağmen - günlük hayatı haşhaş ürün
leriyle entegre mıntıkalardaki çiftçilerimizin çeşitli 
ekonomik problemleri meydana gelmiştir. 
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1974'ten itibaren çizilmemiş haşhaş kapsülü eki-
m'ine müsaade edilmiş ve bu haşhaş kapsüllerinin, 
bedeli mukabili devlete testimi mecburiyeti getiril
miştir. Çizilmemiş haşhaş kapsüllerinin özelliği, ta
biî haliyle hiçbir uyuşturucu özelliği olmaması ve 
içlerindeki morfin ve türevlerinin, ancak özel pro
sesler kullanılarak ve kompleks fabrikalarda elde edi-
Iebilmesidir. Böylece, pratikte haşhaş ürünlerinin 
gayri kanunî amaçlarla kullanılması da önlenmiş ol
maktadır. 

IBu arada, çizilmemıiş haşhaş kapsüllerinin işlene
bileceği bir tesisi kurmak için teşebbüslere girişil
miş ve 1976 yılında böyle bir tesisin temeli Afyon-
İli Bolvadin İlçesinde atılmıştır. Bu tesisin faaliyete 
geçebilmesi, ancak 1981 yılında mümkün olabilmiş
tir. Bu yıllar arasında üretilen 110 bin ton haşhaş 
kapsülü çeşitli depolama tesislerinde, bir kısmı da 
açıkta muhafaza edilmiştir. 1971 yılı ile fabrikanın 
lişletmeye açıldığı yıl olan 1981 yılı arasında geçen 
zaman zarfında, Türkiye'nin dünya pazarlarından çe
kilmesinin yarattığı arz boşluğunu başka ülkeler dol
durmuştur. Bü yıllarda, özellikle Avustralya, bir mik
tar da Fransa ve ispanya'nın çizilmemiş haşhaş kap
sülü ürettiklerini ve bunları, kurdukları fabrikalar
da işleyerek morfin ve morfin türevleri elde ettik
lerini görüyoruz. 

Geleneksel üretici ülkeler olan Türkiye ve Hin
distan'ın yanı sıra, bu ülkelerin de pazara girme
leri, dünyaya önemli miktarda, ihtiyacın üstünde af
yon ve haşhaş kapsülü arzına yol açmıştır. Dünya 
ihtiyacının, yıllardır, yılda 190 ile 200 ton morfin 
eşdeğerinde olması ve artmaması,, buna karşı arzın 
devamlı artması, bu üretim kolunda gittikçe artan 
sıkıntılara sebep olmaktadır. Geleneksel ülkeler olan 
Türkiye ve Hindistan, insanî amaçlarla üretimlerini 
tahdit ederken, bazı ülkelerin üretim yarışına git
meleri üzüntü vericidir. 

Muhterem üyeler, konuşmamın bu bölümünde, 
afyonla ilgili bazı istatistikî rakamları - hem millî 
hem de milletlerarası istatistikî rakamları bilmenizde 
fayda gördüğümden, vermek istiyorum. 

Sayın üyeler, Türkiye'deki afyon ekimini birkaç 
bölümde incelemek mümkündür. Bunlardan bir ta
nesi ve en önemli holümü, 1971'e kadar gelen safha
dır. Ondan sonraki 'bölüm, Türkiye'de afyon üre
timinin yapılmadığı, yasaklandığı ,1971 - 1974 dö
nemidir. Ondan sonraki bölümü, 1974 - 1981 döne
mi olarak vasıflandırıyorum; çünkü o arada al
kaloit fabrikası da devrede yoktur. Nihayet, son 
'bölüm 1981 'den (bugüne kadar geçen dönemdir. 

Türkiye'de afyon ekimine müsaade edilen il 
sayısı, en fazla 1958 ile 1961 yılları arasındaki dö
nemdedir ve 42 ili kapsamaktadır. Bilahara, haşhaş 
ekimine müsaade edilen illerim sayısı tedrici olarak 
azaltılmış ve nihayet 1971 yılında 7*ye kadar indi
rilmiştir. Hepinizin gayet iyi bildiği gibi 1971 yılın
da da yasaklama başlatılmış ve 1974 yılından itiba
ren de - fiilen 1975 yılından itibaren - 6 ilde ve Kon-
ya'np 4 ilçesinde, tekrar haşhaş ekimine müsaade 
edilmiştir.. 

1971 yılına ıkadar geçen dönemde, Türkiye'de en 
fazlaı afyon ekilen yıl olarak 1953 yılı görülmek
tedir ve bu yılda ekilen haşhaş miktarı da 50 bin 
hektardır. Yine, 1971 'den önceki dönemde, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından alman afyon isakızının 
en fjazla olduğu yıl, 1952 yılıdır ki, miktar 465 ton
dur. 

Önemli bir bilgi olarak şunu da vermek istiyo
rum: 1950 ile 1971 yılları arasında Toprak Mahsul
leri Ofisinin aldığı afyon sakızı miktarı 4 341 ton, 
buna mukabil aynı dönem zarfında yapılan ihra
cat da 3 840 ton olmuştur. Arada kalan bölüm de, 
bilahara daha sonraki yıllarda ihraç edilmiştir. 

yük 
ran 
tilmi 

Muhterem üyeler, haşhaş ekim alanının en bü-
olduğu yıl 1977 yılıdır ki, 72 bin hektara va-

haşhaş ekilmiştir ve o yıl 36 bin ton kapsül üre-
ştir. 1975 yılından 1985 yılına kadar üretilen 

toplam kapsül miktarı ise 140 bin ton civannda-
Bu 140 bin tonun dağılımını da size şöylece 

verriıek istiyorum..;; 

ARSAN SAVAŞ ARİPACIOĞLU (Amasya) — 
Depolarda yakılanlar?... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN ^Devamla) — Merak etme
yin hepsini 'söyleyeceğini. 

Bu 140 bin tonun, 1985 yılı sonuna kadar 45 332 
ton ihraç edilmiş, takriben 40 bin tonu Bolvadin 
Alkaloit Fabrikasında işlenmiş, 1985 yıl sonu itiba
riyle elimizde şu anda 37 500 ton stok bulunmakta 
ve geçen yıl aldığımız önemli bir kararla da, 1978 yı
lından kalan ve herhangi bir ekonomik ve teknik 
değeri olmayan 17 bin ton haşhaş kapsülü de imha 
edilmiştir. 

Muhterem üyeler, dünyadaki afyonla ilgili bazı 
değerlere baktığımızda, enteresan rakamlarla karşı 
karşıya geliyoruz:. 

rerek kapsül olarak, gerek çizilmiş, çizilmemiş 
olarak afyon üreten ülkeler Hindistan, Türkiye, 
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Avustralya, Fransa ve İspanya'dır. Tabiatıyla bu ül
kelerin dışında bazı çeşitti ülkelerde de legal ve ille
gal olarak üretim yapılmaktadır. 

Sizlere ışık tutmak bakımından, meselenin geli
şimi açısından bazı değerler vereceğim: 'Hindistan' 
daki ekim alanı 1978 yılında aşağı yukarı 64 bin 
hektar iken, 1984 yılında - pazarlama güçlükleri do
layısıyla - 18 bin 600 hektara inmiştir. Bu noktaya 
tekrar döneceğim. 

Türkiye'de 1977 yılında 72 bin hektar olmasına 
rağmen, 1984 yılında 12 bin, 1985 yılında da aşağı 
yukarı 2 500 hektara kadar düşmüştür. 

Haşhaş ekimine sonradan başlayan ve alkaloit 
nispeti oldukça yüksek bir afyon yetiştiren Avustral
ya'da (özellikle Tasmanya Adasında) ise, 1975 yı
lında 800 hektar olan afyon ekim sahası bugün aşa
ğı yukarı 5 700 hektardır. 

Aynı şekilde, İspanya da, 1985'de 100 hektarlık 
bir miktardan bugün 5 800 hektarlık bir üretim saha
sına ulaşmıştır. 

Diğer önemli bir rakam da; Hindistan 1978 yılında 
1 600 ton kadar afyon sakızı üretirken, bu rakam 
1984 yılında, pazarlama güçlükleri ve dünyadaki üre
tim pazarı yüzünden 445 tona kadar düşmüştür. 

1975 yılından bu yana devreye önemli iki ülke gir
miştir; bu ülkeler, Avusturalya ve İspanya'dır. Bu iki 
ülkeöin 1975 yılı üretimleri kabili ihmâl görmesine 
rağmen, 1984 yılı üretimleri de 39 ton ve 14 ton mor
fin eşdeğeri olmaktadır. 

Sayın üyeler, bugün dünyada 1984 yılı sonu iti
bariyle afyon olarak 2 700 ton stok görülmektedir. 
Bu stokun da çok önemli bir bölümüne, sakız olarak 
Hindistan sahiptir; ayrıca, 1970'li yıllardan sonra üre
timi artan haşhaş kapsülü konsantresi de, 1984 yılın
da 107 tona ulaşmıştır. Aslında, bu afyon olarak ver
diğim değeri, morfine çevirmek için bire on katsayısı
nı kullanırsak, 270 ton morfine tekabül etmektedir; 
ayrıca, 107 ton kadar morfin de stoklarda bulunmak
tadır. 

Değerli üyeler, Türkiye açısından önem arz eden 
bir husus da, haşhaş kapsül fiyatlarının 1975'li yıllar
dan bu yana giderek başaşağı düşmesidir. 1975 - 1976 
yıllarında, aşağı - yukarı 1 900 - 2 000 dolar civarın
da seyreden haşhaş kapsül fiyatları, 1977'de 1 400 
dolara, 1978'de 900 dolara, 1979'da 470 dolara ve 
1985 yılında da 165 dolara kadar düşmüştür. 

Ayrıca, dünya piyasasındaki afyon fiyatları, sakız 
olarak 1975 yılında 80 dolar iken, 1979'da 50 doJara 
ve 1985 yılında da 30 dolara kadar inmiştir. 
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İstatistik! bilgileri burada keserek konuşmama de
vam ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, konu son 
derece komplekstir. Dünya uyuşturucu ihtiyacı artış 
göstermemektedir. Halen Avusturalya, Fransa ve İs
panya'da üretilen haşhaş kapsülleri, büyük ilaç şirket
lerinin sahip olduğu fabrikalarda işlenmekte ve bü
tün dünyada pazarlanmaktadır. Bu firmalarla rekabet 
edebilmek; ancak üstün teknoloji ve pazarlama gücü
ne sahip olmakla mümkün olabilecektir. 

Diğer geleneksel bir ülke olan Hindistan'ın elinde 
2 500 ton kadar bir afyon stoku birikmiştir. Bu stok
ların mevcudiyeti rekabeti artırmakta ve uyuşturucu 
madde fiyatlarını düşürmektedir. 

Bu arada Türkiye'nin de elinde önemli ölçüde stok
lar birikmiş, bu stoklardan 1978 yılından beri açıkta 
muhafaza edilerek kıymetini kaybetmiş 17 721 ton 
afyon - biraz evvel arz ettiğim gibi - 1985 yılı so
nunda zorunlu ve rasyonel bir kararla imha edilmiş
tir. 

Hükümet olarak iktidarımız döneminde haşhaş 
konusu üzerinde çok yönlü bir çalışma başlatılmıştır. 
Bu çalışmaları şöylece özetleyebilirim : 

1. 1985 alım mevsiminde üreticiye, kışlık haşhaş 
kapsülü için kilogram başına 80 lira, yazlık haşhaş 
kapsülü için ise 70 lira ödenmiştir. Bu rakamlar, bir 
önceki yıla nazaran yüzde 56'lık bir artışa tekabül et
mektedir ve ayrıca üreticiye dekar başına 5 bin lira da 
avans ödenmiştir. 

2. Daha yüksek oranda morfin ihtiva eden haşhaş 
kapsülü yetiştirmek için ıslah çalışmaları başlatılmış 
olup, bunun için kaliteli haşhaş tohumları tespit edi
lerek yaygınlaştırılmakta ve daha yüksek oranda mor
fin ihtiva eden haşhaş kapsülleri üretimi için gerekli 
ziraî usuller teşvik edilmektedir. 

3. Bolvadin'deki Afyon Alkaloitleri Fabrikası 
tam kapasite ile çalışacak hale getirilmiştir. Şu anda 
fabrika yılda 60 ton morfin ve 25 ton kodein ve di
ğer morfin türevleri üretebilecek haldedir. Dünya 
yıllık ihtiyacının 190 ton civarında olduğu düşünülür
se, bu rakamların önemi ortaya çıkar. 

Kurulan bir araştırma ünitesi ile fabrikada ne gi
bi diğer ürünlerin üretilebileceği araştırılmaktadır. 
Fabrika, morfin ve türevlerinin yanı sıra birçok diğer 
ilaç hammaddelerini de üretecek bir teknolojik güce 
kavuşturulmaktadır. 

4. Yukarıda arz ettiğim, özellikle pazarlama güç
lüklerine rağmen, afyon alkaloitleri fabrikasının üret
tiği ürünleri pazarlamak için gayretler devam etmek-
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tedir. 1985 yılı içinde Arjantin ve Almanya'ya kodein 
satılmıştır. Diğer ülkelerde de temsilcilikler ihdas 
edilmekte ve gerçekçi bir fiyat politikası ile kaybet
tiğimiz pazarlar kazanılmaya çalışılmaktadır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi bünyesinde bir alkaloit müessesesi 
kurulmuştur. Bu müessese, münhasıran haşhaş kap
sülü yetiştirilmesi, kapsüllerden ilaç hammaddeleri el
de edilmesi ve haşhaş kapsülleri ile mamullerinin 
pazarlanması konularında faaliyet gösterecektir. Fab
rikanın mamullerini pazarlama imkânımız arttıkça, 
üretimine müsaade edilen haşhaş kapsülünün de ar
tacağı tabiîdir. 

Geleneksel üretici ülkeler olan Türkiye ve Hin
distan, insanî amaçlarla üretimlerini kontrol altına 
alır ve kısıtlarken, bazı ülkelerin üretimlerini artırma 
çabaları üzüntüyle izlenmektedir. Bu ülkelerin üre
timlerini kendi ihtiyaçlarına inhisar ettirmeleri için, 
milletlerarası forumlarda çabalar gösterilmiştir. . Bu 
gayretlerin sonucu olarak, Şubat 1986'da Viyana'da 
toplanan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler 
Komisyonu toplantısında, geleneksel üretici ülke ol
mayan ülkelerin üretimlerini kısıtlamaları yönünde 
karar alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1970'li yıllarda afyon ko
nusu yalnız haşhaş çiftçisinin sorunu olmaktan çık
mış; maalesef, Türkiye'nin temel dış politika sorun
larının başında yer alan bir hüviyet kazanmıştır. Tür
kiye'nin katlandığı büyük fedakârlıkların, insanlığa 
saygının önemli bir göstergesi sayılması lazım gelir. 
Ancak fedakârlığımızın, bize övgü dolu sözler ve 
ufak tefek bazı diplomatik avantajlar dışında neler 
kazandırdığı ortadadır. 

1971'den sonra dünyada illegal uyuşturucu trafi
ğinde olumlu bir gelişme olmaması hususu ise, mese
lenin en can alıcı noktasını teşkil etmektedir. Biz hü
kümet olarak, geçmişin hata ve sevaplarını fazla 
deşmenin, Türkiye'ye ve çiftçimize bir şeyler kazan
dıracağına inanmıyoruz; geriye değil ileriye bakıyo
ruz. Tabiatıyla, geçmişten ders almamak gibi bir gaf
letin içine de düşmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım süreniz doluyor, 
toparlayın efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 
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Mesele özetle şudur : 
1. Bolvadin'de yılda 20 bin ton haşhaş kapsülü 

işleyecek bir tesis vardır; en önemli husus, bu tesisi 
pazar şartlarına göre yüksek kapasitede çalıştırmak
tır. Nitekim, 1985 yılı sonunda, tesisin teknolojik 
problemleri büyük ölçüde çözülmüştür. 

2. Mamullerin makul fiyatla satışı için her türlü 
çaba gösterilmektedir. 

3. Alkaloit muhtevası daha yüksek veya daha zi
yade tohumundan istifade edilebilecek haşhaş çeşitle
ri üzerinde çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Hükümetimiz, haşhaş ve afyon konusunun ülke
miz ve çiftçimiz için daha iyiye götürülmesini teminen 
üzerine düşeni yapmış ve yapmaya devam etmektedir. 

Sonuç olarak, Meclis araştırmasına lüzum duyma
dığımızı belirtiyor, hepinizi tekrar en derin saygıla
rımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, sayın bakanın, konuşmala

rına başlarken işaret ettiği bir nokta üzerinde açık
lamada bulunmak istiyorum : Sayın Bakan, «Meclis 
Araştırmasının süratle ele alınarak dünkü gündemden 
bugüne getirildiğini ve bu kadar isticale neden lüzum 
olduğunu» ifade buyurdular, ki bir bakıma haklıdır
lar; ancak İçtüzüğümüz, Meclis Başkanı tarafından 
hazırlanan bugünkü gündem için şöyle bir hüküm ge
tirmiştir, şimdi onu takdirlerinize sunacağım. 

İçtüzüğün genel görüşme ile ilgili hükmü - ki, bu 
hüküm Meclis araştırması açılmasında da aynıdır -
«Bu istem derhal...»; bir kere daha bastırarak kelime
yi ifade edeyim: «... derhal gelen kâğıtlar listesine 
alınır, Genel Kurula ve hükümete duyurulur.» 

Takdir buyurursunuz ki, «derhal» dendiği zaman, 
hemen her şeye tercih edilerek yapılması lazım gelen 
bir iştir. Meclis Başkanlığınca gündem hazırlanmak
tadır, bu maddeye istinaden getirmişlerdir; takdirleri
nize arz ederim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, İç

tüzükteki, «derhal» ifadesinin, Mecliste grupların ve 
hükümetin hazırlanacağı kadar bir süreyi öngörmesi 
lazımdır. 

Aksi halde, bu iş, sayın bakanın söylediği gibi, 
Ibizim de defaten »gruplar olarak ifade ettiğimiz gibi, 
aceleye getirilmiş olur, görüşümüz budur. «Derhal» 
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demek, eftesi günü demek değildir; fakat grupların 
ve hükümetin hazırlanacağı kadar bir süreyi gerekti
rir diye düşünüyorum. 

'BAŞKAN — Evet, ben de zaten onu biraz vur
gulamış oldum; ama Meclis Başkanlığının takdirine 
giren bir husustur, öyle takdir etmişler ve «derhal» 
kelimesini de böyle anlamışlardır; «derhal» deyince, 
aynı günde yapılması iktiza eden bir konu anlaşılır 
efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Meclis Başkanı yanlış takdir etmişlerdir. 

•BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, grupları adı
na söz isteyen arkadaşlarımı arz ediyorum : 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Erfcuğrul Gökgün, Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Hikmet Bicentürk, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu ve öner
ge sahibi Sayın Yusuf Demir. 

'Buyurun Sayın Gökgün. 
MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 

(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına sözlerime 
'başlarken hepinizi saygıyla selamlanın. 

Haşhaş da, tütün, pamuk, pancar ve çay gibi, 
çiftçimiz ve millî ekonomimiz yönünden büyük önem 
taşıyan 'bir sınaî 'bitkidir. Bu 'bitki, sayın bakanın da 
'belirttiği gibi, milattan önce 5 'bin yıllarına varan 
ıbir zaman dilimi içerisinde, gerek Arap Yarımada
sında, Mısır'da, Orta Asya'da ve 'bilhassa Anadölu-
da yetiştirilegelmiş 'geleneksel bir bitki halini almış
tır. 

1933 yılına kadar Türkiye'de tamamen ekimi ve 
biçimi serlbest bulunan bu bitki, 1933 yılında bir di
siplin altına alınmış, 1938 yılında da Toprak Mah
sulleri Ofisinde, Afyon Müdürlüğü ihdas edilmek su
retiyle konu disipline edilmiştir. 

Bu konuların tarihçesini sayın bakan daha detaylı 
anlattılar. Daha sonraki konuşmamda bu konulara 
değineceğim. 

Haşhaş bitkisinin ekonomik ve stratejik yönü var. 
Haşihaş bitkisinin ekonomik yönünü ve önemini izah 
ötmek için şunları söyleyebiliriz : Tohumu yüzde 44 
ilâ 52 nispetinde yağ ihtiva etmektedir. Bu yağ ko
kusuz, sade yağın lezzetine muadil bir lezzete sahip 
'olup kaliteli bir yemeklik yağdır. Köylü ve çiftçimi
zin ekonomik yönden kalkınmasına, 'geçimini sağla
masına yardım eden özelliği de bu noktadan gelmek
tedir. Haşhaştan elde edilen bu yağ yemeklik bir yağ 
olduğu gibi ayrıca sabun ve boya sanayiinde de kul
lanılmakta olan önemli bir yağdır. 

Haşhaş kapsülleri yaşken çizilmek suretiyle elde 
edilen afyon sakızından ilaç sanayiinin vazgeçemeye
ceği hammadde olan afyon elde edilmektedir. İçeri
sinde 27 çeşit alkaloit vardır ve bunlara muadil olan 
sentetiklerini yapmak mümkün değildir, bu ancak 
doğadan elde edilmektedir. 

Kapsüllerden ayrıca morfin hidrat da elde edil
mekte ve bu da- sanayi hammaddesi olarak kullanıl
maktadır. Sapları da yakacak olarak kullanılmakta
dır. 

Tohumların yağı alındıktan sonra geriye kalan 
posası köylümüz tarafından besi yemi olarak kullanıl
maktadır. Bu yönden de büyük önem taşımaktadır. 

Bunların dışında, istihdam konusunda, tarlaların 
ekilmesi, işlenmesi, çapalanması, hasadı ve taşıma gi
bi, 'birçok insana geçimini sağlama imkânı yaratması 
yönünden de önem taşımaktadır. 

(Kırsal bölgelerde, vatandaşın en yüksek verimi 
elde edebileceği bir bitki özelliğini de taşımaktadır. 
'Bu bakımdan iklimin çok müsait olduğu bazı böl
gelerde, vatandaşlarımız haşhaşı ekip çizerek hayat
larını kazanmışlar ve geleneksel olan bu bitkiyi aza
mî nispette 'kullanmışlardır. Burada dikkat çekici bir 
nokta var; Türk Milleti bu bitkiyi asırlardan beri 
ekip biçiyor, yetiştiriyor; afyon elde ediyor satıyor 
da, kendisi neden uyuşturucu müptelası olmuyor? 
Bunun üzerinde durmak ıgerekir. Bu çok önemli bir 
konudur. Bunu, kültürle, geleneklerimizle örf ve âdet
lerimizle, aile yapımızla, aile terbiyemizle ve asaleti
mizle izah edebiliriz. «Topraklarında afyon ekiyor, 
dünya gençliğini düşünmüyor» diye bizi itham eden
ler, önce ıgelip Türk Milletinin bu hasletlerinden fay
dalansınlar, bunu öğrensinler, ülkelerinde bunu tat
bik etsinler, uyuşturucu müptelası olmaktan kurtul
sunlar Afyon üretip de dünya gençliğinin sağlığını 
tehlikeye sokan yalnız Türkiye değildir; bizzat Ame-
rika'daki fabrikalarda LSD üretilmektedir. Önce bu
nun önüne geçilmelidir. 

Sayın bakanımız burada açıklama yaparken, sa
dece uyuşturucu madde elde edilmesinden, ihracın
dan, stoklanmasından ve dünyada bize rakip olan 
ülkelerden söz ettiler; halbuki, bizim köylü ve çift
çimizin ekonomik hayatıyla ilgili olan esas konuya 
hiç değinmediler. 

1971 yılında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu ka
rarıyla, haşhaş ekerek geçimini sağlayanların elle
rinden alınan bu imkânın yerine ikame edilebilecek 
herhangi bir şey olmadan haşhaş ekimi yasaklandığı 
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zaman, köylü ve çiftçimiz ciyak ciyak bağırmış; ama, 
sesini kimseye duyurama'mış; geleneksel terbiye ve 
nezaketini koruması neticesinde, köyünde 'bağrına taş 
basmak suretiyle kendisini teselli edebilmiş, kimse
ye de 'bir şey söylememiştir. 

Ancak, 'biz 'burada yüce Meclis 'huzurunda, onla
rın hakkını ve hukukunu korumak, onlara yardım 
elini uzatmak mecburiyetindeyiz. Bugün köylerde 
çiftçilerimizin maruz kaldığı zarar ve ziyan, maruz 
kaldığı durum, serbest piyasa ekonomisinin birden
bire getirilmiş olması karşısında geçirdiği sarsıntı, 
hayvancılığın yok olma derecesine gelmesi, tarımın 
tahribata uğraması ve teşkilatının çökmesi karşısın
da, köylü ve çiftçimizin köylerde yaşayacak,. tutuna
cak imkânları birer birer azalmakta, 'işte haşhaş da 
bunlardan bir tanesini teşkil etmektedir. 

Biz köylü ve çiftçimizi köyde tutmak zorundayız. 
Sanayimizi geliştirip istihdam yaratılıncaya kadar 
köylü ve çiftçilerimizi köyde tutmak, onlara geçim 
kaynaklan sağlamak, onların hakkını, hukukunu ko
rumak zorundayız. Aksi takdirde, tarlası, bağı, bah
çesi olmayan vatandaşların köylerden koparak şehir
lere bavul ve çuval taşımak üzere gelmeleri neticesi. 
çarpık şehirleşmenin, gecekondulaşmanın ve içinden 
çıkılmaz tehlikeli sosyal olayların önüne (geçmemiz 
mümkün olmayacaktır. Onun için, biz haşhaşı, yal
nız uyuşturucu yönüyle değil; ekonomik yönüyle de 
ele almak zorundayız. 

Şimdi ilginç bir konuyu arz etmek istiyorum : 
1971 yılında haşhaşın Türkiye'de ekiminin yasak edil
mesinden sonra, Avustralya derhal yerinden fırlaya
rak haşhaş ekimine başlamış ve büyük çapta 'gayret 
göstererek, piyasada, dünyanın en kaliteli afyonunu 
üreten Türkiye'nin yerini almıştır. Şimdi Avustralya, 
piyasanın yüzde 3ö'unu işgal etmiştir ve bu dikkat 
çekicidir. Türkiye, insanî düşüncelerle haşhaş ekimini 
durdurmuş; fakat Avusturalya bu işi ele almış ve pa
zarımızı elimizden kapmıştır. Bugün o pazarı yeni
den elimize geçirmeyi mümkün görmüyorum. 

(Şimdi şunları rakamlarla izah edeceğim : Ekilen 
alanlar olarak 19'77'de 72 bin hektar alan ekilmiş ve 
36 406 ton mahsul elde edilmiş, 1978'de 50 bin, 1979 
da 17 bin, 1980'de 19 bin, 1981'de 15 bin, 1982'de 
8 500, 1983'te 7 003, 1984'te biraz artış görülmüş 12 
bin hektar alana çıkmış ve tabiî elde edilen ürün de 
bu nispette azalmıştır. 

Avustralya'da ne olmuş? Avustralya da 1970'de 
haşhaş ekimine (başlamış, 1974'te 5 tonun altında 
morfin ihraç etmiş, 1976'da birdenbire üretimini ar-
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tırmış, 1978'de 30 ton ımorfin ihraç etmiş -bu mor
fin için büyük rakamdır- 1983'te ihracatını 40 tona 
çıkarmıştır. Yani, Türkiye bu pazardan adeta döşün
den itile itile çıkarılmış ve Avusturalya da elini ko
lunu sallayarak serbestçe Türkiye'nin yerine bu pa
zara girmiş. Amerika bizden hatır gönülü atarak ve
yahut da içlerinden bazı çılgınlar çıkıp, «Bu tarlaları 
bombalayalım» diye tehdit savurarak Türkiye'yi bu 
işten •alıkoyarken, öte taraftan Avusturalya'nın başını 
kaldırıp gelişmesine bu aziz dostumuz acaba ne di
yor? Biz onların gençlerini düşünerek böyle hareket 
©derken, şimdi onlar bizim 'gençlerimizi düşünüyor
lar mı? Gençlerimiz bugün kahvehane köşelerinde 
perişan, üniversiteye giremeyenler perişan, köyde tar
lası, bağı, bahçesi olmayan perişan. Gençlerimiz ba
balarının 'vereceği 10 lira, 15 lira harçlığa mubtaç 
durumda gezerlerken, (bizim bu gençlerimize kim el 
uzatıyor ki, 'biz onların gençlerini' düşünelim?.. 

İSMAİL ÜĞDÜL .(Edirne) — Haşhaşla ne ala
kası var? 

ERTU&RUL GÖKGÜN (Devamla) — Mademki 
pazarlar elimizden gitti, haşihaş konusunda sayın 'ba
kandan tatmin edici cevap olarak şunu isterdim : İn
sanî sebeplerle, dostluk sebepleriyle haşihaş ekimi kal
dırılmıştır. 

Amerika bize 1971 yılında 35 milyon dolar ver
miş. Bunun 15 milyon dolarını köylü ve çiftçiye taz
minat olarak dağıttık, 20 milyon dolarını da haşihaş 
verine ikame edilecek bitkilerin geliştirilmesi için 
projelerde sarf edilmek üzere kullandık. Yerine han
gi bitki ikame edildi, köylü ve çiftçinin durumu hangi 
seviyeye getirildi? Buna dair doyurucu bilgi verilme
sini isterdim; İnşallah bundan sonra bu bilgiyi alırız, 
müsterih oluruz. 

HSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın bakan, ne 
diyorlar anlayamadım? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beyefen
di, senin yine ateşin yükseliyor herhalde yavaş yavaş, 
(bir ateş düşürücü alsan iyi olacak, yavaş yavaş ka
pışacağız bu vaziyette seninle. 

İSMAİL ÜĞDÜL ((Edirne) — Bana mı söylediniz 
beyefendi? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN ((Devamla) — Size söy
lüyorum evet. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Doktor musun, 
yoksa baytar mısın sen? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN '(Devamla) — Ben bay
tarım beyefendi, hayvan hastalıklarıyla ilgilen irim. 

, (SHP ve Bağımsızlar sıralarından gülüşmeler) 
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Efendim, şimdi Amerika bize taahhütte (bulunmuş 
ve «Siz fabrika kurun, alkaloit üretin, merak etme
yin 'biz sizin ürettiğiniz bu alkaloidinizi satın alırız» 
demişler; ama fabrika kurulmuş, alkaloit üretilmiş 
ve Amerika yan çizmiş, öte yandan Fransa, Dani
marka ve Hollanda ile anlaşma yapılmış, kapsül alış 
verişi için taahhütte 'bulunulmuş; ama kapsül satmak
tan vazgeçtiğimiz içlin bunlar da alışverişlerini Hin
distan ile yapmaya 'başlamışlar. 

Şimdi, 'bu dostlarımız dönüp de 'bizim alkaloidi-
mizi nasıl alacaklar araştırmasını yapmak ayrı 'bir 
konu. Uyuşturucu piyasasından devamlı 'haberler alı
yoruz, çıkardığımız bir kararnameyle ve haşhaş ekim 
şartlarıyla -ki, okuyan bir kişi düşüp bayılacak hal
de- biz 'haşhaş ekimine son vererek köylü ve çiftçi
mizi cendere altına alıp, çok sıkmış olmamıza rağ
men vatandaş bunu ekmeğe öyle muhtaç ki, bu ka
dar -sıkıntı ve tehlike içinde dahi kelle koltuğunda bu 
'haşhaşı ekebiliyor. İşte bunlar bu kadar darda kal
mışlardır ve bunlara yardım eli uzatılması şarttır. 

Efendim, sözlerimi daha fazla uzatmak istemi
yorum; köylü ve çiftçimizin içinde bulunduğu sıkın
tılı durumun yüce 'Meclisçe bilinmesi zarureti var
dır; araştırma yapılmalıdır, bundan ne iktidar zarar 
görür, ne de muhalefet kâr eder. 'Bununla hepimiz 
bilgi sahibi oluruz, el uzatılacak yerleri öğrenmiş olu
ruz. 

Sayın smÜietVekilleri, bunun hiçbir sakıncası ol
madığı gibi, siyasî bir yanı da yoktur; ancak, bu ko-
nuşmaların sonunda, biraz da alkaloit fabrikasından 
Iba'hsetaek istiyorum : 

(Bu fibarikadaki elemanlar arasında büyük bir hu
zursuzluk var. ıBu elemanlara baskıların, partizanlık
ların yapıldığına dair şikâyet ve sızlanmalar ayyuka 
çıkıyor, bunlardan basına intikal edenleri de var. 
Hiçbir İktidar, devlet görevlisiyle uğraşarak ve parti
zanlık yaparak iyi yerlere varmamıştır; devlet gö
revlisine müdahaleden vazgeçilmeli, partizanlık yapıl
mamalı, onlara huzur içinde çalışma imkânı veril
melidir. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Ne ala
kası var? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN '(Devamla) — Alkaloit 
üretimiyle ilgisi var, (memurlarla uğraşırsanız alkaloit 
üretimi düşer efendim. 

'BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, devam 
edin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN Revamla) — Sözleri
mi tamamlarken, şu hususu da belirtmek istiyorum : 
Lkibuçuk milyon köylü ve çiftçi, son nüfus sayımına 
göre, şehirlere akın etmişlerdir. Onların geçim kay
naklarını düzeltmek, onları, köye ve çiftçiliğe fay
dalı olarak köylerinde tu'tmak için gerekli imkân ve 
şartlar yaratılmalıdır, kendilerine faydalı olunmalı
dır. 'Benim söyleyeceğim sözler bu kadardır. 

'Meclis araştırması açılmasını diliyor ve hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (MDP ve SHP sıralarından 
alkışlar)' 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Bi-

centürk, buyurun efendim; süreniz 20 dakikadır.. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİCEN-
TÜRK (İçel) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetin izlediği haşhaş üretimi ve destekleme po
litikası ve Afyon Alkaloit Fabrikasının içinde bulun
duğu durum üzerinde Meclis araştırması açılması 
konusunda, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, haşhaş, yurdumuzda çok 
eskiden beri bilinen ve tarımı yapılan çok yönlü bir 
sanayi ürünüdür. Tohumlarında yüzde kırkdört, elli-
dört oranında yağ ihtiva etmektedir. Bu yağ, yemek
lerde ve boya sanayiinde kullanılır. Keza bitkinin to
humları pasta ve kek yapımında kullanılır küspesi de 
iyi bir hayvan yemidir. Haşhaş kapsülünün olgunluk 
döneminde çizilmesiyle elde edilen yapışkan sıvı da, 
ham afyon dediğimiz ilaç hammaddesidir. Bitkinin 
esas önemi de buradan gelmektedir. 

Haşhaş bitkisi, başka bitkilerin ekonomik olarak 
yetiştirilemeyeceği kıraç ve fakir topraklarda yetişir. 
Bütün bu özelliklerinden dolayı da bir kısım Türk 
çiftçisinin vazgeçilmez bir ürünü olmuştur. Halen haş
haş ekimine müsaade edilen bölgelerde yüzbin gele
neksel haşhaş üreticisi bulunmaktadır. Haşhaş ekilen 
alan ise, ikiyüz ilâ dörtyüz bin dekar arasında değiş
mektedir. Haşhaşın Türkiye'den başka dünyada Hin
distan, Sovyet Rusya, tran, Pakistan, Afganistan, Çin, 
Laos, Burma, Tayland, Meksika ve Güney Ameri
ka'nın dağlık bölgelerinde, küçük mikyaslarda ise de 
Avrupa ülkelerinde yetiştiği bilinmektedir. Türk afyo
nu, ihtiva ettiği kimyasal maddeler ve özellikle mor
fin bakımından diğerlerinden üstündür. 

Yurdumuzda haşhaş ve ham afyon üretim ve ti
careti, 1933 yılına kadar serbestti. Bu, ilk defa 1933 
yılında kontrol altına alındı. 1938 yılında çıkarılan 
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3491 Sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu ile bu 
görev ofise verilmiştir. Türkiye'nin de imza koyduğu 
ve 1967 yılında Bakanlar Kurulunca onaylanarak yü-
rürlüğe giren 1961 Uluslararası Tek Sözleşmesi, uyuş
turucu madde üretiminin tek" elden yürütülmesi hük
münü getirmiştir. Buna göre hazırlanan yasa ile, haş
haş ekim ve üretimine lisans sistemi getirilmiş, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilen yerlerde ekim işleri
ni yürütme ve uygulama ile de Toprak Mahsulleri 
Ofisi görevlendirilmiştir. 

Bu tarihlerde, dünya üzerinde uyuşturucu madde 
kaçakçılığı merkezlerinin birinin de Türkiye olduğu ve 
bütün dünya gençliğine büyük zararlar verdiği yolun
daki yoğun propagandalar nedeniyle haşhaş ekimi ve 
afyon üretimi, 24.6.1971 tarih ve 7/2654 sayılı Karar
name ile yasaklanmıştır. 

Bu yasaklamadan sonra görülmüştür ki, Türk af
yonu üretiminin durdurulması, dünya uyuşturucu mad
de trafiği üzerinde önemli bir etki yapmamış; ancak 
dünya pazarlarında, Türk afyonunun yerini, diğer üre
tici ülkelerin malları paylaşmıştır. Kısaca, yasakla
manın sonucu sosyal değil, ekonomik olmuştur. 

Neticede, önce 1.7.1974 tarih ve 7/8522 sayılı Ka
rarname ile haşhaş ekimi ve ham afyon üretimi 7 ilde 
(Afyon, Burdur, İsparta, Denizli, Kütahya ve Uşak 
illerinin tamamı ile Konya ilinin Akşehir, Beyşehir, 
Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde) serbest bırakılmıştır. 
Daha sonra 6 Aralık 1974 tarih ve 7/9204 sayılı Ka
rarname ile kapsüllere çizim yasağı getirilerek afyon 
üretimi durdurulmuş ve kapsülün çizilmeden ofisçe 
mubayaasına karar verilmiştir. Bu uygulama ile, mem
leketimize atfedilen kaçakçılık iddiaları ve menfî pro
pagandalar büyük ölçüde önlenmiş ve Türkiye, ulus
lararası teşekküllerce, uyuşturucu maddelerle mücade
le konusunda örnek ülke olarak gösterilmiştir. 

Uygulanan sistem kısaca şöyledir: Bakanlar Ku
rulunca tespit edilen yerlerde haşhaş ekmek isteyen 
üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin dağıttığı matbu 
dilekçelerle ofise başvururlar. Ofisçe tespit edilen li
mitler dahilinde bu üreticilere izin belgesi verilir. Ha
len tespit edilen limit, bir üreticiye en fazla 3 dekar
dır. Toprak Mahsulleri Ofisi ekipleri, yapılan haşhaş 
ekiminin, alınan izne uygun olup olmadığını denet
lerler. Üreticiler haşhaş kapsüllerini kırarak içinden 
tohumunu aldıktan sonra kapsülü iki parça halinde 
Toprak Mahsulleri Ofisine satarlar. Bu uygulama 
kaçakçılığın önlenmesi için yerinde bir uygulamadır; 
çünkü çizilmiş kapsüllerden uyuşturucu madde üreti

mi basit bir teknoloji değildir ve çiftçi bunu yapamaz. 
Kapsüllerin kırılarak Toprak Mahsulleri Ofisine tes
limi sistem gereğidir, kapsülün çizilmediğinden kesin
likle emin olmak gerekir. 

Haşhaş üretimi, eskiden beri ruhsata ve denetime 
tabidir, yani bu yeni bir uygulama değildir. Kapsülle
rin Toprak Mahsulleri Ofisi eksperlerince kontrolü, 
kaliteli mala daha yüksek ödeme yapılması ve dola
yısıyla üreticiyi daha kaliteli mal üretmeye özendir
mesi bakımından yararlıdır. 

Daha öncede arz ettiğimiz gibi, dünyada haşhaş 
üreten birçok ülke vardır. Piyasa şartlarına göre ekim 
alanlarını sınırlamak gerekir. Aksi halde bazı yıllar, 
çay ve tütün misalinde olduğu gibi, büyük masraf ve 
emekle elde edilen ürünü imha etmek gerekir. Nitekim, 
1978 yılında Toprak Mahsulleri Ofisince mubayaa 
edilen ve zamanla değerini kaybeden 17 bin ton civa
rındaki ürün imha edilmek zorunda kalınmıştır. 

Hükümetçe tespit edilen fiyatlar, öncelikle dünya 
fiyatları ve ürünler arası denge gözetilerek tespit edil
mektedir. Haşhaş çiftçisi kapsül üretiminden başka, 
haşhaşın tohumundan da yararlanmaktadır. Çiftçi tar
lasının sadece üç dönümünü haşhaşa ayırmakta, geri 
kalan tarlasında başka ürünler yetiştirmektedir. Baş
ka bir deyişle, haşhaştan elde edilen gelir, çiftçinin tali 
geliri olmaktadır. Bu bakımdan çiftçinin ekonomik 
durumu değerlendirilirken, sadece üç dönüm haşhaş
tan elde ettiği gelirden hareket etmek yanlıştır. Mad
denin tabiatından doğan bazı sınırlamalar yanında, 
haşhaş çiftçisine yeni bazı imkânlar da sağlanmıştır. 
Geçen yıl dekar başına beşer bin lira avans dağıtıl
mıştır. Bu yıl gübre ve kaliteli tohum dağıtımı plan
lanmaktadır. 

Alkaloit fabrikasına gelince : Haşhaşta kapsül alın
masına geçilmesi ile birlikte, bunu işleyecek bir alka
loit fabrikası kurulmasına teşebbüs edilmiş ve 1976 
yılında Afyon'un Bolvadin İlçesinde 20 bin ton/yıl 
kapsül işleme kapasiteli bir fabrikanın temeli atılmış, 
fabrika çeşitli nedenlerle, ancak 1981 yılında üretime 
geçebilmiştir. Tesis, yakın tarihe kadar düşük kapasi
tede çalışmış; ancak bunda da teknolojik bazı ne
denlerin rolü büyük olmuştur. Nitekim, bu konuda 
gösterilen yoğun gayretlerle 1986 yılı başından itiba
ren fabrika çift hat ve üç vardiya halinde tam kapa
siteye ulaştırılabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, haşhaşta sorun pazar soru
nudur. Dünya pazarlarındaki payımızı artırma gay
retleri netice verdikçe, fabrika daha yüksek kapasitey
le çalışacak ve haşhaş üretim alanlarını bir ölçüde 
genişletmek mümkün olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç ola
rak yukarıda arz etmeye çalıştığım nedenlerle değerli 
muhalefet milletvekillerinin, hükümetin izlediği haş
haş üretim ve destekleme politikası ve Afyon Alkaloit
leri Fabrikasının içinde bulunduğu durum üzerinde 
verdikleri Meclis araştırması önergesine katılmadığı
mızı arz eder, hepinize şahsım ve grubum adına say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçentürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Arsan Savaş Arpacıoğlu, buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Arpacıoğlu, süreniz 20 dakikadır. 
SOP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ. ARPA

CIOĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sayın bakanımız Meclis araştırması ola
rak getirmiş olduğum haşhaş üreticilerinin ve Afyon 
Alkaloit Fabrikasının gündeme alınış şeklini dile ge
tirdiler; 'Sayın Başkan da cevabını verdiler. Ben bu 
konuya fazla girmek istemiyorum; falkat kendilerini 
bu konunun çok acele gelmesinden dolayı bir panik 
•içerisinde gördüm ve inşallah ulusal çıkarlarımız doğ
rultusunda da bu konunun ne denli ciddî, çak boyut
lu ve ehemmiyet verilmesi gereken 'bir konu olduğu
nun anlaşılacağını umuyorum." 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sana öyle ge
liyor. 

AHMETT İLHAMlt KÖSFJM (Malatya) — Bakana 
değil 'Meclise hitap et. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU '(Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, binlerce yıldan beri toprakların
da haşhaş ekmiş olan Anadolu köylüsü, 20 nci yüz
yılın son çeyreğinde yasaklamalarla, İkisi tlamalarıla, 
ekonomik zorluklarla tam bir çıkmazın içerisindedir. 
'Bu zorluk ve güçlükler 198(Mi yıllardan itibaren gi
derek daha da artmış ve bugün had safhaya ulaş
mıştır. 

Haşhaş ekimi üzerine konulan kısıtlamalar ve uy
gulanan alım politikaları sonucunda üretici köylü, 
adeta örtülü bir yasaklama uygulamasıyla karşı kar
şıya bırakılmıştır. Haşhaş Türk köylüsü için vazge
çilmez bir ürün, büyük bir gelir kaynağıdır. Aslımda 
Anadolu köylüsü için haşhaş yalnızca bir biılki de 
değildir. Köylümüz için temel bir gıda maddesi ol
maktan başka, mide rahatsızlıkları, dizanteri ve so
lunum yolları has'talMarında kullanılan bitkisel bir 
"'laç hammaddesidir. Küspesi değerli bir hayvan ye-
nıi, sapları da yakacak (maddesi olarak kullanılır. Kı
sacası, bazı • bölgelerimizin ekonomik yaşantısıyla 

haşhaş bitkisi sıkısıkıya bağlıdıır. öte yandan haşhaş, 
özellikle ilaç endüstrisinde kullanılan temel bazı 
maddelerin de kaynağı olarak vazgeçilmez bir en
düstri bitkisidir. Bu özeliğinden dolayı da, çok bü
yük bir ihracat potansiyelini de 'bera'berinde taşımak-
tadur. Türkiye'de üretilen haşhaş ürünü, kalitesi ve 
üstün nitelikleriyle dünya afyon ürünleri piyasasında 
Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlayacak potansi
yel taşımaktadır. Ne var ki, daha sonra ayrıntılı ola
rak göstermeye çalışacağını nedenlerden dolayı, Tür
kiye bu olanağı kullanamama durumuna düşürülmüş
tür. Bugün hem haşhaş ekilen arazi, hem de haşhaş 
üretimi hızla gerilemektedir. Afyon ürünleri ihra
catı ise tam bir tıkanıklık içerisindedk. 

23 Haziran 1953'de New-York'da hazırlanan 
1953 Afyon Protokolü ile afyon imali için yedi ül
keye yetki verilmiştir. Türkiye'de, Yunanistan, Bul
garistan, Sovyetler Birliği, iran ve Hindistan ile bir
likte bu yedi devletten bir tanesidiir. Ne var ki Tür
kiye, oiiigopodiısitilik olarak tanımlanacak bir yetkiyi 
tam anlamıyla kullanmaktan uzak kalmış ve haşhaş 
ekim sahaları giderek daraltılmıştır. 1940 yılında 42 
ide haşhaş ekilirken, 'bu sayı 1963'te 35 ile, 1969'da 
9 ile indirilmiştir. Nihayet, ulusal çıkarlarımız hiçe 
sayılarak haşhaş ekimi tümüyle yasaklanmış, hatta 
ekim sahalarının havadan bombalanacağı tehdidi bile 
savrulmuştu. 

ABD Hükümetinin baskı ve vaatleriyle alınan ve 
dünya gençliğini uyuşturucu maddelerden kurtarma 
gerekçesine dayandırılmaya çalışılan yasaklama kara
rı, dünya gençliğinin uyuşturucu alışkanlığından kur
tarılmasını sağlayamadığı gibi, Türk köylüsüne ve 
Türk ekonomisine onarılmaz yaralar açmış, ve eki
cilerin karşılaşacakları tüm sorunlara çözüm bula
caklarına dair vaatleri de boşa çıkımışitır. 

Büyük ölçüde yerine getirilemeyen bu vaatler 
yerine getirilse bile, haşhaş üreticisinin rızasına da
yanmayan bu antidemokratik yasaklama kararının 
zararlarını telafi etmek hiçbir şekilde mümkün ola
mazdı, nitekim olmadı da. 2 yıl süren yasak boyun
ca, yasaktan etikilenen bir buçuk milyon dolayında
ki insanımızın sosyal ve ekonomik durumu daha da 
bozuldu. 

Türkiye'nin afyon üretmemesi nedeniyle dünya 
ilaç sanayiinde korkunç bir afyon darlığı başgöster-
di ve bu açığı kapatmak için de diğer afyon üre
ticileri ülkeler afyon ve alkaloit üretimlerini hızla ar
tırdılar. Türkiye, pazarlarını başka ülkelere kaptırdı. 
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Zamanın hükümetleri, insaniliğin en (küçük ölçü- I 
de zarar görmemesi için etkin tedbirleri aldığı hal
de, neden kaygı duyuldu? Ulusumuzun yararı, dün
ya barışı ve bölge güvenliği açısından izlediğimiz 
dış politikamızda bir değişikliğe yol açmaması husu
suna azamî hassasiyet gösterilmesine karşın, Türkiye' 
nin egemenlik haklarında adeta 'bir baskı havası esti
rilmiş ve Tünk köylüsü, bunun ticaretinden gayri 
(meşru kazanç sağlayan bir toplum olarak gösteril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, tarihimiz derslerle doludur. 
Yanlış kararlar sonsuza dek .sürüp giderse ve ulusal 
çıkarlarımız halktan yana değil, de 'baskıdan yana 
kullanılırsa, gerek ekimde, gerekse satımdaki 'bağım
lılığımız devam eder gider. 

Devrin hükümeti, 'bu yasağı kaldırmakta en kü
çük bir çekince göstermemiş, böylece haşhaş ekimi
ne tekrar başlanmış ve yeni bir ekim sistemi uygu
lanmaya sokulmuştur. 1974 yılında yürürlüğe giren 
sınırlı ve ıkonıtröllü ekim sisteminde, Türk hükümeti, 
bir yandan üreticilerimizin çakarlarını korumak, bir 
yandan da yasa dışı afyon ticaretini engellemek gibi 
ikili bir amaç gütmüştür. I 

Ooak 1974 tarihli, 7522 numaralı hükümet kara
rıyla İsparta, Burdur, Afyon, Denizli, Uşak ve Kü
tahya illeriyle Konya ilmin dört ilçesinde haşhaş 
ekim .yasağı kaldırılmış ve haşhaş üretimine tekrar 
'başlanmıştır. Ekime 'başlanmasına paralel olarak, çi
zilmeden alınacak haşhaş kapsüllerini işleyecek ve 
afyon ürünleri ihracını yapacak bir afyon alkaloit
leri fabrikası kurulması kararı da alınmış ve 1976 
yılında temeli atılan bu fabrika, 1981 'de deneme üre
timine 'başlamış ve halen de üretimini kısıtlı olarak 
sürdürmektedir. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihsel ge
lişimini kısaca 'anlatmaya çalıştığım haşhaş ekim ve 
alım politikasının bugün nasıl uygulandığını, üreti
cinin ne gibi çıkmazlara düşürüldüğünü ve yasa dışı 
afyon ticaretini önlemek amacıyla getirilen sınırlı ve 
kontrollü ekim sisteminin nasıl 'bir yasaklamaya ve 
köylü için adeta bir eziyet sistemine dönüştüğünü 
anlatmaya çalışacağım. I 

Haşhaşın yeniden ekimine paralel olarak, tama
mıyla insancıl düşüncelerle hareket eden Türk Hü
kümeti, afyon bitkisini çizmeksizin satın alma yön
temini benimseyerek, yasa dışı afyon ticaretini en- J 
gelişme yolunda son derece rasyonel ve etkin bir ön- I 
lem almıştır. Toprak Mahsulleri Ofisince, üreticiden 
çizilmeden ve tohumu boşaltılmış olarak kapsül alı- | 

| mma 'başlanmasıyla birlikte, afyon kaçakçıları eroin 
için gerekli olan hammaddeyi elde edemez hale gel
mişler ve Türkiye menşeli afyona dayanan yasa dışı 
slfyon ticareti hemen hemen tümüyle durmuştur. 
Yurdumuzda uyuşturucu madde kaçakçılarıyla aman
sız mücadele vermiş olan emniyet kuvvetleri; yaka
lanan yabancı menşeli uyuşturucu maddelerin ista
tistiğine de baktığımızda, Türkiye'deki vakaların de
vamlı azalması da, ülkemizin bir yol güzergâhı ola
rak kullanıldığının 'bir göstergesidir. 'Bu son derece 
rasyonel ve etkili önlemin yanı sıra, haşhaş ekimi 
ruhsata bağlanmış ve üreticiıiere Toprak Mahsulleri 
'Ofisinden ruhsat alıma zorunluluğu getirilmiştir. Haş
haş ekiminin ruhsata bağlanmasınnı çok sakıncalı ol
madığını düşünebiliriz; ne var ki, özellikle 1980'den 
itibaren ruhsat zorunluluğu köylü için tam 'bir ezi
yet, adeta bir işkence olmuştur. Rulhsat almak için 
gerekli nitelikler o düzeye varmıştır ki, köylülerin bü
yük bir kısmı haşhaş «kim ruhsatının yanına bile 
yaiklaşamaz duruma gelmişlerdir. 

Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan, olsa 
olsa üreticiyi haşhaş ekmekten alıkoymaya yönelik 

I olan bu kısıtlamalardan bazılarını yüce Meclisinize 
arz etmek istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisince muhtarlıklara gönde-
riilen bir genelgeye göre, üretioi listelerine yazılacak 
üreticilerde aranacak vasıflar şunlardır : Yurt içinde 
veya yurt dışında çalışmaya gidenler, daha evvelki 
senelerde ceza almış olan -affa uğramış olsalar dahi-
'üreticiler, geçimini çiftçilikle 'beraber diğer gelir ge
tiren bir işe 'bağlamış olanlar '(örneğin : Şoför, öğ
retmen, 'bakkal, ebe vesalire), kiooası askerde- olanlar, 
ikametgâhı yakın bir kasabada olanlar. Bütün bu kı
sıtlamalar sonunda ruhsat alabilen köylülerin sayısı 
asgarî düzeyin de altına linmekted'ir. 

Ruhsat almakla da üreticinin çilesi bitmemiştir. 
Yasal olarak 5 dekara kadar ekim yapmak serbest 
olduğu halde, üreticiler mukavele hükümılerindekin-
den daha az ekim yapmaya zorlanmakta ve en faz
la 3 dekarlık bir alanda üretim yapabilmektedirler. 

Köylüyü haşhaş ekmekten caydırmaya yönelik 
'baskılar bu kadarla da kalmamakta; denetim yapıyo-

I ruz gerekçesiyle, üreticiler silk sık 'taciz edilmektedir
ler. Yanlışlıkla ya da rüzgârların savurması sonunda, 
ruhsatlı ekim alanı dışına . taşan yetişmiş ürün tah-

I rip edilmekte ve 'birkaç metrekarelik fazlalık için 
I bile üreticiler mahkemelerde süründürülmektedir. 

Böylece, yetişmiş ürünün tahrip edilmesiyle bir yan-
I dan köylünün emeği yanmakta, bir yandan da üre-
I tici üzerinde baskı kurulmaktadır. 
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Elkkn esnasında binbir sorunla karşılaşan üreti
ci, ekim sonrasında da sorunlardan kurtuılarnamak-
tadır. 

Haşhaş üreticisi, ürettiği kapsülleri çizmeden ve 
sadece tohumunu boşaltarak: Toprak Mahsulleri Ofi
sine teslim etmek zorundadır. Kapsülün bıçakla tek 
tek yarılarak, tohumu boşaltıldıktan sonra ofise tes
limi zorunluluğu, köylümüz için büyük bir külfet ol
maktadır. Halbuki, fabrikaya eklenecek küçük ve ba
sit bir tesisle, bu külfetin ortadan kaldırılması son 
derece rasyonel ve üreticinin yararına bir önlem ola
caktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi kapsül alımlarında tam 
bir tekelci tüccar zihniyetiyle fiyat saptamakta ve 
üretici, eksperlerin keyfî karar ve insafına terk edil
mektedir. İktidarın köylüden yana bir tarım politika
sı izlemediği, bütün ürünlerde enflasyonun altında 
kalan taban fiyatları belirlediği artık bilinen bir ger
çektir. Bu gerçek, haşhaş konusunda daha da belir
gindir. Zira, taban fiyatlarına yansıyan yüzde 10.6 
gibi gülünç bir oran da bunun göstergesidir. 

Üretim girdilerinin her yıl astronomik boyutlarda 
arttığı, enflasyonun da yüzde 50'lerde seyrettiği bir 
dönemde haşhaş kapsülüne sağlanan fiyat artışları, 
hiç abartmaksızın arz ediyorum, komik düzeylerde 
kalmaktadır. Aşırı düşük fiyat politikasına ofisin de. 
üreticinin parasını geciktirerek ödemesi, köylünün 
sorunlarına adeta tüy dikmektedir. 

Sayın milletvekilleri, anlatmaya çalıştğım bütün 
bu baskıların, uygulamaların bir tek amacı vardı; köy
lüyü haşhaş ekmekten caydırmak, 1971'de yapılan 
doğrudan yasaklamayı, 1980'lerde dolaylı yöntem
lerle gündeme getirmek. Evet, iddia ediyorum bu hü
kümet 1981 yılında üretime geçen Bolvadin Afyon 
Alkaloitleri Fabrikasının tam kapasitede çalışmasını 
sağlamakta gösterdiği beceriksizliğin ve Alman Knoll 
Firmasına ödediği milyarlarca lirayı know - how üc
reti adı altında ve afyon ürünlerinin ihracatında içi
ne düştüğü kaosun ve o çıkmazın ceremesini üretici
ye ödetmeye çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1974 yılında kurulması ka
rara bağlanan ve 1981 yılında deneme üretimine ge
çen Bolvadin Afyon Alkaloitleri İşletmesinin içinde 
bulunduğu durum üzerinde durmak istiyorum; çünkü 
haşhaş üreticilerinin sorunlarının büyük bir bölümü, 
bu fabrikanın düzenli ve verimli işletilmesiyle yakın
dan bağlantılıdır. Bu fabrikanın yılda 20 bin ton kap
sül işleyerek 100 ton morfin üreteceği, bunun 48 to-
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nunun morfin anhidrat olarak pazarlanacağı, kala
nından ise dörtbuçuk ton kodein, 45 ton kodein fosfat 
ve 2,2 ton diyonin elde edileceği planlanmıştır. Ancak 
bu rakamlar, haşhaş kapsüllerinin binde 5 oranında 
morfin içerdiği varsayımına dayanmakta ve fabrika
nın tam kapasiteyle çalışması halinde ulaşılacak olan 
üretim miktarlarıdır. Ne var ki, yapılan analizlerden 
kapsüllerin binde 36 oranında morfin taşıdıkları or
taya çıkmış ve deneme üretiminin üzerinden de beş 
yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, fabrika 
hâlâ son derece düşük bir kapasiteyle çalışmaktadır. 
20 bin ton işleme kapasitesi olan fabrika, 10 bin ton 
kapsül işleyebilmektedir. Bu ise, yüzde 50 civarında 
bir kapasite kullanım oranına karşılık gelmektedir. Dü
şük kapasite, Toprak Mahsulleri Ofisinin kapsül alım 
politikasını etkilemekte, dolayısıyla kapsül stokları
nın büyümesine yol açmaktadır. İşletme yönetiminin 
beceriksizliği ve ABD'nin istediği politika sonunda, 
bir yandan haşhaş kapsülü pazarları kaptırılmış, bir 
yandan da dünya morfin pazarına girilememiştir. Pa
zarlamada ortaya çıkan bu tıkanıklık nedeniyle mil
yarlarca dolar değerindeki! işlenmiş morfin ve derive-
'efi depolarda, yıkılan rafların altında tonlarcası yer
lere serilmiş olarak bırakılmış, yine milyarlarca lira 
-ieğerindefc'i 'haşhaş 'kapsülü elverişsiz koşullarda de
polarda çürümeye terkedilmiş ve en nihayet 1985 
Aralık ayında, tonlarca kapsül Toprak Mahsûlleri 
Ofisinin 22 alım merkezinde cayır cayır yakılarak 
kül edilm'iştir. Yakılan, kül edilen mahsul, insanı
mızın emeği, ihraç edilerek dövize dönüştürülebile
cek ulusal servetimizdir. Kimdir bunun sorumlusu, 
hangi merci 'karar vermiiştıir buna ve bu sorumsuz ki
şilerin kabahatini neden milletin sırtına yüklüyorsu
nuz?. 

Milyonlarca haşhaş üreticisini ve ailelerini, eko
nomik darboğazlara iten, haşhaş ürefiminin gerileme
sine yol açan bu haşhaş politikası bütün yönleriyle 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunda hem üretici, hem 
de ülulsal ekonomi açısından büyük yararlar olacağı 
açıktır. Aynı şekilde, milyonlarca lira harcanarak ku
rulan ve dünyanın en modern entegre tesislerinin ba
şında gelen Bolvadin Afyon Alkaloitleri İşletmesinin 
içinde bulunduğu üretim ve pazarlama darboğazları
nın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasında ve mil
yarlar değerindeki ulusal servetin depolarda çürüme-
ve terk edilmesıine ve yakılmasına yol açanların sap
tanmasında ve hesap sorulmasında sayısız kamu ya
rarı duymaktayım. 

(Sonuç olarak, bu konuda h>ir Meclis araştırması
na gidilmesi, çok önemli gerçekleri ortaya koyacak-
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tır. Bu Meclis araştırmasıyla köylü ve üretici ve ülke 
lehine ne gibi yasal tedbirlerin alınmasının mümkün 
olabileceği ortaya konulacaktır. 

(Bu iisteğknize «evet» demenizi bekliyor, hepinize 
grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlıu. 
Şahsı adına, Yusuf Demir söz istemişlerdir. 
Sayın Demiir, buyurun; süreniz 10 dakikadır efen

dim. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

50 milyonu aşkın Türkiyemizde, insanlar geçim 
ve yaşamlarını sürdürmek için, çok çeşitli yönlerde 
ve yörelerde iş ve aş bulmuşlardır. Kimi vatandaşı
mız Devlet dairelerinde, kimisi fabrikalarda ve ya
rıdan fazlası tarım alanından geçimini sağlamakta
dır. 

Yurdumuzda, önceleri bütün illerimizde, haşhaş 
ekimi yaptırılırken, bugün bu sayı yediye inmiştir. 
Beş milyon insanımız, haşhaşın sütünden ve tanesin
den istifade ederek geçimini sağlamaya çalışmakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiyemizde vatandaşları
mız, haşhaş ekimi ile bir kısım yiyeceğini temin et
mekte, ekmeğine katık yapmakta, diğer kısmı ise ih
raç edilerek yurdumuza döviz kazandırılmaktadır. 

Halk arasında «kapçık» dediğimiz haşhaşın kap
sülünü Devlet satın alır; diğer bir deyişle, haşhaş eki
cisi haşhaşın sütünü satmış olur. Bolvadin Alkaloit 
Fabrikasında kapsüldeki afyondan morfin elde edi
lerek, bunun dış ülkelere ihracı yoluyla Devletimiz 
ikinci bir döviz elde etmiş olur. Bu yolla halkımız 
ekmeğine edeceği katığı bulurken, haşhaşın dış ül
kelere satılmasıyla da yurdumuza döviz kazandırıl
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 1970'li yıllarda, Amerikan 
ağalarının emriyle haşhaş ekimi yurdumuzda tama
men yasaklandı; çünkü haşhaş Amerikan halkının 
sağlığına zararlı idi; ama ekimi yasaklanınca da Türk 
halkının sağlığına zararlı oluyordu ve biz bunu Ame
rikalı dostlarımıza söyleyemedik, boyun bükerek, «Pe
ki efendim, siz nasıl emrederseniz öyle olsun» dedik. 
Halkımız bu durumdan son derece müşteki idi. Haş
haştan kazandığı ekmeğe, yağına, katığına razı idi, 
alışkındı; ama çaresizdi. 1974 yılında bir iktidar gel
di, «Biz kendi memleketimizde neyin ekileceğine, di-
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I kileceğine kendimiz karar veririz» diyerek, Amerika* 
I ya karşı elpençe divan durmayı bozdu ve tekrar haş-
I haş ekmeye başladık. Bu karar neticesinde halkımız 

adeta bayram yaptı. 
I Sayın arkadaşlarını, 1974 yılında haşhaş ekimine 
I müsaade edildiğinde, haşhaşın kendisi iyi para edi-
I yor ve çiftçimizin eline beş - on kuruş geçiyordu. 1 

kilogram kapsülün 1974 yılında alış fiyatı 20 lira 
iken, bir torba çimento da 20 lira idi. Çiftçimizin 

I Devlete yıllık olarak sattığı kapçık ortalama 200 -
300 kg. civarında olur; 200 kg. kapsülü Devlete sat
tığında 200 torba, yani 1 kamyon çimento alabiliyor-

I du; soru önergelerinde de belirttiğim gibi, bugün 200 
kg. kapsül sattığımızda 10 torba çimento alabiliyor. 

I Bu kadar insafsızlık ve vicdansızlık olmaz. Çiftçimizi, 
I köylümüzü düşünmek bu mu? «Köylümüzün yanın

dayız, destekçiyiz» demek bu mudur? 
I İşin ikinci bir acı tarafı da, kraldan fazla kralcı 

olan görevlilerin kapsül alırken köylüye çektirdikleri 
I işkencelerdir. 200 kg. kapsül teslim eden bir çiftçi-
I miz, milyonlarca kapsül tanesini tek tek kesip teslim 
I etmek zorundadır. 1974 yıllarında çiftçimiz tohumu

nu, yani haşhaşını alıp, kapsülünü ezer, çuvala dol-
I durur, kolay ve kısa yoldan, hem de işkence görme-
I den ofis depolarına teslim ederdi. Bugünkü eziyetler 
I karşısında üretici haşhaş ekmekten nefret etmekte; 

Devlete, hükümete karşı «Nedir bu bize yapılan iş
kence, eziyet?» diyerek adeta isyan edercesine bağır-

I makta, «Biz haşhaşını alalım, Devletten kapsül pa-
I rası da istemiyoruz, zaten para etmiyor; tarladan 
I Devlet alıp götürsün» demektedirler. 

I Sayın arkadaşlarım, diğer bir husus da ekim alan
larının tamamen daraltılarak, ektirmemek için pek 

I çok bahanelerin ileri sürülmesidir. «Sen memursun, 
sen Avrupa'da işçisin, sen esnafsın, sen bu yıl bir 

I metre fazla ekmişsin» şeklinde, çiftçimize ekim alan
larını daraltmak ve her türlü zorluğu çıkartarak ek-

I tirmemek için işkenceyi mubah saymışlardır. 
Bolvadin Alkaloit Fabı ikası yılda 20 bin ton haş-

I haş kapsülü işleyebilecek kapasitededir. Bu da 1 mil-
I yon dekar araziden elde edilebilecek oran olduğu 

halde, ne acı ki, bugün 180 bin dekar arazide haşhaş 
ekimi yaptırılmaktadır. 

I Sayın arkadaşlarım, haşhaş ekicilerinin sorunla
rı pek çok ve oldukça büyüktür. Haşhaşın iki yıl ön
ce kilosu 230 lira iken, iki yıl sonra (yükseleceği yer
de) 100 liraya kadar düşmüş, ihraç yollan arayıp 
bulmak maalesef mümkün olmamış ve hükümetimiz 

I de ilgisiz kalmıştır. 
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Kapsül 1974'te 20 lira iken, 1985'te yani 11 yılda 
üç katına karınca adımıyla ilerlemiş ve 60 liraya yük
seltilebilmiştir. Ama Devletin ve holdinglerin üret
tikleri her türlü mal elli - altmış misli artmıştır. Bun
ların nedenlerini aramak gerekir. 

Alkaloit Fabrikasındaki kapsülü fare zehir i ile ze
hirletip, zehirin morfinde de bulunmasıyla dış ülke
lerin malımızı geri çevirmesi, dış pazarların bize ka
panarak milyarlık mallarımızın yaramaz halde bek
lemekte olması ve dış pazarları Hindistan gibi bazı 
devletlere kaptırmamız çok acıdır. Bu da yetmiyor
muş gibi, elimizde bulunan binlerce ton haşhaş kap
sülü meydan ateşinde yaktırılarak, Hazineyi milyar
larca lira zarara sokmak nedir, nedendir; bunların 
müsebbiplerini bulmak görevimiz değil midir? Bu
nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının başın
daki Sayın Bakanın ve teşkilatının, tarımla ilgisi - bil
gisi olmayışından ileri geldiğini açıkça söylemek gü
nah mıdır? Bugün, Sayın Bakan Hüsnü Doğan ve üst 
düzeydeki pek çok bürokrat, haşhaşın nerelerde ve 
nasıl^yetiştirildiğini bilmemektedirler. Bakanın kendi 
imzasını taşıyan yazılar var elimde; çok gülünç. Ken
disi bilmiyorsa, o yazıyı yazan genel müdür niçin 
yazıp bakana imzalattı Haşhaş; zengin, sulak ve ve
rimli arazide yetiştirildiği halde, Sayın Bakan tam 
tersine, «Haşhaş fakir, kurak ve verimsiz arazide ya-
pılrı» demektedir. Bu düşünce, bakan için çok acı ve 
gülünçtür. 

Bu ne talihsizliktir ki, üç bakanlık birleştirilmiş 
ve bunların başına da Sayın Hüsnü Doğan gibi, par
lamentoda, köyü, tarımı ve ormanı tanıyan yokmuş 
gibi, Türk çiftçisini, Türk köylüsünü ve orman köy
lüsünü böylesine perişan eden, yoksullaştıran ve mes
leklerinden tiksindiren bir bakan gelmiştir. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen şahıslara taalluk 
eden sözler söylemeyiniz; Genel Kurula ve Başkanlığa 
hitaben konuşun. 

YUSUF DEMİR (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım ve özellikle sayın iktidar milletvekili arkadaşla
rım, sizlere sesleniyorum, «Zararın neresinden dönü-
lürse kârdır» derler; beceriksiz Sayın Bakan istifa et
sin, kendisini istifaya çağırıyorum. (ANAP sıraların
dan «Beceriksiz sensin» sesleri, sıra kapaklarına vur
malar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bece
riksiz sensin. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Utanmıyor mu
sun? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Baka
na hakaret ediyor Sayın Başkan; nasıl konuşturuyor
sunuz böyle? 

YUSUF DEMİR (Devamla) — Şerefle istifa eder-
se, memleket için ve Türk çiftçisi için hayırlı olur. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda konuşacak pek 
çok husus var; zaman kısa. 5 milyonu aşkın vatan
daşımızın acıklı durumuna bir çözüm getirmek için 
haşhaş ekicileri hakkında istediğimiz Meclis araştır
masının açılmasına yüce Meclisin karar vermesini 
dilerim. 

Hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sen haşhaş nedir 
biliyor musun? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Söz istiyorum Sayın Baş
kan, sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Sataşma vardır» di
yorsunuz ve cevap vereceksiniz... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından «Sadece istifa et, 
dedi» sesleri) 

Efendim; «İstifa et» dedi veya demedi, onlar mü
him değil; ama diğer hususta bakana, uygun olma
yan söz sarf etmiştir; o itibarla söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın. Başkan, muhterem 
milletvekilleri, böyle talihsiz, şanssız ve seviyesi tar
tışılır bir konuşmadan sonra huzurunuza gelmekten 
üzüntü duyuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizi ilgilendirmiyor 
Sayın Bakan, konuşmalarınıza dikkat ediniz lütfen, 
seviyesiz konuşmayın. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Size hitap etmi
yorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili her şeyi 
söyler, evvela onu öğren. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, söz almadan 
konuşma âdetini lütfen bırakınız. Herkes oturduğu 
yerden müdahale ederse görüşmeleri idare etmemiz 
mümkün olmaz, her kafadan bir ses çıkarsa Mecliste 
görüşmeler yürümez. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Seviyeli konuşma si
zi ilgilendirmez Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; hadise şudur : Sayın Yu
suf Demir'in bir sıkıntısı vardır; memurlarla uğraş
mayı sevmektedir. Banaz'da Orman İşletmesindeki bir 
adamı yerinden almam için iki yıldan beri durmadan 
baskı yapmaktadır; sıkıntısı budur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne il
gisi var bununla, görüşmelerin? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu kadar basit 
hadiselerden giderek, yüce Meclisi bu gibi şanssız ko
nuşmalarla işgal eden bir kimsenin burada bulunma
sından üzüntü duyuyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSMET TURHANG1L (Manisa) — İşte şimdi 

milletvekiline hakaret etti. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bir 

şey sorabilir miyim? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Orman Genel Mü
dürlüğüne kimleri doldurdun, onları söyle. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayra Başkan, sayın 
bakanın konuşmalarında sataşma var. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Baş
kan, 'bakanlar kaçıyorlar; sorular var. 

HÜSEYÎN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayım 
(Başkan, seksen tane soru var, bakanlar niye kaçıyor-
lar? 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan arkadaşları
mın da lütfen mümkün olduğu kadar sorulara cevap 
verecek şekilde hazırlanıp gelmelerini rica ediyorum. 
Sorular her gün bizi de yoruyor; seksen suali bura
da okuyoruz, bir tanesine cevap veriliyor; hakikaten 
güzel olmuyor,;! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen hep bir
den konuşmayın. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayıa Başkan, bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun ne sormak 
istiyorsunuz, kimden sormak istiyorsunuz? 

YILMAZ DEMİR ıflBilecik) — Size bir sorum 
olacak Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
YILMAZ DElMflR (/Bilecik) — Sayın Başkan, Sa

yın Yusuf Demir, bakana «beceriksiz» dedi, bunun 
üzerine Sayın Bakan söz istedi. Sayın Bakanın be
ceriksiz olup olmadığı tartışma konusudur, ama, bu 
hakaret sayılmamalıdır, 

'BAŞKAN — Efendim, bir dakika Sayın Yılmaz 
Demir. 

Sayın Yusuf Demir, bakana «'beceriksiz» di
ye hitap etti balkan da gereken cevafbı, efendiliği 
içerisinde verdi. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri; 
SHP sıralarından gürültüler) Çok rica ederim, bir 
daha... Söz hakkınız da yok zaten, çok rica ederim... 
(SHP sıralarundan gürültüler) 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki ön görüş
meler tamamlanmıştır. Önergeyi şimdi oylarınıza su
nacağım. Oylama, işaret oyu ile yapılacaktır. 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edil
memiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. (İSIHP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, «Sözlü Sorular» kısmının 
1 inci sırasındaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın sorusu, jzinii olması dolayısıyla ertelenmiş
tir. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim, çok rica ederim karşılıklı konuşmaya
lım. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, lüt
fen 'Bakanlar Kurulu sıralarına bakar mısınız? 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN —' 2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nallbantoğlu'num, Başbakandan sorusu var
dır. 

LR VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Sayın Nallbantoğhı?... Buradalar. 
Sayın Başlbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

lütfeder misiniz, 'bakar mısınız bu tarafa? 
BAŞKAN — Efendim, rica ederim müdahale 

etmeyin; devamlı surette müdahaleye alıştınız sev
gili arkadaşım. Burada meseleleri görüşürken, sizin 
oradan müdahale etmeye hakkınız yok. 

YILMAZ DEMİR .(Bilecik) — Sayın Başkan, 
orası Bakanlar Kurulu sırası, ayakta mı takip ede
cekler? 

BAŞKAN — Beni alakadar etmez; ikaz ediyo
rum, vazifemi yapıyorum. Sizin de ikide bir bura
da bana söz söylemeye hakkınız yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
öneri getiriyoruz. 

ıBAŞKAN — önerinizi verirsiniz; bağırmaya hak
kınız yok. 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenrniştlir. 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki Konya Milletvekilli 
Salim Ererin sorusu, soru sahibinin izinli olması do
layısıyla ertelenmiştir. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletvekilli 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Bakaınradan soru
su vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayrn bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Mül'letvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

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

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonunun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür-
, kân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?... Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Balkanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonunun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi • ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.,. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

ISMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, yo
ruluyoruz efendim, dinlemekten yoruluyoruz. 

BAŞKAN — Ben de yoruluyorum ismail Bey, 
ben de yoruluyorum, ama müsaade ediniz, müdaha
le etmeyiniz; size cevap vereceğime bir maddeyi da
ha okurdum hiç olmazsa. 
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10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/645) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.,. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11 .— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Edirne MM'etvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayım Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6J647) 

BAŞKAN — 12 noi sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, 'Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ankam?... Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonununun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Balkanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Konya Milletve
killi Salın Erel'in sorusu, soru sahibi izinli olması 
dolayısıyla ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 15 ineli sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?...' Buradalar.: 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yoklar.., 
Soru efteilenmliştir. 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradalar, 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 17 noi sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve iBa^bakan Yardımcısı?... 

Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir.: 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?..A Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Devlet Lojmanları Yapım Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/658) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili I 
Türkân Turgut Arikan'ın, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?... Buradalar. 
Sayın bakan?... Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına { 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba

kanı Sayın Safa Giray tarafından cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz edenim. 

Türkân Turgut Arikan 
Edirne j 

Soru 1. Devlet Lojmanları Yapum Fonunda 1984 
yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devreden bakiye, 
'b) 'Bütçe ödeneğinden kullanılan, 
c) Faiz ve diğer gelirler, 
d) İç ve dış krediler, yardımlar, 
e) Diğer gelirler, 
f) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. I 

Soru 2. 'Bu fondan 1984 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? I 

a) Konutlarla ilgili arazi ve arsa kamulaştırma, 
devralma ve satın alma bedelleri, I 

t>) Konut projeleri ile ilgili her 'türlü alt ve üst
yapı projdendirme 'hlzmeiüleri ve gerekli harcamalar, I 

c) Hazırlık, ihale, kontrol, şantiye hizmetlerinin I 
gerektirdiği harcamalar, 

d) Altyapı tesisleri yapım ve anasistemlere bağ
lantı harcamaları, I 

e) Bina ve tesislerin yapımıyla ilgili her türlü I 
harcamalar, I 

f) Diğer giderler, I 
g) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları, I 
Soru 3. Soru 1, 2'deki bilgiler 1985 yılı için I 

nedir? I 

©AŞK AN — Buy urun Sayın Bakan. I 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arikan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonunun 1984- I 
1985 yılları gelir ve 'giderlerine ilişkin sorularına 
cevap vermek üzere Ihuzudarınızdayım. I 

Birinci soru, '«Devlet Lojmanları Yapım Fonun- I 
da 1984 yılında toplanan kaynakların tutanları ayrı I 
ayrı nedir?» şeklindedir. | 
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1983 yılından devreden 'bakiye 720 milyon lira, 
1984 yılı bütçe ödeneğinden (kullanılan 935 mil

yon lira, 
Faiz ve diğer gelirler; yok, 
iç ve dış krediler ve yardımlar; yok, 
'Bu fona diğer fonlardan aktarma da yapılma

mıştır. 

'İkinci soru, «Bu fondan 1984 yılında yapılan har
camalarım tutanları ayrı ayrı nedir?» şeklindedir. 

Bu fondan finanse edilmek suretiyle ilk etapta, 
Ankara'da iki a'yrı bölgede yapımı kararlaştırılan, 
toplam 420 dairelik üçüncü ve dördüncü devlet ma
halleleri inşaatı 'bakanlığımızca, Emlak Kredi Ban
kası Genel Müdürlüğü ile prdtokoltu olarak gerçek-
ıleşfciriılm'iştir. Bu mahallelerle illglıli, konut inşaatı, .ko
nutların çevresiyle 'bütünlüğünü sağlayacak yol, su, 
kanalizasyon, elektrik, sana tanzimi gibi sosyal ve 
teknik altyapı tesisleri protdkoilda yer almıştır. 

'Sorunun (a) fıkrasında yer alan «Konutlarla il
gili arazi ve arsa kamulaştırma, devralma, satın al
ırı bedelleri» konusunda, 1984 yılı itibariyle bir öde
me yapılmamıştır. 

İkinci sorunun (b, c, d, e, f) fıkralarında belirti
len hususlar için 1984 yılında, bakanlığımızca Emlak 
Kredi Bankasına 1 milyar 650 milyion Ura ödeme 
yapılmıştır. 

ıJkinoi sorunun (g) fıkrası, «Bu fondan başka fon
lara aktarma yapılmışsa tutarları nedir?» şeklinde
dir : Bu konuda herhanigi bir 'işlem yoktur. 

Üçüncü soruda, aynı 'bilgiler 11985 yılı için tekrar 
sorulmaktadır : Devlet Memurları Lojman Yapım 
Fonunda 1985 yılında toplanan kaynaklar; 1984 yı
lından bakiye 451 milyon lira; 1985 yılı bütçe öde
neğinden 'bütçeye konulmuş, olan rakam, bilahara 
Maliye 'Bakanlığı 'tarafından bütçe uygulama yöner-
gesiyle kaldırılmıştır; onun için bütçeden herhangi 
'bir kullanma yapılmamıştır. 

İkinci sorunun (d, e, f) fıkraları altyapı tesisleri 
yapım ve anasistemlere bağlantı harcamalarını, 'bina 
ve tesislerim yapımı ile ilgili her türlü harcamaları ve 
diğer giderleri sormaktadır : Fonun bu hususlarda 
1985 yılında geliri olmamıştır. Yani soru, iç ve dış 
gelirler, yardımlar, diğer gelirler ve 'bu fona diğer 
fonlardan aktarma yapılmışsa tutarı nedir, tarzında
dır ki, bu kalemler için 'böyle bir işlem yoktur. 

«Devlet Memurları Lojman Yapım Fonundan 
1985 yılında yapılan harcamaların tutarı...» Konut
larla ilgili arazi ve arsa kamulaştırma, devralma ve 
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saJtın alma bedeli olarak harcama yapılmamıştır. Ge
rek bu fıkra ve gerekse (c, d, e, f) fıikralarında yer 
alan hususlar için, protokol hükümleri gereği Eimlak 
Kredi Bankasına 450 milyon 596 bin lira öderumiş-
«ir. 

ISaydığım, (b, c, d, e, f) fıkraları ile ilgili «Harca
malarda bütçe ödeneğinden kullanılan faiz ve diğer 
geliiırler, iç ve dış krediler, diğer gellirier...» Bu ko
nularda toplam olarak Emlak Kredi Bankasına 450 
ımiyom 596 'bin l'ira ödenmiştir. 

Bu fondan, 1985 yılında, diğer fonlara aktarma 
yapılmamıştır. 
Arz ederim efendim. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açıklama yapacak mısınız efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet, soruları
mızı da artık seyyar sorular haline getirmiştir; 35'i aş
kın yazılı sorumu sözlü soruya çevirmiştir. Ne yazıktır 
ki, bu uygulama fonlar konusundaki araştırma önerge
sinden sonra olmuştur; bunun nedenini açıklamak is
tiyorum. 

Biliyorsunuz, sözlü soruda, soru sahibi Genel Ku
rulda iki defa bulunmadığı takdirde soru düşmekte
dir; herhalde hükümet beni burada gafil avlamak ve 
soruları düşürmek istemektedir; ama ben mümküa 
olduğu kadar burada duracağım, bu soruların duç-
mesi için hükümete fırsat vermeyeceğim. 

Anlaşılan, Sayın Başkanın değil, ama hükümulm 
rüyalarına fonlar girmeye başlamıştır. Gocundukları 
bir taraf var ki, en basit rakamları dahi üç dört ay 
sonra cevaplamayı tercih etmektedirler. 

Bu uygulama ile, içtüzüğe göre her gün ancak 
bir sorum cevaplanabilecektir; haftada üç soru ce 
vaplansa, bu sorularımın tamamının cevaplanması üç 
ay alacaktır. Bu, denetimden örtülü bir kaçıştır. Ni
tekim, bütün bu sorular yazılı sorulmuştur; iki ay içen
de cevaplanmamıştır; üç ay daha eklerseniz, en az beş 
ay içinde cevap verilmiş olacaktır. 

Ben şunu söylemek istiyorum: «Sinop Hapishane
sinden kaçabilirsiniz, askerlikten kaçabilirsiniz; ama 
kendinizden kaçamazsınız» diye bir tekerleme vardır. 
Ben bunu şöyle değiştiriyorum: Millî iradeye hesap 
vermekten kaçmanız mümkün değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Muhtarlardan ne
den kaçtın? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sen 
konuşma, sen kendi köyüne bile gidemedin. 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 20, 21, 22 ve 23 üncü sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soru
ları, İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü bendi ge
reğince ertelenmiştir. 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olayla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu, 
soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672)-

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/675) 
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29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

BAŞKAN — 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu sıra
lardaki, Edirne Milletvekili Türkân .Turgut Arıkan'ın 
soruları, içtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü bendi 
gereğince ertelenmiştir. 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN —31 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbaakndan sorusu yardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

»BAŞKAN — 35 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 36 nci sırada ki, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

BAŞKAN — 38 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 39 ve 40 inci sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

41. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 
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BAŞKAN — 41 inci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

42. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

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

BAŞKAN — 43, 44, 45 ve 46 ncı sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soru
ları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 47 nci sırada, İçel. Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

48. — Tekirdağ. Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsellendiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 50 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu, Sayın Sökmenoğlu'nun 
görevli olması sebebiyle * ertelenmiştir. 

51. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve demir -
çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 51 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu, İçtüzüğün 97 inci maddesi gere
ğince ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 52 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Balkanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Hatay .Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Dışişleri Bakanın
dan sorusu, Sayın Sökmenoğlu'nun görevli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 
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54. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yesilırmak Ovası sulama projesine ilişkin sözlü so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel'in cevabı (6/613) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Altay?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Bura

dalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Hasan Altay 
Samsun 

Aşağı Yesilırmak Ovası, Karadeniz ve ülkemizin 
en verimli topraklarına sahiptir. Çarşamba - Ayva
cık'ta yapılan Suat Uğurlu Barajı sulama amacına da 
yöneliktir. 

1. Suat Uğurlu Barajının yapımı çoktan bitmiş 
olmasına karşın sulamaya yönelik çalışmalara neden 
yeterli, önem verilmemektedir? 

2. DSt yetkilileri «Aşağı Yesilırmak Sulama Pro
jesinin 10 yıl kadar önce yapıldığını, ancak geçerlili
ğini yitirdiğinden yeniden yapılması gerektiğini» ileri 
sürmektedir. Doğru ise, bu gibi kaynak savurganlığı 
nasıl önlenecektir? 

3. DSt yetkilileri, yörenin yılda 800 mm yağış al
dığından sulama gereksinimi doğmadığını ileri sür
mektedir; doğru mudur? 

4. Yağışların düzenli olmadığı, özellikle yazların 
kurak geçtiği, üretimi azalttığı dikkate alınarak, ta
rımla ilgili kuruluşlardan yeterli bilgi alınmış mıdır? 

5. Sulama projesinin gerçekleştirilmesi durumun
da ne zamana kadar tamamlanması olanağı vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Samsun Milletvekili Sayın Hasan Al
tay'ın Aşağı Yesilırmak Ovası Sulama Projesine iliş
kin sorularına cevaplarımı arz ediyorum . 

1. Çarşamba Ovası sulamasını da kapsayan Aşa
ğı Yesilırmak Projesi uygulama alanı, Orta Karade
niz Bölgesinde ve Samsun İlinin yaklaşık 30 kilomet
re doğusunda yer almaktadır. Projenin su kaynağı, 
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Suat Uğurlu Barajı kesitinde 36 100 kilometrekare 
drenaj alam ve yıllık ortalama 4,6 milyar metremikap 
akımı olan Yesilırmak Nehridir. 

1969 yılında tamamlanmış olan Aşağı Yesilırmak 
Projesi ile, enerji amaçlı Hasan Uğurlu Barajı ve hid
roelektrik santralı, Suat Uğurlu Barajı ve hidroelek
trik santralı ve Çarşamba Ovasında 83 bin hektar sa
hayı sulayacak sulama ve ıslah tesisleri önerilmiştir. 
Çarşamba Ovasında drenaj ve Yesilırmak Nehri ısla
hı çalışmalarına 1984 yılında başlanmış ve 1985 yılın
da tamamlanmıştır. Bu çalışmalarla, 67 bin hektar 
sahanın taşkınlardan korunması sağlanmış ve işletme -
bakım yollan inşa edilmiştir. 

Suat Uğurlu Barajı santralından çıkan suların, ba
rajın 2 600 metre mansabında Kumköyü regülatörü 
vasıtasıyla 27,60 metre kotuna kadar kabartılarak 
Çarşamba Ovası anakanallarına sulama suyu olarak 
verilmesi ve sağ sahilde 54 831 hektar, sol sahilde 
28 482 hektar olmak üzere toplam, 83 313 hektarlık 
sahamn sulanması öngörülmüştür. Proje içerisinde 
drenaj ve ıslah çalışmalarının ağırlık taşıması ve bu 
konulara yöre halkından talepler gelmesi nedeniyle 
drenaj ve taşkın konularına öncelik verilmiştir. 

2. Ovanın sağ sahilindeki kısmın kesin projesi 
1972 yılında yapılmıştır; sol sahil birinci kısmının 
(8 254 hektar) kesin projesi yapılmış olup geri kalan 
kısımların kesin projesi ise, önümüzdeki yıllarda ta
mamlanacaktır. 

1986 yılı birim fiyatlarıyla Kumköyü regülatörü 
tesis bedeli 5,4 milyar lira; Çarşamba Ovası sağ ve 
sol sahil toplam tesis bedeli 76 milyar 700 milyon li
radır. Kesin projenin yeniden yapılması' söz konusu 
değildir. 

3. Ortalama yıllık 800 milimetre yağış, sulama, 
ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, 
Çarşamba Ovasının sulanmasına ihtiyaç duyulmuş ve 
yukarıda belirtildiği gibi, gerekli etütler yapılmış, su
lama projeleri hazırlanmıştır; ancak diğer projeler ve 
bütçe imkânları çerçevesinde, Çarşamba Ovası Sula
ma Projesine öncelik verilememiştir. 

4. Bu, kendi kuruluşumuzun görevleri içerisinde 
olup, projenin hazırlanmasından önce gerekli jeoloji, 
arazi tasnif, su arkları, tarımsal ekonomi, taşkın, mal
zeme ve. kamulaştırma etütleri yapılmıştır. 

5. Projenin, - bütçe imkânlarına bağlı olarak -
uygulamaya geçildikten sonra, yaklaşık sekiz yılda bi
tirilmesi mümkün görülmektedir. 
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Durum, bilgilerinize saygıyla arz olunur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altay, açıklamada bulunmak istiyorsunuz; 

buyurun efendim. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Aşağı Yeşilırmak Ovasının sulan
ması konusunda bana birtakım istekler geldiğinde 
sayın genel müdür bulunmadığından, sayın genel mü-

, dür vekilinden telefonla bazı bilgiler aldım : Bana ve
rilen yanıt «Bölge, yıllık ortalama 800 miligram yağış 
almaktadır, sulamaya gerek yoktur» şeklinde oldu: 
ancak, sayın bakan en yetkili kişi olarak «Ovanın su
lamaya ihtiyaç duyacağı»nı belirttiler; kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Bizim amacımız, olayı gündemde tutabilmek ve 
savsaklanmamasını sağlamaktır. Kendi olanaklarıyla 
sulama yapabilen köylülerimiz, diğerlerine göre üç 
kat fazla ürün elde edebilmektedir. Bu itibarla, bu 
yörenin sulanması, diğer yörelerden öncelik taşıyacak 
niteliktedir ve bunun somut sebepleri de vardır. 

Ayrıca, yeri gelmişken, o yöredeki köylülerimizin 
diğer bir sorununa değinmek istiyorum. Tahmin ede
rim, sayın bakan, konu kendilerine intikal ettiğinde 
bu sorunu kolaylıkla çözebileceklerdir. Köylülere elek
trik kullansın kullanmasın, saat başına para ödettiril-
mektedir. Gerek sulama yapan köylülerden, gerekse 
evinde elektriği bulunan köylülerden elektrik parası 
alınmakta; birçok kişi maalesef mağdur olmaktadır 
perişan olmaktadır. Köylülerden saat başı esasına gö
re para talep edilmektedir ve bir ölçüm de yapılma
maktadır. Geçen yıl Çarşamba İlçesinin bir köyüne 
gittiğimde, köyün sulama tesislerindeki elektriğin ke
sik olduğunu gördüm. Bana, bu elektrik kesikliğinin 

. komşu bir köyün elektrik parası borcunu ödemediğin
den dolayı olduğunu belirttiler. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının, hükümetin, köylüleri birbirine tahsildar 
kılmaya hakkı yoktur. Bu itibarla köylünün bu soru
nuna da eğilinmesini diler, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

55. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (61614) 

BAŞKAN — 55 inci sıradaki Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar, Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu, soru sahibinin izinli olması dolayısıyla 
ertelenmiştir. 

57. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortakla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Trabzon Milletve
kili Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Osmıan Bahadır?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

, (6/703) 
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BAŞKAN — 60 mcı sıradaki Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu, içtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

61. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top--
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında greçekleş-
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 63 üncü sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince ertelenmiştir.. 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 64 üncü sıradaki İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, sorusu, mehil istenmesi sebebiyle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 65 inci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın, Sivas'İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 
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Sayın özcan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 66 nci sıradaki Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in sorusu, soru sahibinin izinli olması se
bebiyle ertelenmiştir. 

67. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, İçel Milletvekili Meh
met Kocabaş'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakam?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova -
Erzurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık ve Iskâr:. Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/637) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elek
trifikasyon çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'ia?.. Buradalar. . 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Bura

dalar. 
önergeyi okutuyorum : 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta- , 
vassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Abdurrahman N. Kara'a 
Kütahya 
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Sorular: 
1. Bingöl ilindeki elektrifikasyon çalışmaları için 

1984 yılına kadar harcanan ödenek miktarı ne kadar-
dır? Bu tarihe kadar kaç yerleşim birimine (İlçe, bu-̂  
cak ve köy dahil) elektrik sağlanmıştır? Elektrikten 
yararlanan nüfus sayısı ne kadardır? 

. 2. 1984 • 1985 yılında kaç köye elektrik verilmiş
tir? Harcanan ödenek miktarı ne kadardır? 1986 yı
lında elektriklendirilecek köy sayısı ne kadardır? Ay
rılan ödenek miktarı nedir? 

3. Kalkınmada öncelikli illerin başında gelen Bin
göl'de köyler için özel sübvansiyona dayak elektrik ta
rifesi uygulanması düşünülmekte midir? 

4. Bingöl'de köy yerleşimlerinin dağınıklığı bilin
mektedir. Köy merkezlerinden daha büyük ve yoğun 
nüfusa sahip mezralar bulunduğu halde, bu mezralara 
elektrik verilmediği gözlenmektedir. Bu durumda, köye 
elektrik verilmiştir diyebilmek için mezraların da aydın
latılması gerekmez mi? Halen elektrik bağlanan köy
lerde nüfusun büyük çoğunluğu mezralarda yaşadığı 
için karanlıktadır. Bu durumda elektriklendirmenin 
köy bazında gerçekleştirildiğini söyleyebilir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Abdurrah-
man Necati Kara'a'nın, Bingöl Hindeki elektrifikasyon 
çalışmalarına ilişkin sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

1. Bingöl İlindeki köy elektrifikasyonu çalışma
ları için 1984 yılına kadar cari fiyatlarla 500 milyon 
liraya yaklaşan yatırım yapılmış ve bunun karşılığında 
1984 yılma kadar 120 köye elektrik götürülmüştür, ilin 
tüm ilçe ve kasabaları elektriklendirilmiş olup, elekt
rikten yararlanan köy nüfusu 187 186'dır. 1984 yılında 
bitirilecek ve o yıldan sonraya kalacak işler için 468 
milyon lira; 1985 yılı için ise 865 milyon lira ödenek 
verilmiştir. 

2. 1984 yılında Bingöl ilinin 27, 1985 yılında ise 
107 köyüne elektrik verilmiştir. Yani, Türkiye Cumhu
riyeti kurulduğundan 1985 yılına kadar 147 köye 
elektrik götürülmüş; yalnız 1985 yılında ise 107 köye 
elektrik götürülmüştür. 1986 yılı yatırım programına 
Bingöl ilinin geri kalan ve elektriksiz olan 62 köyünün 
elektriklendirilmesi işi plana alınmıştır. Bu iş için 400 
milyon lira ödenek ayrılması planlanmıştır. 

3. Türkiye Elektrik Kurumunca belirlenen elekt
rik enerjisi satış tarifeleri, kalkınmada birinci derece
de öncelikli iller hudutları dahilindeki sanayi abone

lerine yüzde 5 indirimli uygulanmaktadır. Bunlar dı
şındaki abone gruplarında ise, tarifelerde tespit edilen 
fiyatlar uygulanmaktadır. 

TEK'in, 1 Şubat 1986 tarihinde yürürlüğe giren 
Elektrik Enerjisi Satış Tarifesine göre: 

a) Elektrik tesisleri ve hizmetleri TEK'çe yürütü
len, devralınmış olan köy muhtarlıklarına yapılan sa
tışlarda aktif enerjinin beher kilövat/saati 26 lira 80 
kuruştan hesap edilerek fatura edilmektedir. 

b) Elektrik tesisleri ve hizmetleri TEK'çe devra
lınmış olan köylerde ise, abone gruplarına elektrik da
ğıtım müesseselerinin tarifesi uygulanmaktadır. Buna 
göre, meskenler için belirlenen fiyat, 1 ayda tüketilen 
elektrik enerjisinin ilk 150 kilovat/saatlik kısmı için 
26 lira 75 kuruştur. 

TEK'in, 1 Şubat 1986 tarihinde yürürlüğe giren 
tarifesine göre ortalama satış fiyatı 36 lira 79 kuruş
tur. Köylerde yapılan elektrik enerjisi satışlarına uy
gulanan tarife ise, yukarıda açıklanmış olduğu üzere 
ortalama satış fiyatının oldukça altında bulunmakta
dır. Bu itibarla, kalkınmada öncelikli illerdeki köyler 
için özel sübvansiyona dayalı elektrik tarifesi uygulan
maktadır; başka bir şey düşünülmemektedir. 

4. Köye bağlı mahalle ve mezra gibi yerleşim 
yerlerine elektrik verilmesi konusunda, mahallî mülkî 
idare amirliklerinin ve ilgili bölge müdürlüklerinin ta
lepleri dikkate alınarak, elektrikli köye veya dağıtım 
hatlarına yakın olan yerleşim ünitelerine (10 hane ve 
nüfusu 50'nin üzerinde olan yerleşim yerlerine) bir 
program dahilinde elektrik götürülmeye çalışılmak
tadır. Mezralar da bu çalışmalara dahil bulunmakta
dır. 

Her zaman ifade, ettiğimiz gibi, 1987 yılı sonuna 
kadar Türkiye'de elektriksiz bir tek köy bırakılmaya
caktır; ondan sonra mezraların da elektriklendirilme-
sine başlanacaktır. Biz hükümeti devraldığımız za
man, biliyorsunuz^ 11 bin köyün elektriği yoktu. Biz, 
bu köylere elektrik bağlanması çalışmalarını ikibuçuk 
sene içerisinde bitireceğiz. Ayrıca Türkiye'de 12 bine 
yakın da mezra bulunduğunu hatırlatmak isterim. Ya
ni, Türkiye'de bizim iktidarı devraldığımız zamana 
kadar yapılmış olan elektrik dağıtımı kadar elektrik 
dağıtımını, biz 1988 senesi sonuna kadar yapmaya gay
ret edeceğiz. 

Durum budur, bilgilerinize saygıyla arz olunur 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ̂  sayın Bakan. 
Sayın Kara'a, bir açıklamada bulunacak mısınız 

efendim? 

- 4 2 6 -
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ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütahya) 
— Hayır, bir açıklamada bulunmayacağım; sayın ba
kana teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

BAŞKAN — 70 inci sıradaki, Uşak Milletve
kili Yusuf Demir'in devlet bakanından sorusu, Ba
yın Demir'in izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

71. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/663) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Aydın Milletve
kili Ertuğrul Gökgün'ün, Bingöl İlinde tütün eki
minin yaygınlaştırılmasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Aydın. Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gökıgün?.. Buradalar 

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

Soru ertelenmiştir. 
73. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

(BAŞKAN — 73 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İçişleri Baka

nından sorusu, Sayın Sökmenoğlu'nun görevli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

74. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 
Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Buradalar. 

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

Soru ertelenmiştir. 

75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

BAŞKAN — 75 inci sırada Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

76. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 76 ncı sıradaki, Konya Milletve
kili Haydar Koyuncu'nun, Devlet Bakanından soru
su, Sayın Koyuncu'nun görevli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

77. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 77 nci sırada İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Ya
pılması Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/120, 1/525) 
(S. Sayısı: 420) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin, 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
görevleri Hakkında 1188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkındaki 232 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam. 
ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Değerli arkadaşlarım, dünkü birleşimde tasarı

nın tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi ve 
Anavatan Partisi Grupları adına birer üye konuş
muştu. 

Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına, Sayın Tülay öney'indir. 

Sayın Öney, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın öney, süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazi
ne ve Dışticaret Müsteşarlığının kuruluşuyla ilgili 
kanun hükmünde kararnamenin müzakeresi vesile
siyle, bu müsteşarlığın gerek faaliyetlerine gerekse 
yapısına ilişkin olarak; Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, özal Hükü
metinin kuruluşunu izleyen günlerde, ekonomik ve 
malî politikanın odak noktasını oluşturacak derece
de önemli görev ve yetkilerle donatılarak kurulmuş 
bir- kurumdur. Hazine ve Milletlerarası İktisadî İş
birliği birimi, Maliye Bakanlığından çekilip alın
mış; Dışticaret birimi de Sanayi ve Ticaret Bakan-

(1) 420 S. Sayılı Basmayazı 9.4.1986 tarihli 90 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lığından ayrılmış; Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığı örgütü çatısı altında birleştirilmiştir. 

O günden itibaren ekonomi ve dış ticaret politi
kalarının hazırlanması; hazine, para - kredi, iç borç 
ve dış borç işlemlerinin yürütülmesi; ithalat, ihracat 
işlemleri; KİT'lerin yatırım ve finansman program
larının hazırlanması; bankalara ve sermaye piyasa
sına ilişkin politikaların düzenlenmesi ve uygulan
ması gübi ekonomik ve malî yönetimin temeli olan 
ilke ve kararların alınması, bu müsteşarlığa görev 
olarak verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacağınız gibi, hü
kümet iktidara geldiğinden beri, idarî yapıda deği
şiklikler yapmaktadır. Bakanlıklar birleştiriliyor, ayrı
lıyor; genel müdürlükler yer değiştiriyor, kaldırılı
yor, kuruluyor ve bütün bunlar kanun hükmünde 
kararnamelerle uygulanmaya konuluyor. Hükümet 
ne zaman bu konuda bir yetki talebiyle Meclise 
gelse hep aynı gerekçeyi ileri sürer; o gerekçe de, 
koordinasyonun kolay sağlanması, bürokrasinin 
azaltılması ve en önemlisi de tasarruf, yani devlet 
hizmetlerinde masrafın azaltılması, tasarrufun sağ
lanması olur. Şimdi bakıyoruz, Hazine ve Dıştica
ret Müsteşarlığında 2 binin üstünde bir kadro var; 
oysa, Hazine ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teş
kilatı Maliye Bakanlığı bünyesindeyken ve dışticaret 
seksiyonuda Ticaret Bakanlığına bağlıyken, bu ka
dar çok sayıda kadro bulunmamaktaydı. O halde 
burada tasarruf ilkesine uymak söz konusu olma
mıştır. Ya ne yapılmıştır? Para politikası ve malî 
politika yönetimiyle, dışticaret işlemleri arasında 
koordinasyon sağlanması amaçlanmıştır. Bunda bir 
ölçüde belki yarar vardır; ancak bu koordinasyon 
sağlanırken, Hazineyle bütçenin ilişkisi kesilmiş, 
bütçe Maliye Bakanlığında kalmış, aynı biçimde 
gelir idaresi Maliye Bakanlığında kalmış; böylece 
devletin geliri ve bütçesiyle, gideri, yani harcama
ları arasındaki koordinasyon ortadan kalkmıştır. Bu 
topal bir malî yönetimdir ve yanlıştır. Bizler bu 
noktayı dile getirdiğimiz zaman hep şu cevap veri
lir sayın milletvekilleri: «Efendim, hükümet bir bü
tündür, gelirlerin Maliyede, harcamaların Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığında olması bir şeyi değiş
tirmez; hükümet içinde koordinasyon (ortak karar 
geliştirme) sağlanır ve bu nokltada bir kopukluk ol
maz.» Belki doğrudur; aslında öyle olması lazım
dır tabiî; fakat, eğer bu böyle ise, o zaman koor-
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dinasyon uğruna bu değişikliği neden yaptınız? Bı-
raksaydınız, işlemler ve birimler ait oldukları yer
lerde kalsalardı; siz hükümet olarak, hazine işlem
leriyle, dışticaret işlemleri arasında koordinasyonu 
sağlayarak devam etseydiniz. 

Sayın milletvekilleri, bizim bu noktadaki inan
cımız şudur: Özal Hükümeti bu konuda adama 
göre organizasyon yapmış; bu müsteşarlığı Sayın 
Pakdemirli için oluşturmuştur. Bu müsteşarlığın 
başından Sayın Pakdemirli'yi çekin, yerine bir 
başka değerli bürokratı, örneğin bir Ahmet Beyi, bir 
Mehmet /Beyi getirin, bakalım Sayın Başbakan veya 
hükümet bu müsteşarlıktan memnun olacak mı ol
mayacak mı? Bu denli önemli görev ve yetkileri tek 
bir kişiye verirsiniz, adeta devlet içinde devlet ya
ratmış olursunuz. Eğer o kişi, hükümetle tam bü-
tünleşmezse - ki, bir bürokratın, hele bir teknokra
tın hükümetle bu kadar bütünleşmesi, bu kadar po
litik yaklaşıma sahip olması çok ender görülür - o 
zaman bütün sistem altüst olur ve önce kendiniz 
en büyük şikâyetçi haline gelirsiniz. Dilerim bu 
noktaya gelmeyesiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığının çalışmalarına gel
mek istiyorum. 1986 yılı bütçesini müzakere ettiği
miz günlerden hatırlayacaksınız; Haizine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı, Türkiye'nin toplam 7 trilyonluk büt
çesinin 1,5 trilyonluk kısmını 'kullanmaktadır. Ka
mu iktisadî teşebbüslerine transferler, bütçe içi çe
şitli fonlar, iç ve dış borçların faizleri, teşviklerle 
ilgili çeşitli kaynaklar hep bu müsteşarlıkça yöne
tilmektedir. Asılında, iş 'bununla da kalmamakta, büt
çenin .dışında kurulan iç ve dış borçların anapara 
ödemelerini yapmaya yönelik borç iadesi de bu 
müsteşarlığın görev ve yetki kapsamı içinde bulun
maktadır. 'Bu durumda, çok kaba bir hesapla Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığı, ülkemizin 3-3,5 tril
yonluk kaynağına hükmetmektedir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Özal'ın Düyûn-i 
Umumiyesi. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — O nedenle, kuru
luşunun yasalaştırılacağı şu aşamada, konunun bü
tün yönleri ve boyutlarıyla ele alınıp incelenmesi 
zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, kurulduğundan bugüne ka
dar, üzerinde en çok konuşulan, faaliyetleri hak
kında en çok spekülasyon yapılan ve haber üreti

len kurumlardan biri Hazine Dışticaret Müsteşarlı
ğıdır. Neden Akşam yatar, sabah kalkarsınız, bu 
müsteşarlık tarafından yayınlanan bir tebliğle, örne
ğin, bu ülkenin mercimek veya yumurta ihracatıyla 
ilgili bütün sistem değişmiş; bu faaliyetleri yürüten 
birtakım firmalar batmış, başka bazı firmalar ihya 
oluvermiş. Yine bir sabah kalkarsınız, bir de bakar
sınız ki, demir - çelik ithalatçıları veya tüp kaçak
çıları birdenbire ferahlayıvermişler; yaptıkları bir 
sürü illegal işlem kanunlaştırılıvermiş. Bir gün bir 
bakarsınız, kontrolsuz ve sorumsuz döviz işlemleri 
yüzünden, birkaç banka batma'k noktasına gelmiş; 
onları kurtarmak için bir gecede bir operasyon ya
pılmış ve Türk halkına, 1 dolar, 20 lira fazlaya mal 
olmaya başlamış; hemen arkasından, tüm mallara 
zam furyası gelmiş, ihracatta vergi iadesi sistemi, 
bu müsteşarlıkça hazırlanan bir kararname ile ufak 
bir değişikliğe uğratılmış; ama bu, sonuçta Hazine
ye koskoca bir (kayıp getirmiş; 40-50 milyarlık ha
yalî ihracat fiyaskosu... 

Hükümet, bugün burada, bütün bu pervasız 
yönetimin ve anlaşılmaz olayların hesabını vermek 
durumundadır; açık ve net bir biçimde. 

Başlca bir konuya geçiyorum. Hazine ve Dışti
caret Müsteşarlığının temel görevlerinden biri,-Ka-
nun tasarısının 2 nci maddesinde ide yer almaktadır-
hazine, para - kredi, nakit hareketleriyle devletin iç 
ve dış borç işlemlerini yapmaktır. Bu demektir ki, 
Türkiye'de uygulanan para politikası sonucu ortaya 
çıkan parasal olayların, borçlanmaların, kredi mus-
luklarındaki daralıp genişlemelerin merkezi bu müs
teşarlıktır. O halde biz burada, son üç yılda Tür
kiye'de yaşanan enflasyonun, emisyon artışlarının, 
aşırı boyutlara varan ürkütücü düzeydeki iç ve dış 
borçların, Türkiye'nin giderek daha çok başvurmak 
zorunda kaldığı kısa vadeli borçlanmanın, Türk pa
rasının değerinde meydana gelen anormal düşü
şün hesabını bu müsteşarlıktan sormak durumunda
yız. 

Türk ekonomisi, geçen yıl 3 milyar dolarlık dış 
borç ödemesi yapmıştır. Bu yıl ise 3,5 milyar dolar
dan fazla dış borç ödeyeceğiz. Dolar, bugün Türk 
Lirası karşısında 700 liraya ulaşmıştır; üç-dört ay 
içinde bin liraya ulaşacak görünüm vermektedir. Bu 
durum nereye 'kadar gidecektir? Hükümet bu soru
lara ciddî ve 'tutarlı açıklamalar getirmelidir. Ka
çamak cevaplarla, oyalama siyasetiyle geçiştirilecek 
noktalar değildir bunlar. 
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Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığının önde gelen görevlerinden biri de, dç ve 
dış ekonomik, malî ve ticarî olayları izlemek ve de
ğerlendirmektir. Müsteşarlık, bir araştırma bürosu 
veya sadece akademik çalışma yapan bir enstitü ol
madığına göre, bu izleme ve değerlendirmeyi, takiben 
herhalde birtakım öneriler geliştirmek veya politika 
üretmek durumundadır. Kısacası, Türk •ekonomicini, 
son derece hızlı ve önemli gelişmelere uğrayan 
dünya ekonomisine uyarlayacak politikaları hazır-

' lamak ve önermek zorundadır. 

Uluslararası para piyasalarında neler olmakta
dır? Doların değeri, ıtüm yabancı paralar karşısında 
durmadan düşüyor, Türkiye'de ise devamlı yükseli-. 
yor. Bu çarpıklık nereye kadar sürecektir? Uluslar
arası bankacılık ve borçlanma sisteminde yaşıyoruz; 
o halde başka ülkelerin, bankalar ve finans kuruluş
larıyla alacak - borç ilişkileri nedir? Borç erteleme 
anlaşmaları nasıl yürümektedir? Türkiye bu dü
zenden nasıl yararlanmalıdır? Başka ülkeler ara
sında ticaret tavizleri, kota ' uygulamaları nasıl bir 
düzende yürütülmektedir? Türkiye haklarını nasıl 
savunmalıdır? Bunların hiçbirinin irdelenmediği ka
nısındayız. 

Bu eksiklikler, müsteşarlığın esasa ilişkin birta-
' kim görevleri yapmadığını veya yapamadığını; buna 
karşılık günlük uygulamaları maksatlı bir biçimde 
her gün değiştirerek karmakarışık bir şekilde gö
türmekle uğraştığını göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Değerli arkadaşlarım lütfen biraz yavaş konu
şalım; Meclis lobisinde değilsiniz; çok rica ederim... 

Buyurun, devam edin Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın milletve
killeri, daha önce de değindiğim gibi, tüm para po
litikasının düzenleyicisi ve uygulayıcısı Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığıdır. Böyle olduğuna göre. 
kendilerine şu soruları yöneltmek zorunluluğunu his
sediyorum: 

Dünya petrol piyasalarında fiyatlar yükselirken, 
bunu anında Türk halkına yansıttınız da, şimdi pet
rol fiyatlarında meydana gelen büyük düşüşü de halkı 
miza yansıtarak onu ferahlatma önerisini niçin ge
tirmiyorsunuz? 

Banker olaylarından bu yana dört yıl geçmiştir. 
Sayısını bile hatırlayamadığımız pek çok düzenleme 
yaptınız, Meclisten sınırsız yetkiler aldınız, tasfiye 

10 . 4 s 1986 0 : 1 

(kurulları oluşturdunuz; ne sonuç çıkardınız? Hangi 
bankerleri suçlu buldunuz; kaç tanesini cezalandır
dınız? Tasfiyeleri neden bitirmediniz? Bankerlerin 
mallarını sattıysanız, ne kadar para topladmız? Bu 
faciaya uğrayan vatandaşlarımıza ne kadarlık ödeme 
yaptınız? Daha ne kadar alacakları vardır bu in
sanların? Neden bu kadar yavaş gitmektesiniz? Lüt
fen açıklayınız. 

Benzeri şekilde, bir yıldan fazla bir süredir de
vam eden hayalî ihracat olayında hangi noktadası
nız? Kaç firmayı suçladınız. Cezalandırdınız mı? 
Bunların, devlet kasasından haksız yere aldıkları ver
gi iadeleri ne kadardır? Bunun ne kadarını geri 
alabildiniz? Vatandaş da, bizler de. bu konularda 
bilgi sahibi değiliz. Kamu vicdanını rahatlatmak 
için, burada doyurucu açıklamalar yapmak zorunda
sınız. 

Sayın milletvekilleri, görüyoruz ki, bu ülkede 
bazı konular baş (döndürücü bir süratle ele alınıyor 
ve bir gecede değiştiriliyor, bir gecede yepyeni dü
zenlemelere tabi tutuluyor; ama büyük halk kitle
lerini ilgilendiren birtakım konular var ki, yıllarca * 
el atılmıyor ya-da ele alınmış gibi gösterilip yıllarca 
sürüncemede bırakılıyor. 

Bu noktada, sayın hükümete şunu söylemek is
terim: Bu bir çifte standart uygulamasıdır; ama, 
kimsenin gözünden kaçmamaktadır, yani herkes her 
şeyin farkındadır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamda nokta nokta 
öle aldığım konular, Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığının sorumluluğundaki görevleridir. Görevlerini 
yapmayan veya yaptığı görevlerde ve uygulamalar
da başarı sağlayamayan bu müsteşarlığın, bu olu
şum biçimi ve yapısıyla ve bu denli aşırı yetkileriy
le Türk kamu yönetimi içinde yer almasını uygun 
bulmadığımızı belirtir, yüce kurula saygılar suna
rım. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Şahıslan adına söz isteyen?.. 

M. NURİ ÜZEL ((Eskişehir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Üzel, buyurun efen
dim; süreniz 10 dakikadır. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde, dün ve bugün grupları adına konu
şan arkadaşlarımızdan, özellikle Milliyetçi Demok-
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rasi Parttisi ve SHP sözcüsü arkadaşlarımızın gayet 
isabetle, çok geniş bir vukufla, meseleleri açık se
çik, özüne uygun 'bir şekilde dile getirmiş olduk
larından dolayı, sanırım 'hükümetin kendilerine te
şekkür etmesi lazımdır. 

Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımızın da bu 
hususta söyledikleri hatırlanırsa, zannediyorum ki, 
diğer iki sözcü arkadaşımızın fikirleri ile aslında 
birleşmektedir. Konuşmamda - hatırlatarak - bun
ları belirtmek isteyeceğim. 

İzahlarımızın ve görüşlerimizin sonucu olarak 
peşinen söyleyeyim ki, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığının, teşkilat olarak bir bakanlık haline getiril
mesi gerekmektedir. Müsteşarlığın gereksizliği üze
rinde duran SHP sözcüsü arkadaşımla bu konuda 
aynı fikirde olamıyorum; ancak, tasarının içinde 
belirtilen görevleri itibariyle artık bu teşkilatın bir 
bakanlık olarak teşkili lazım geldiği hususu önemle 
ortaya çıkmaktadır. Bu fikrimi, tasarının ifadeleri 
üzerinden olduğu kadar çeşitli açılardan da izaha 
çalışacağım. 

1 inci madde, bakınız ne diyor: «Bu kanunun-
amacı, ekonomi ve dış ticaret politikalarının tespi
tine yardımcı olmak için Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığının kurulmasına ilişkin esasları düzenlemek
tir.» 

Sayın arkadaşlarım, politika tespiti her şeyden 
önce hükümet yetkisini elinde tuttan bir makam 
tarafından olmak gerekecektir. Müsteşarlıkla bu işi 
yürütmek, adeta hükümet yetkilerini bir başka teş
kilata devretmek suretiyle yetkisizlik gibi bir durum 
ortaya koyup, müsteşarlığı hükümetin mesuliyet
ten kaçmasını temin edecek bir teşkilat haline getir
me olmaktadır. 

Yine 1 inci madde, «bu politikalar çerçevesinde 
faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi 
ve geliştirilmesi için bu teşkilat, kuruluyor» diyor. 
Bütün bu hususları, SHP sözcüsü arkadaşım çok 
daha geniş ve isabetle söylediği cihetle, fazla vak
tinizi almadan geçeceğim. 

2 nci maddede sayılan görevlerin tümü, bu teşki
latın bir bakanlık halinde kurulmasını gere'k'tirdiği 
kadar; bu görevler arasında, özellikle (a), (e), (f), (h) 
fıkralarında sayılan 'görevlerin genelliği, müsteşarlığın 
•bir bakanlık haline getirilmesi gereğini ortaya koy
maktadır. Yine, (b), (d), (e), (g) fıkraları ise icraatın 
taşıdığı önem itibariyle bu teşkilatın bir bakanlık 
halinde kurulmasını gerektirmektedir. 
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I 32 nci maddede müsteşarlığa intikal ettiği belirti
len görev ve yetkiler, esas itibariyle Maliye ve Güm
rük, Sanayi ve Ticaret 'Bakanlarından, bakanlıkların
dan ve bu bakanlıklara ait genel müdürlüklerden» 

I kurul veya daire başkanlıklarından intikal edegelmek-
tedir. Şu halde, bunların intikal ettiği yer itibariyle 
dahi, evvelce bir bakanlıktan kopmuş olmak dolayı
sıyla, şimdi de yeni bir bakanlığa bağlanmasında isa
bet olacaktır. 

I Tasarının ikinci kısım birinci bölümündeki 5 inci 
maddede, müsteşarlık için Ibelirtilen görevler arasın
da, «faaliyet alanına giren konularda diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla (yani bu arada bulunabilecek 
bakanlıklar ve bakanlar ile) işbirliği ve koordinasyo
nu sağlama görevi» kaydediliyor. Bu şekildeki ifade, 
özellikle koordinasyon sağlanması gereken hallerde 
-yönetim kademelenmesi bakımından- müsteşarlık 
makamı ve müsteşar ile diğer bakanlıklar makamı ve 
bakanlar arasında önemli uyumsuzlukları ve yetki 
çatışmalarını ortaya koyabilecektir. Bu durumu ob
jektif olarak halletmek için de -yararı olacağı için-
müs'fceşarlığın, bir bakanlık haline getirilmesini zarurî 
görmekteyim. 

!Bu duruma tasarıda işaret edilebilecek en belir
gin bir husus, 14 üncü maddenin (a) ve (b) fıkra
larında belirtilen «ihraç ve ithal maddelerinin stan-
dartlaştırılmasını sağlamak yönünde, dış ticarete ko
nu olanlarından ihtiyaç duyulanların Türk Standart
lar Enstitüsünün bağlı olduğu bakanın onayı ile mec

burî tatbikata koyma» işlemleri müsteşarlık, yani Baş
bakanlık- ilgili 'bakanlık arasında, eski ifadelerle ica-
bî veya selbî ihtilaflar, uyumsuzluklar ve hatta ko
nunun gereği ve zamanlaması bakımından yetki an
laşmazlıklarını ortaya koyabilecek bir mahiyet taşı
maktadır. Bu önemli husus da, teşkilatın bir bakan
lık haline getirilmesi gereğini tekrar ortaya koymak
tadır. 

Tasarının 6 nci maddesinde müsteşarlığın anahiz-
met birimleri, 15 inci maddede danışma ve denetim 
birimleri ve 20 nci maddede de yardımcı birimler 
tasnif edilmiştir. Bu tasnif, müsteşarlığa verilen gö
revlerin, esasen tam Ibir bakanlık kuruluşu halinde 
yönetilmesine cevaz verecek şekildedir. Bu görevler 
adeta bir bakanlığa devrediliyor gibidir. 

Bilhassa, anahizmet birimlerine verilen esas ve 
önemli görevler, esasen evvelce bu kuruluşların dalhil 
oldukları bakanlık teşkilatı içerisinde yürütülegelmiş-

I ierdir. Bu durum da, hizmetin özüne uygunluk iti-
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bariyle bir bakanlık kuruiluşu gereğini ilham etmek
tedir. 

Tasanda .'belirtilen görevler arasında, denetleme 
görevlerinin -böyle bir kanunla verilmiş olsa dahi-
kendisine müsteşarlık denen bir teşkilata tanınmış 
iolması, ilmî literatürden 'bilindiğine göre, idare ve 
teşkilat hukukuyla -'bağdaşmamaktadır. 

Denetlemenin ortaya çıkaracağı pek çok idarî 
veya adlî takip konularında yetki iradesinin kullanıl
ması hakkı, bizim idare hukukumuzla kurumun en 
yüksek makamında bulunan görevli 'bakana veya ge
nel müdüre verilmiştir. Bizim teşkilat 'hukukumuzda, 
denetleme yetkisi iradesini kullanma yetkisinin esası 
'budur. Bu tasarıyla 'kurulan müsteşarlık 'Başbakan
lığa bağlıdır; doğrudur ve 'bu müsteşarlığın denetle
me görevleri Başbakan adına ve Başbakanın direk
tifleriyle yürütülmek gerekecektir. Tasarının diğer 
.maddelerinde görülen denetim görevlerinin önemi, 
genişliği, -uzmanlık gerekleri, çeşitleri ve yükü bakı
mından, ağırlığım Başbakanlığa yüklemekten ziyade, 
bir bakanlık kuruluşu olarak ele almak daha etkili 
bir icraat sağlayacaktır. 'Bu görev ve hizmetlerin hü
kümeti temsil seviyesinde de yürütülmesi sebebiyle, 
Ibir müsteşarın değil, (bir bakanın yetkili olarak bu
lunması gereken haller elbette olacaktır ve halen de 
olmaktadır; (bu teşkilatın Başbakanlığa bağlı olması 
dolayısıyla, bu göreve her zaman Başbakanın yetiş
mesi, hem mümkün değil ve hem de uygun olmaya
caktır. 

'BAŞKAN — Sayın Üzel, ısüren iz doluyor, lütfen 
toparlayınız efendim. 

'M. NURİ ÜZEL (Devamla) —. Bu hallerde, bir 
başka ilgili bakan görevlendirilecektir ki, bu hal, ,bu 
ve diğer bakanlık yetkilerinin de olumsuz tedahülünü 
ve müdahalesini ortaya çıkaracaktır, örneğin; Dış 
ticaret bağlantılarının bir bakan tarafından imzalan
madığı haller olmaktadır. Şu halde, bu tasarıyla geti
rilen görevlerin, bu bakımdan da yürütülmesinde, bir 
bakanlığın mevcudiyeti gerekli görülmektedir. 

Dış ticaretin, çeşitli ülkeler ve bloklar ile ilişki
lerini, aftan ve gelişen önemiyle mütenasip bir yetki 
genişliği sağlamak için de bakanlık kuruluşu gerek
mektedir. 

AET ilişkilerinin ekonomik ve sosyal yönleri iti
bariyle, çeşitli bakanlıklar teşkilat, kuruluş ve daire
ler arasındaki mevcut olduğu bilinen farklı görüş, il
gi, yetki ve görev dağınıklığını birleştirici bir politi
ka ve uygulamayla takip için, bütün özel teşebbüsün, 
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özellikle sanayi kesiminjn haklı istekleri üzere, bir 
bakanlık 'görevleri içinde AET konularının toplan
ması gereği ortaya çıkmaktadır. AET işlerini de böy
le bir bakanlığa bağlamak lazım gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, toparlayın lütfen, ya
vaş yavaş. 

'M. NURİ ÜZEL '(Devamla) — Sayın Başkan, tü
mü üzerinde önemli Ibir konuyu görüşüyoruz, lütfen 
biraz müsamahanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önümüzdeki -kâğıtlar 6-7 sayfa, 5'er 
dakikadan 30 dakika olur, o da mümkün değil tabiî. 

'M. NURİ ÜZEL '(Devamla) — Teşkilatın önemi, 
ismindeki dış ticaret ifadesinden anlaşıldığı ve kanun 
hükmünde kararname ile kuruluşundan beri icraatın
dan izlendiği üzere dış ticaret konularına verilen 
önem bilinmekle beraber, yine de önemli bir nok
sanlık göze çarpmaktadır, ihracatta, zaman zaman 
çok genel ve hatta millî bir şikâyet haline gelen hu
sus, İhraç ürünlerinde kalite kontrolünün noksanlı
ğıdır. İhracatta kalite kontrolünü sağlamak şart ol
maktadır. 

Tasarının 11 inci maddesinin (f) fıkrasında itha
lat Genel 'Müdürlüğünün görevleri arasında, sadece 
fiyat ve kalite kontrol işlerinin düzenlenmesi belir
tilmiş; buna rağmen, tasarının 10 uncu maddesin
de belirtilen «İhracat Genel Müdürlüğünün» görev
leri arasında, yeri ve konusu itibariyle özellikle bu
lunması gereken husus olarak, ihraç mallarının ka
lite koritrol işlemlerine yer verilmemiştir. 

Her ne kadar tasarının 14 üncü maddesinde ihraç 
ve imal mallarının... 

'BAŞKAN — Sayın üzel, tasarının maddelerini 
konuşuyorsunuz; bunları maddelere geçildiğinde de 
söyleyebilirsiniz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — 'Bunların hepsi 
birbirine bağlı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Süreniz çok geçti, lütfen. 
M. NURt ÜZEL (Devamla) — Ürünlerin stan

dartlaşmasını sağlamak, ihracatın bu bakımdan de
netlenmesi işleriyle de uğraşmak ve bunlara ait mev
zuatı uygulamak görevi de yine bir bakanlık teşkilini 
gerektirmektedir. 

Kaldıki, 14 üncü 'maddede, ithal mallarının stan-
dartlaştırılmasının da nasıl sağlanacağı açık bir şe
kilde anlaşılır halde değildir. 

'Bu teşkilata, Hazine Kontrolörleri Maliye Bakan
lığından bu unvanla aynen intikal etmiş; ancak bu 
kontrolörlerin unvanlarının bu defa, 33 üncü mad
denin (e) fıkrasında belirtilen Hazine ve Dışticaret 
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Uzmanı unvanına paralel olarak, Hazine ve Tıştica-
ret Kontrolörleri olarak değiştirilmesinde herhalde 
yarar olacaktır. 

Sayın 'Başkan, geri kalan kısımları maddelere geç
tiğimizde ifade etmek isterim; fakat bütün bu husus
lar, teşkilatın 'bundan sonra (hükümet içinde çok da
ha iyi bir şe'Mlde görev vermesini sağlamak üzere, 
yine sözcü arkadaşlarımın söyledikleri 'bütün husus
ları tekrar 'hatırlayıp, göz 'önünde tutmak ve 'benim 
de, kısa konuşma isüremde acele bir şekilde ifade 
etmeye çalıştığım üzere, 'bu teşkilatın, tüm ekonomik 
hayatta aldığı önem itibariyle, bir 'bakanlık şekline 
dönüştürülmesi uygun olacaktır. 

Tasarının 'bu şekilde değiş'tirilmesi için, komis
yonca geri alınmasını isteyen görüşlerimiz istikame
tinde 'bir önerge takdim ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Açıklama yapmak üzere, Sayın Bakan söz iste

mektedirler. 
'Buyurun Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 da

kikadır efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET 'KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ile alakalı olarak, sayın milletvekili arkadaşla
rımın tenkitlerim' ve sorularını tespit etmiş bulunu
yorum. 

ONURAL SERER BÖZKURT (Çanakkale) — 
İzin verirseniz, daha soru soracağız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî. 

Genel olarak, fonksiyonları itibariyle Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığının 'bir 'bakanlık haline dönüş
türülmesi ve 'bakanlığın bu şekilde organize edilme
sinde yarar olduğu ortaya konuldu. Özellikle Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Sözcüsü ile Sayın Üzel (bu ko
nuda uzun izahatlarda 'bulundular. 

TÜLAY ÖNEY -(İstanbul) — Hayır efendim, biz 
bakanlık önermedik. «Birimler eski yerinde kalma
lıdır» dedik. 

DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Belki 
ben o şekilde anladım. 

Şunu belirtmek istiyorum : Hazine ve Tışticaret 
Müsteşarlığı, daha evvel iki bakanlıkta mevcut olan 
görevlerin bir kısmının birleştirilmesi suretiyle teşkil 
edilmiş bir müsteşarlıktır. Özellikle eski Ticaret Ba-
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kanlığının Dışticaret kısmıyla, Maliye 'Bakanlığının 
Hazine Genel Sekreterliği bir araya getirilmek su
retiyle, bir müsteşarlık haline getirilmiş ve bu iki 
bakanlıktaki mevcut görevler, genelde aynen bu müs
teşarlığın görevleri olarak yer almıştır. 

Bu şekilde teşkil edilen müsteşarlık için, «Efen
dim, bütün yetkileri kullanıyor; içinde bir bakan 
tarafından kullanılması lazım gelen birçok siyasî yet
kiler var, 'bu yetkilerin müsteşarlık tarafından kulla
nılması, usul yönünden, Anayasa yönünden doğru 
değildir» şeklinde yapılan tenkitler özellikle de bu 
noktaya getirilmiştir. 

Şunu kesinlikle belirtmekte yarar var : Kanun
larla verilmiş olan bu yetkiler, daha evvel Hazine 
Genel Sekreterliği ve Maliye Bakanlığında iken, bu 
bakanlığın ve genel sekreterliğin görevlerinden han
gileri daha evveL Maliye Bakanı tarafından kullanılı
yor ise, o görevler ve o yetkiler (bugün aynen bir ba
kan tarafından kullanılmaktadır. Kanun gayet açık
tır. 

Aynı şekilde, Ticaret Bakanlığı Dışticaret Genel -
Sekreterliğinin mevcut görevlerinden Ticaret Bakanı
na ait olan görevler, bugün bu müsteşarlığın bağh 
bulunduğu veya onun üstünde olan bakan tarafın
dan kullanılmaktadır. Demek ki, siyasî yetkiler müs
teşara devredilmemiştir. Bir kere bunda kesin olarak 
anlaşmak lazım. Bu konuda ne kanunen, ne de her
hangi bir başka imkân mevcut değildir. Kanun gayet 
açıktır, der ki : «Bu iki teşkilatın (bakanlara ait olan 
yetkisi, bu müsteşarlığın 'bağlı bulunduğu bakana ait
tir.» Dolayısıyla, daha evvel genel sekreterlik halin
deyken, bakanın kullandığı mevcut yetkiler ne ise, 
bugün onları gene balkan kullanacaktır. 

Yalnız, birçok ülkede planlama da ayrı bir ba
kanlıktır. Çok yerde, planlama teşkilatı yerine, plan
lama müsteşarlığı yerine planlama bakanlığı vardır. 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı gibi bir yeri ba
kanlık yapanlar da var. Hatta daha evvel (biliyorsu
nuz köy hizmetlerini Köyişleri Bakanlığı, orman hiz
metlerini Orman Bakanlığı yürütüyordu. Muhtelif ba
kanlıkları istediğiniz zaman büyültür, istediğiniz za
man da küçültebilirsiniz. Bu, her hükümetin veya her 
partinin kendi uygulayacağı bir politikadır. 

'M. NURÎ ÜjZEL (Eskişehir) — Ama, onlar ba
kanlıktır sayın bakan. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığının şurada konuştuğumuz 
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'bütün yetkilerini bağlı olduğu bakan kullanmaktadır; 
'bir bakanlıkla arasında bir fark yoktur. Yani, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığını bir 'bakanlık yaptığınız 
zaman, o bakanın kullanacağı yetkileri bugün Baş
bakan Yardımcısı olarak 'ben kullanıyorum. 

'M. NÜM ÜZEL l(Eskişeihir) — O zaman bakan
lık yapın sayın (bakan. 

DEVLET BAKANI VE 'BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ER'DEM »(Devamla) — îşte 
şimdi ona geliyorum. 'Bu 'bir tercih işidir. Yani, biz 
nasıl ki 'bakanlıkların adedini azalttık; bir başka ik
tidar gelir, bakanlıkların adedini artırır ve Ibu tak
dirde de birçoklarım, 'bu dediğimiz tarzda bakanlık 
'haline 'getirir. Bu bir tercih sebebidir. Yoksa, «'Bu iş 
yanlıştır, doğru değildir» demeyi kabul etmek müm
kün değildir. Yani, yarın bir başka hükümet gelir, 
bir başka parti gelir ve ben orman hizmetlenini, köy 
'hizmetlerini ayrı birer bakanlık yapacağım veya Ha
zineyi ayıracağım bir başka bakanlık yapacağım, 
planlamayı ayrı bakanlık yapacağım der ve görüşü 
kendine göre doğrudur; bu bir tercih işidir. 

'Biz hükümet alarak bu konuda baştan beri iddia 
ettik, bakanlıkların küçültülmesi, bakanlık adedinin 
artırılmaması konusunda bir görüş ileri sürdük, hatta 
bunu Seçilm Beyannamemizde de vatandaşa deklare 
ettik, «Türkiye'de bakanlık adetleri fazladır, bunları 
küçülteceğiz, azaltacağız.» dedik, sonuçta bununla ik
tidara geldik ve buna göre de bu yönde bir tedbir al
dık. 

Şimdi sizin, aldığımız bu tedbire karşı gelip, «Yok 
efendim, siz Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığını ba
kanlık yapacaksınız.» demeniz olmaz. Bu mümkün 
değil, buna iştirak etmek de mümkün değil, Ayrıca, 
siyasî kararlarla ilgili tenkitlere de iştirak etmiyo
rum; çünkü burada mevcut görevlerin siyasî olanla
rını yine bakan kullanır, başkasının kullanması müm
kün değildir, kanun gayet açıktır. 

Bu bakımdan, «Efendim, bunun ağır görevleri var, 
ıbu görevlere göre de, muhakkak bakanlık olması ge
rekir» düşüncesine katılmak mümkün değil; çünkü 
bumun başında gene hir bakan vardır. Bu yönünün bi
zim tarafımızdan kabul edilmesi veya bu fikre işti
rak etmemiz mümkün değildir. Biz bunun doğru ol
duğu kanaati içindeyiz ve 2,5 yıllık uygulamamızda 
elde ettiğimiz neticeleri de göz önüne alarak, biz bun
da İsrarlı olmaya ve neticede bunun Türk ekonomisi
ne gelecekte de yararlı sonuçlar vereceğine eminiz. 
Şahsî kanaatim olarak şunu arz ediyorum; Bu teşki

latın bu şekildeki organizasyonu, bizden sonra gele
cek hükümetlerce de değiştirilemeyecektir; çünkü fay
dası görüleceğinden aynen muhafaza edilecek ve ay
rılma cihetine gidilfmeyeeektiir. 

Hâzine ve Dışticaret Müsteşarlığının, ekonomi po
litikasının yürütülmesinde, hazırlanmasında hakikaten 
çok önemli görevleri vardır. Bu görevler daha evvel 
Maliye Bakanlığı file Ticaret Bakanlığında yer alıyor
du. işte biz, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığını oluş
tururken, alyrı ayrı iki bakanlıkta olan yetkileri, eko-
nomii politikasının hazırlanması ve yönlendirilmesini, 
tek bir bakanlıkta, tek bir müsteşarlıkta ve dolayısıy
la tek bir bakan koordinatörlüğünde yürütülmesinde 
fayda gördük ve bu şekilde müsteşarlık halline getir
dik. 

Sayın konuşmacıların, ekonomi politikasında bugü-
-ne kadar gelen neticelerle alakalı bazı tenkitleri oldu. 
Gayet tabiî bunlara iştirak etmek mümkün değildir. 
Biz elde edilen neticelerin, uyguladığımız, düşündüğü
müz ve varmak istediğimiz noktalara uygun olarak 
gittiği kanaatini muhafaza ediyoruz, özellikle uzun 
zamandan beri dile getirilen enflasyon konusunda 
-hepiniz hatırlarsınız- Başbakanlık Bütçesi müzakere 
edilirken, Plan ve Bütçe Korriisıyonunda ve burada siz
lere söylediğimiz düşüncelerin, bugün kademe kademe 
gerçekleştiğini hepimüz görmekteyiz. Türkiye, bu ekö-
domi politikasında kanaatimce iyiye gitmektedir, çok 
daha iyi noktalara gelecektir. Türkiye'min ekonomik 
potansiyelli, fizikî potansiyeli ve elemanları, ülkeyi böy: 

le bir başarıya götürmesi için yeterlidir. Elinde ele
manları vardır, iyi kullanıldığı takdirde Türkiye, tah
min ©diyorum ki, bir daha ekonomik darboğazlarla 
karşı karşıya kalmaz. Biz bunun bu noktaya gelmesi 
için, parti olarak, hükümet olarak her türlü çabanın 
içindeyiz, bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz 
ve ıbu noktaya kadar da başarılı olduğumuz kanaatini 
muhafaza ediyoruz. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının Teşkilat Ka
nunu vesilesiyle sayın konuşmacılar, özellikle hayalî 
ihracat konusuna değindiler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz doldu, to
parlayın lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hayalî 
ihracat konusunda, daha evvel Başbakanlık Bütçesin
de de ve özellikle bu kanun vesilesiyle Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da söylediğim gibi, benim kanaatim, 
bu konularda gerek maliye müfettişlerinin, gerek he-
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sap uzmanlarının, bankalar yeminli murakıplarının 
ve diğer organların yaptıkları çalışmalar savcılığa in
tikal etmektedir, mahkemelerde görüşülmektedir. Şim
dilik bunlar birer iddiadır, neticede mahkeme karar 
verecektir. Ancak mahkemenin kararından sonra teş
hir etmenin ve bundan sonra, bu kimselerin bu kür
süden belirtilmesinin mümkün olabileceğini; ama böy
le bir karar verilmeden, mahkeme sonuçları alınma
dan bunların suçlu kabul edilerek Mecliste, hatta di
ğer yerlerde ortaya atılarak teşhir edilmesini uygun 
bulmadığımı; bu bakımdan da, mahkeme sonuçları 
alındıktan sonra, yani haklarındaki karar kesinleştik
ten ve mahkûm olduktan sonra, her yönden açıklama 
yapılmasında; hatta kaçırdıkları, haksız aldıkları mik
tarların belirtilmesinde hiçbir sakınca olmayacağını; 
fakat mahkemeye intikal eden bir konuyu, suçlu gibi, 
suçu kesinleşmiş gibi, doğru bir iddia imiş gibi bura
larda tartışılmasını şahsen doğru bulmadığımı, ifade 
ederek geçmek istiyorum. 

Son olarak da, vaktimizin olmaması dolayısıyla, 
özellikle enflasyon ve Türk parasının değeriyle ala
kalı konular üzerinde duracağım, örneğin «Dolar bu
gün 700 liradır, ileride bin liraya çıkacaktır» denildi. 

Bu gibi konulan, ben, muhtelif vesilelerle Plan 
ve Bütçe Komisyonunda' ve burada çok tekrarladı
ğımı zannediyorum; Türkiye'de Türk parası, dolara 
karşı ve diğer paralara karşı enflasyonla alakalı ola
rak, enflasyon oranları ölçüsünde değer kaybeder ve 
buna göre de, eğer Türkiye'de, mart ayında toptan 
eşya fiyatında yüzde 1,3'lük bir artış olduysa, demek 
ki, mart ayında dolara karşı Türk parasının değer 
kaybı azamî bu noktada olur. 

Biz, Türkiye'de enflasyon oranının yüzde 25'te 
kalacağı kanaatindeyiz ve ilk üç ayda yüzde 29,5 do
laylarına inmiş olan yıllık enflasyon oranının, yıl sonu 
itibariyle, her halükârda yüzde 25'e ineceğine de kuv
vetle inanıyoruz. 

Bu bakımdan, doların bu kadar yüksek değerlere 
ulaşacağını tebarüz ettirmek doğru olmadığı gibi, bu 
görüşe iştirak etmek de mümkün değildir. Eğer biz, 
Türkiye'de enflasyonun 1986 yılında yüzde 80 olaca
ğını düşünüyor ve hesabımızı ona göre yapıyorsak, 
belki bu bahsedilen rakamlara ulaşılabilir. Ama Tür
kiye'de enflasyon oranı yüzde 25'te kaldığı ölçüler
de, bu değeri, bu şekliyle mütalaa etmekte yarar var
dır. 

Aslında, daha fazla konularda hazırlık yapmıştım 
ve bazı konulara da cevap vermek istiyordum; fakat 
vaMn azalması dolayısıyla konuşmamı burada kesmek 
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• zorundayım. Yalnız, Sayın Tülay öney, burada yap-
I mış olduğu konuşmalarında çok daha geniş kapsam-
I lı sualler tevcih ettiler. Bu suallere kürsüden cevap 
I vermek isterdim; ancak vaktinizi daha fazla alma-
I mak için, sadece, kendilerinin daha önce Plan ve Büt-
I çe Komisyonunda sormuş oldukları, bankerlerin borç 
I ve alacaklarıyla alakalı suallerine cevabı şimdi yazdı 
I olarak takdim edeceğim, diğer suallerinin cevaplarını 
I da bilahara kendisine intikal ettireceğim. 

I i Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I m Sayın Sadıklar, buyurun efendim. 

CAFER.TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
I Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
I Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilatı ile ilgili 
I bu çok önemli tasarı hakkında, çok kısa olarak gö-
I rüşlefimi arz etmek istiyorum. 

I Hazinenin, Maliye Bakanlığından ayrılması ile 
ilgili konularda sakıncalı bulduğum hususları mütead-

I dit. vesilelerle arz etmiştim. Şimdi bu husus üzerinde 
I duracak değilim. Eski ismi ile Hazine Genel Müdür-
I lüğü ve Dışticaret Teşkilatı, daha eski konumunda 
I birer ekoldü, birer meslek teşekkülü idi. Bu teşkilat-
I 1ar, eski konumlarında ülke ekonomisine büyük hiz-
I metler vermişlerdir. Bu teşkilatlara eleman alırken 
I büyük titizlik gösterilmiş ve bu teşkilatların ekol ha-
I üne getirilmesi için büyük gayretler sarf edilmiştir. 
I Bunun sonucu olarak, bu teşkilatlarda, ülkeye ger-
I çekten büyük hizmetler veren elemanlar yetişmiştir. 
I Bunlardan biri de Sayın Başbakan Yardımcısıdır. 

Bugün üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, bu tasarı 
I ve bu uygulama ile bu teşkilatlar birer meslek olmak

tan çıkarılmakta ve bu teşkilatlara, nereden olursa 
olsun, iktidarın uygun gördüğü kimselerin getirilebil-

I mesi için hükümler getirilmiş ve bunlar kanunlaştı-
I rılmak istenmektedir. Tek bir misal arz edeceğim. Bu 

teşkilatların dış temsilciliklerine mühendislerin de ata-
I nabilmeleri için, bu kanun tasarısı ile hüküm getiril

mektedir. 
I Değerli arkadaşlarım, müteaddit vesilelerle arz et

tim, mühendisler iyi yetişmişlerdir, en iyi talebeler mü-
I hendislik okullanna gider; ama onların dış teşkilatta 
I işleri nedir? Bizim onlara, burada mühendislik hiz-
I metlerinde ihtiyacımız var. Onları bu mesleğin içine 
I sokup da ne kazanacağız? Bunu tek bir misal olmak 

üzere veriyorum ve demek istiyorum ki, bu meslek, 
I bu ekol ekol olmaktan çıkarılmaktadır ve yazık edil-
I mektedir. 
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Hazine Genel Müdürlüğü, dün bütçenin yarısına 
yakın bir meblağı harcayan çok önemli yetkileri haiz 
bir teşkilattı. Ancak, bugünkü konumuyla, elinden 
alınan bazı yetkiler ve fonlar sebebiyle eski hazine 
birliği bir tarafa bırakılmış ve birkaç parçaya bölün
müştür. Hazine birliği fikri ortadan kalkmış ve Ha
zine bugün, para - kredi politikasında ben etkiliyim 
demesine rağmen, bu tasarıyla artık etkili olamaz 
hale getirilmiştir. Hazinenin bölünmüşlüğünün veba
li Sayın Bakan, eski bir Hazineci olarak sizin üzeri-
nizdedir. 

Sayın Başbakanımız geçenlerde bir gazetemizle 
mülakatta diyorlardı ki: «Geçmişte bankerler olayın-" 
da olduğu gibi, bu dönemde de dövize ilişkin geliş
melerden ders aldık.» Bu demektir ki, biz hükümet 
olarak, para - kredi politikasında deneme - yanılma 
metodunu uyguluyoruz; uyguluyoruz, yanlış oluyor, 
ders alıyoruz; ama bu ders ne pahasına alınıyor? Biz 
diyoruz ki, gerek bankerler konusunda, gerek banka
lar konusunda, Hazine Genel Müdürlüğünde, bu ge
nel müdürlüğün dosyaları arasında o kadar çok bil
gi, o kadar çok tecrübe vardır ki, tekrar deneyip ya
nılmanıza lüzum yoktur. Lütfen onlara kulak veri
niz ve bu deneme yanılma metodundan vazgeçiniz. 
Hazine Genel Müdürlüğü de, Dışticaret Teşkilatı da 
birçok tecrübelerle doludur. Lütfen bu meslekteki ar
kadaşlara gerekli önentf verin ve onlardan faydalanın 
diyoruz. 

Bu görüşler içerisinde, bu kanun tasarısına, çok 
istememize ve bu teşkilatlardan yetişmiş olmamıza 
rağmen, olumlu rey veremeyeceğimi şimdiden arz eder, 
bu vesileyle Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (SHP, 
M DP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Değerli üyeler, soru sormak isteyen arkadaşları

mı tespit edeceğim, lütfen işaret buyursunlar efen
dim. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımı okuyorum : Sa
yın Sağlar, Sayın Turhangil, Sayın Bozkurt, Sayın Al-
tay, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Üzel ve Sayın Can. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

mikrofon vardı, ne oldu efendim? 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz İçtüzükte 
«Herkes oturduğu yerden sual sorar» hükmü vardır 
ve o itibarla sualler yerinizden sorulacağından, mik
rofon Başkanlıkça kaldırılmıştır; başka bir tedbir dü
şünülmektedir. 

Buyurun Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kan, bu sorumu Sayın Bakanımdan sormak istiyo
rum. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının, zaman za
man vermiş olduğu rakamlar ve bilgiler, daha sonra 
bazı kuruluşlarca zıddı veya yanlış olduğu iddia edi
lerek çürütülmüştür. Bizzat Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığının vermiş olduğu belgelerin de, gene ken
dileri tarafından yanlış olduğunu belirtir bizlere yaz
dığı yazıları vardır. Şimdi, böyle hatalarla çalışan 
çok önemli bir kuruluşun getirdiği neticelere nasıl gü
veneceğiz ve durumun daha sağlıklı olabilmesi için 
ne gibi bir düzenleme yapılması düşünülüyor; eğer 
varsa? 

İkinci sorum: Geçen yıl bu zamanlarda hayalî 
ihracatla ilgili bir Meclis araştırması önergesi veril
mişti. O müzakereler sırasında 100 milyar Türk Li
rasına yakın haksız vergi iadesi verildiği iddia edil
miş; ancak hükümet yetkilileri, bunun 100 milyar de
ğil, 2 ila 5 milyar civarında olduğunu söylemişlerdir; 
fakat geçtiğimiz 1 yıl içerisinde, bizzat bakanlıkça 
açıklanan 6 firmanın 40 milyar liraya yakın haksız 
vergi iadesi aldığı basında görüldü. 

Bu çelişkili ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Tür
kiye'de hayalî ihracat gerçeği vardır; ancak sayın 
bakan, bunun üzerine fazla gidilmemesi gerektiğini 
söylemektedir. Hayalî ihracatla ilgili olan bu firma
lar kamuoyundan saklanmaktadır. 

Yargıya intikal edenleri varsa, bunların isimleri
ni açıklayabilirler mi? Yargıya intikal etmeyenlerin 
ve araştırma yapılanların da isimlerini açıklamayı, 
diğerleriyle aynı kategoride tutmamak açısından dü
şünürler mi? 

Üçüncü sorum ise; Sayın Pakdemirli bir devlet 
memurudur; devlet memurunun politik amaçlı beya
nat. verme yetkisi var mıdır? Yoksa, sayın Pakdemir
li nasıl beyanat vermiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığı belirli rakamlar, istatistik! bil
giler ilan eder. Bu binlerce rakam ve belgenin içeri
sinde, büyük rakam hataları ve yanlışlıkların nazarı 
dikkati çekecek ölçüde olmadığı kanaatindeyim. Muh
temeldir ki, bir veya iki yerde bazı eksiklikler ola-
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bilir ve hatta matbua hatası olarak neşredildiği de 
vardır. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — O zaman 
sorumu o şekilde cevaplayın Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Tamam; bu 
yapılan binlerce doküman içinde olabilir. Muhakkak 
ki, gayret edilecek ve bunlar daha asgarî hadde indi
rilecektir. 

Son 2,5 yıl içerisinde neşrettiği bir konuda sadece 
bir tek matbaa hatası olarak çıktı. Şimdi, binlerce 
rakamı ve dokümanı neşreden Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığının, 2,5 yıl içinde bir kere yapmış oldu
ğu bir matbaa hatasını genele teşmil ederek... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bir kere de
ğil efendim; hemen hemen her çıkanda bulunuyor. 
Ben bir kere istemiştim, bana verilenlerde de yanlış
lıklar yardı. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen efendim. Siz 
sorularınızı sordunuz ve şimdi sayın bakan cevap ve
riyorlar. Eğer karşılıklı konuşursanız bitiremeyiz efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Efendim, bu 
bakımdan da büyük bir eksiklik olarak düşünmüyo
rum. Gayet tabiî, bu müesseselerin, her geçen gün 
eksikliklerini tamamlayarak daha belirli bir ilerleme 
göstermeleri arzu edilen bir noktadır ve hükümet ola
rak da bunun gayreti içindeyiz. 

Hayalî ihracat konusunda basında geçen rakam
ların tabiî ne derece doğru olduğunu söyleyecek de
ğilim. Bu konu ile alakalı olarak, araştırma mevzuun
da, biz fazladan devletten hayalî ihracat olarak alınan 
rakamı söyledik. Tabiî bunlar mahkemeye verilirken, 
iddia olarak üç - dört misli ceza ve daha başka hu
suslar da ilave edilerek verilmektedir. Yani, iddia ola
rak J milyar liralık haksız bir vergi iadesi bulunmuş 
ve görülmüşse, bu belki de, rakam olarak 6 veya 7 
milyar olarak mahkemeye verilmektedir. Buna, ceza
lar ve faizler, ayrıca hukukun gerektirdiği birtakım ila
veler de yapılarak mahkemeye veriliyor. Bu bakım
dan, bu rakamlar üzerinde çelişkili bir şey olduğu ka
naatinde değilim. 

ikincisi, gizlemiyorum ve henüz mahkemesi ne
ticelenmeden burada firma olarak isim verilmesini 
doğru bulmadığımı söylüyorum. Çünkü... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Neden efen
dim? Yargıya intikal ettirdiniz. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Efendim, 
iddia ediyorum ve sizin için, «Bu adam hırsızlık yap
mıştır veya şu şeyi yapmıştır» diyorum ve sizi mah
kemeye veriyorum... 

HASAN ALTAY (Samsun) — Yasama dokunul
mazlığı kalkıyor o zaman. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — ... sizin bu 
konu ile alakalı hiçbir suçunuz yok - mahkemede de 
bunun doğru olduğunu ispat v edeceksiniz - ama ben 
bunu gelir teşhir edersem ve ondan sonra da siz be
raat etseniz, bu teşhirinizin ortaya getirdiği ticarî 
itibarsızlığı ve zararlarını bilahara kim karşılayacak? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ama kişi
lerde doğru buluyorsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dokunulmazlık 
dosyaları da böyle, burada bizi niye teşhir ediyor
sunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-' 
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ben bu yö
nü ile ticarî müesseselerde doğru bulmadığımı kürsü
de de anlattım. Onun için, bu konuyla alakalı olarak 
söyleyecek, herhangi ilave edecek bir konum yok. 

EDtP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Bakan, hiç de
ğilse kaç kişiyi mahkemeye verdiğinizi ifade edin; o 
zaman Meclis nasıl denetim görevini yapacak? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bunu yazılı 
olarak cevaplayalım; çünkü çok değişik bakanlıklar 
ve kuruluşlar, Başbakanlık, hesap uzmanları, maliye 
müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, Ticaret Ba
kanlığı mahkemeye verebiliyor. Bunun için, hepsin
den bilgileri toparlayalım, size kaç kişinin mahkemeye 
verildiğini rakam olarak söyleyelim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Mahkeme
ye verdiğinize göre, siz afişe etmişsiniz demektir?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sağlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarı ve diğer... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir açıklama yapa
yım. 

Sorular kısa, özet olacaktır; cevaplarınız da soru
lar gibi kısa ve özet olacaktır. Her şeye cevap verme
ye mecbur değilsiniz efendim; çok rica ederim soru
lara kısa cevap veriniz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Çok ciddî so
rular efendim. 
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BAŞKAN — Sorunun içinde soru olmaz ki. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (îzmir) — ... bakan
lık müsteşarları, hükümetin ve bakanın yetkisi dahi
linde beyanat verirler. 

Söyleyeceğim bu kadar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Turhangil, buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, sorum Sayın Bakandandır. 
Ticaret Bakanı, komisyonda, tahmin ediyorum 

1984 yılının Ekim ayında bir konvertible meselesin
den bahsetti ve bilahara biz bunu önce sürçü lisan 
olarak yaptığını, bir hata olduğunu zannettik ve bila
hara da hükümet bu işe sahip çıktı ve ballandıra bal
landıra dövizin Türk Lirası karşısındaki karaborsa 
olgularıyla meseleye girildi. 

Şimdi, birinci sorum şudur: Bu iddiaya yaklaşım 
aynen devam ediyor mu? 

İkinci sorum: Sayın Başbakan, 1986 bütçesinin 
görüşülmesi sırasında, döviz rezervlerinin iki - üç mil
yar dolar civarında olduğunu ifade ederek, bize müj
deler verdiler; ama görüyoruz ki, aradan 1,5 - 2 ay 
geçtikten sonra doların 670'ler civarından bugün 
770 - 780'lere tırmandığını görmekteyiz... 

BAŞKAN — 700'e diyeceksiniz herhalde, «680'-
lerden, 700'ler civarına yükseldi» demek istiyorsunuz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Şimdi, bu 
kadar kısa zamanda böyle bir merdivene dayanmış 
döviz rezervleri acaba fiktif miydi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (izmir) — AL 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — «A, a» de
meyin Sayın Bakanım, yani özür dilerim; ama biraz 
sonra izah edeceğim. 

Fiktif olduğuna dair bizim iddialarımız vardı, 
transfer talimatlarıyla ve yüksek faizle alınmış dö
viz tevdiatlarının olduğunu iddia ediyorduk. Buna 
karşı kesenkes böyle olmadığı ifade edildi. Şimdi so
ruyorum : 

Bugün döviz rezervlerimiz ne kadardır, bankaları 
ve transfer için döviz rezervi kâfî midir? 

Son sorum: 1,5 ay evvel alınan bu tedbirler, aca
ba siz iktidara gelirken iddia, edilen serbest ekonomi 
politikasının terki midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, konvertibilite konusu bizim hükümet programı
mızda ve seçim beyannamemizde yer almış bir husus
tur ve iktidarımız dönemi sonunda Türk parasını kon-
vertibile hale getireceğiz diye kayıt vardır. Bu, ge
rek hükümet programımızda, gerekse seçim beyan
namemizde yer almıştır. İlk iktidara geldiğimiz gün
den itibaren aldığımız ekonomik kararlar, konverti-
biliteye adım adım yaklaşmayı gerektiren kararlar
dır. Bu konuda bugüne kadar aldığımız çok karar var
dır ve mesafeye de gittikçe yaklaşmaktayız. İktidar 
dönemimiz içerisinde de arzumuz, Türk parasını kon-
vertibile hale getirmektir. 

İkinci sorunuza cevabım: Döviz konusunda Tür-
kiyemiz 1986 yılında en rahat bir dönemini yaşamak
tadır. Niçin böyle olduğunu da söylemek istiyorum: 
Türkiye'nin 1983 yılında döviz ihtiyacı 1 milyar 900 
milyon dolardı. Yani bunun anlamı, Türkiye normal 
ihtiyacını yerine getirmek için, bu kadar dövizi borç
lanması gerekiyordu. Bu rakam, 1984 yılında 1 mil
yar 400 milyon dolara inmiş, yani durumumuzda, 
500 milyon dolarlık bir düzelme olmuştur. 1985 yı
lında döviz ihtiyacımız 1 milyar dolara kadar inmiş, 
yani bir 400 milyon dolar daha az borçlanır hale gel-
mişizdir. 1986 yılı için bu ihtiyaç 700 milyon dolardı. 
Biz bunu, 1985'in Eylül ayında yıllık programı tespit 
ederken kararlaştırmış izdir; ancak hükümetler, tes
pit ettikleri bu döviz ihtiyacını 1986 yılında temin et
mezler - temin ederlerse, kritik durum yaratır - onun 
için biz bu ihtiyacı 1985'in Haziran ayından itibaren 
- bu 700 milyon doları - sağlamak için teşebbüslere 
geçtik. Merkez Bankası, Hazine, bankalar bu parayı 
sağladı. Ocak ayı geldi dünyada petrol fiyatlarında bir 
düşüş oldu. Bu düşüşün, bugün Türkiye'ye net hâsı
latı 1 milyar dolardır. Bunun anlamı da şudur: 1986 
yılında, ihtiyacımız olan 700 milyon dolarlık dövizi 
karşıladığımıza göre, petrol fiyatlarının düşüşü dola
yısıyla tasarruf edilecek 1 milyar dolar, elimizde ka
lacak fazla bir paradır. Hükümet olarak, bu 1 milyar 
doları, rezervlerimizi artırmak ve kısa vadeli borçları
mızı ödemek suretiyle Türkiye'yi çok daha rahat bir 
hale getirmek istiyoruz. 

Eğer, petroldeki fiyat düşüşü üç -. dört ay evvel, 
- yani 1985 yılının Ekim ayından evvel - belli olmuş 
olsaydı, 700 milyon dolarlık bir borçlanmaya da git
mez, farkı buradan kapatabilirdik; fakat buna rağ
men, 1986 yılında Türkiye, döviz yönünden, en rahat 
senesini yaşamaktadır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Üçüncü soru lütfen?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu kadar 
efendim. 

BAŞKAN — «Bu tedbirler, serbest politikaya uyu
yor mu?» şeklinde bir soru daha sormuşlardı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Efendim, 
bu sorunun cevabını başta da vermiştim. Gayet tabiî 
bütün bu tedbirler, Türk parasını konvertibl hale ge
tirmeye matuf tedbirlerdir ve hiçbir tanesinin, uygu
ladığımız serbest politikaya aykırı tarafını da ben gör
memekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Son günler

de, bir seyahat için 200 dolar bulunamıyordu Sayın 
Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, siz sorularınızı sor
dunuz, lütfen... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
müsaade ederseniz bu sualin cevabını vereyim; haki
katen çok önemli bir konu. 

IBAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET 'BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET (KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
biz ışu ıkonüyu henüz öğrenemedik, tabiî zamanla öğ
reneceğiz; efektif ayrı şeydir, döviz ayrı şeydir. Tür
kiye'nin dövıizlerıi yurt dışındadır, yüzde 99,99'u yurt 
dışındadır. Niçin oradadır? Çünkü, biz ödemeleri 
yurt dışında yaparız. Yurt dışına çıkarken alınaq. ya
bancı para bankada faizsiz durur; bankaya ve Türk 
ekonomisine, bunun hiçbir faydası yoktur. 

Şimdi, va'tandaş bankaya gidip de, «scBen üret is
tiyorum» dediği ve o banka da «Bende liret yok» de
diği zaman, bu Türkiye'de döviz 'yok manasımda de
ğildik. Şimdi, bunu ele alıp da, «Efendikn, bankaya 
gidiyoruz, 200 dolar istiyoruz, yok diyorlar» demek 
yanlıştır; çünkü o bankanın 'bütün parası yurt dışın
dadır. Tabiî bunu vatandaş da 'böyle anladığı için, 
zannediyor İki, Türkiye'de döviz yok. Ben, bunun bil
hassa belirtilmesinde ve sizler tarafından da bilin
mesinde çok yarar görüyorum, çok önemli bir konu 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurum Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

'Elendim, televizyondan, Meclis kürsüsünden, yetkili
lerin ağzından mütemadiyen «Bu sene petrol fiyat

larındaki düşüş nedeniyle yaklaşık U milyar dolar 
divanında tasarrufumuz olacak» deniyor; ama dışa
rıdan yapılan hampetrol alımlarında uluslararası pi
yasadaki ıson gdişmeler karşısında hükümetin tavrı 
nedir; doğrusu bu konuda şimdiye değin net, açık 
ve seçik bir bilgi edinmek mümkün olamamıştır. 

ö te yandan, konunun bir de dahili üretimle' ilgili 
yönü bulunmaktadır. Ülke içerisinde hampetrol üre
ten Mobil, Shell gibi şirketılerden yapılan alımlarda, 
uygulanan fiyatlarda, uluslararası petrol piyasasında 
ortaya çıkan ve önemli boyutlara ulaşan düşüşlerin 
göz önüne alınmadığı, bu nedenle bu şirketlere nak
ısız yere büyük ödemeler yapidığı biçimindeki iddi
alar konusunda, müsteşarlık veya Sayın Başbakan 
Yardımcısının biraz evvelki açıklamalarından anla
dığımız kadarıyla, düğü bakanlık ne düşünmektedir? 
Bu konuda bir uyarlama yapılmış mıdır veya yapıl
ması söz konusu mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
©uyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM '(İzmir) — Türkiye, 
petrol fiyatlarının dış ülkelerde düşmesinden tabiî 
ki yararılammıaktadır ve bildiğiniz gibi bu düşüş ka
ideme kademe olmaktadır. Türkiye, petrol fiyatları 
ilk düşmeye başladığı andan 'itibaren, İran, Irak, Lib
ya ve anlaşmalı olduğu diğer ülkelerden petrol alı
mımı yeni bir fiyat tespit edilinceye kadar durdur
muş; serbest piyasadan -petrol ihtiyacını karşılama 
ve kendi stoklarını kullanma yoluna gitmiştir. 

İlk olarak, Suudi Arabistan'la netback esasından 
anlaşma yapılmış ve oradan çekilmeye başlanmıştır. 
BMahara Irak'la anlaşma yapılmış ve Irakla yapılan 
bu Netback Anlaşması üzerine de oradan petrol çe: 

kimeye başlanmıştır. Cezayir, libya ve İran ile de 
müzakereler devam etmektedir. 

Türkiye 'bu fiyat düşüşünden sonra, dünyadaki bu 
düşüşe uygum olarak petrol alımlarını sürdürmekte
dir. Bu düşüşe uygun olarak aldığımız petrol fi
yatları cinsilerine göre, 15 dolar, 13 dolar, 12 dolar 
arasında değişmektedir. Gayet tabiî ilk başlarda va
rili 24 dolardan, 22 dolardan, 20 dolardan da alın
mıştır. 

Muhtelif vesilelerle de söylendiği gibi, fiyatım sa
bit tutulması bir ölçüde fiyatım 'indirilmesi anlamına 
da 'gelir. Çünkü, Türkiye'de yüzde 25lik bir fiyalt 
artışı, enflasyon öngörülüyor. 

— 439 — 



T. B. M. M. B : 91 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sorum o değil Sayın Bakan; dahilî fiyat artışlarını 
'kastetmiyorum. Möbil'ln, SheU'in ürettiği hampetrol 
için uyguladığınız fiyat nedir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
bunlar elde ettikleri hampetrolün 'bedelimi 'ürettiği 
fiyat üzerinden, 'büyük ölçüde fona yatırırlardı. Biz 
hiçbir zaman, dünya fiyatları üzerinden bunlara öde
me yapmayız ve 'bunların varili çok düşük, hatta .şim
di size kesin olarak fiyat söyleyemeyeceğim, ama tah
min ediyorum bir zamanlar (bunlara varil üzeninden 
ödenen para 5 dolar filan üzerindedir ve bu 
düşüşe göre de, şu safihada 'bunların herhangi bir 
surette ele alınacak veya üzerinde tetkik yapılacak 
bir duruma geldikleri ve aşırı 'bir para verildiği ka
naatinde değilim. Zaten bu konu da lincelenmekte-
dir. Biz bu şirketlere, dünya petrol fiyatları üzerin
den hiçbir zaman ödeme yapmayız. Bunlar-aradak' 
farkı 20 sayılı 'Petrol Fonuna yatırırlar, yani devlet 
hu parayı bir nevi vergi olarak onlardan alır. Bu ba
kımdan, aşırı para ödeniyor şekline henüz geldiği" 
kanaatinde değilim. Fiyatları İnceledikten sonra, ar
zu ettiğiniz detayda da size bilgi veririm; çünkü hu. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla ilgili bir 
husustur. 

BAŞKAN — Teşek'kür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altay buyurun. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, so

rum sayın Bakanadır. 
Birincisi; bazı bilıim adamları ve bazı (köşe yazar

ları, vergi iadesi ile birlikte doların zaten bin lira 
olduğunu ve işçi dövlzindeki azalmalarla ihracatımı
zın ilgisini de birbirine bağlayarak, hükümetin sa
vunduğu serbest piyasa koşulları gereği, doların ya
kın zamanda hin liraya çıkacağını belirtmektedirler. 
Bu görüşe katılıyorlar mı? 

İkindisi; Sayın Balkan, vergi iadeslndeiki yargı de
netiminden bahsettiler. Yargının sağlıklı bir denetini 
yapabilmesi İçin ne gibi önlemler alınmıştır? örne
ğin .Samsun'da, Türkiye çapında İhracat »yapan bir 
firmanın 10-15 İldeki defterleri, sanki faaılıiyetteymlş 
gibi, yanmış. Böyle bir olay doğru mudur veya da
ha doğrusu doğal mıdır? Bunu önlemek için ne 
gibi önlemler aldınız? Bu önlemler, dünya standart
larına ve diğer ülkelerin aldıkları önlemlere göre ye
terli ımıidir? 

Üçüncüsü; Sayın Bakanım, «Tüccarların ticarî 
itibarı dolayısıyla açıklamak istemiyorum» dediler. 
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Birçok arkadaşımızın yasama dokunulmazlığı burada 
gündeme geliyor ve sadece dava açılmış olması do
layısıyla dahi, gazetelerde tüm manşet olarak yayın
lanıyor. Sayın Bakana göre, acaba tüccarın ticarî iti
barı, sayın milletvekillerinin politik itibarından daha 
mı önemlidir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Altay. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bin do
lara gelecek gibi bir görüşe katılmıyorum ve yüzde 
30'lara varan vergi iade oranlarını büyük ölçüde in
dirdik ve lindirmekljeyiz. Türkiye'de (bu konudaki 
vergi iadesi, yalnız 'bu sene 1985 yılına nazaran yüz
de 6 'oranlarında İnecektir ve bumu sıfırladığımız za
man da, hayalî 'ihracat konusunun ekonomik yön
den tamamen ortadan kaldırılacağına linanıyoruz. Ay
rıca, bu hususun başka türlü veya polisiye güçlerle 
önlenmesinin mümkün olmadığı kanaatini de taşıyo
rum. 

Diğer bahsettiğiniz konuları «Samsun'da yaptırıl
dı, oldu» şekliyle hatırlamıyorum. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Denetim yolları
nı sormuştum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (tamir) — Denetim 
yollarını hâkimler yapmaz. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Hayır sizin ele
manlarınız yeterli akıyorlar mı, denetimleri dünya 
standartlarına göre yeterli mi? 

DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Gayet ta
biî, mevcut elemanlarımız kendi ölçülerinde denetim 
yapmaktadırlar; fakat dünya standartlarından kastı
nızın ne olduğunu (bilmiyorum. 

'HASAN ALTAY (Samsun) — Eleman sayısı ye
terli midir? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen, 
daha evvel sorunuzu sordunuz Sayın Altfay. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 'İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Eleman 
sayımız kâfidir; ihtiyaç olduğu zaman kadro almak 
suretiyle bu konuda gerekli olan hususlar yerine ge
tiriliyor. 

(Dokunulmazlık konusu, 'Meclisin kendi konusu
dur. itibar konusunda birtakımı hususlları bizler mil- \ 
letvekill olarak düşündüğümüz takdirde, bunu bir 
kanun veya bir Anayasa hükmü ile düzeltebiliriz; 
çünkü bu bizim kendi iç konumuzdur. Bu bakımdan, 
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benim burada, şöyledir, böyledir diyecek bir duru
mum yoktur; zira her şeyden evvel kendim de 'bir 
miHetvekıiMyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, 'buyuran efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın 'bakanımıza, aracılığınızla iki soru 
yöneltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 1. 

Gazetelerden edindiğimiz bilgiye göre, bir firmanın 
yaptığı 'ihracat nedeniyle ödemesi gereken fon için 
toksMe ödeme yöntemi geçirilmiştir. Bu doğru mu
dur? Neden 'bir tek firmaya hu limfcân tanınmıştır? 
Bir tek firmaya imkân tanınması serbest piyasa eko
nomisi uygulamasına ıters değl imidir? 

2« Dışticaret Müsteşaıriıiğı bürokratlarından bki-
sli, Gümrük Vergisi alınmaması konusunda emir ver
miş midir, bu haher doğru mudur? Verımıişse 'bu 
yetkiyi 'hangi yasaya göre kuianmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET (KAYA ERDEM (İzmir) — Fonun 
taksitte alınması doğrudur. Sebebi de, Türkiye'nin, 1 
milyar nüfuslu Çin piyasası ile olan ticarî ilişkile
rimiz çok 'büyük önem kazanmaktadır. Sayın Cum-
huribaşkanımızın Çin'i ve Çin Cumhurbaşkanının da 
Türkiye'yi ziyaretleri, peşinden Başbakanımızın ora
ya -gidişi ve Çinlilerle karşılıklı heyetlerin gidip ge
lişleri; hu ortamda Türkiye'nin, çok kısa zamanda 
Cinle ticaretini 1 miyar dolarlık hir hacme ulaştır
ması mümkündür. Çok büyük hir potansiyel vardır. 

Sayın Başbakanımızın Çin'e gidişinde, Çin'le ya
pılan müzakerelerde, sanıyorum onlardan pirinç alın
ması kararîaştırılnıış. 'Biz de şu kadar pirincin alın
masına muvafakat etmişiz ve firmaya bu yönde tali-
mat verilmiş. Firma da Çin'den 'bu imaların akredi
tifini' açtırmış. Biz de iç piyasayı korumak için bu
na fon getirdik ve bu yüzden firma, gayet tabiî, it
halatı yapmaktan vazgeçti veya vazgeçmeye karar 
verdi, 'Bu, bizim Cinle olan lilliışk'ilerimizin geleceği 
yönünden, düşünfflemeyecefc kadar büyük mahzur
lar yaratacaktı. Firmanın yatıracağı fonun 3 ya da 
6 ay gibi bir müddetle- iyi hatırlayamıyorum bunu-
alınması konusunda ParaJKıredi Kurulundan, bu fir
manın Çin'le olan €carî iişkileri göz önüne alına

rak, istisnaî bir karar alındı. Bu aslında, 'fenaya 
sağlanan bir menfaat olmaktan çok, Türk ekonomisi 
ve Çin'le olan münasebetlerimiz göz önüne alına
rak alınmış bir karardır. Bunun doğru ve yerinde 
bir karar olduğuna inanmalktayım. 

Gümrük Vergisiyle alakalı olarak bahsedilen so
ruya gelince : HatMamıyorum öyle bir konuyu; ama 
inceleteyim. Dışticaret 'Müsteşarlığından bir kimsenin 
«gümrük almayın» şeklinde bana 'intikal eden bir 
şey yoktur, ©ir gümrük memuru, Hazine ve Dışti-
oaret Müsteşariığındaki memurun emrine göre böyle 
bir şey yaparmı, yapmaya yetkisi var mı; bu nasıl 
memurdur; orasını da bilmem. Böyle bir şeyin dev
lette olacağına da ihtimal vermiyorum; fakat incele-
teyıim. 

Teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin bitme

sine çok az bir zaman kalmıştır. Ancak, soru sor
mak isteyen iki arkadaşımız daha vardır. Bu iki ar
kadaşımızın da soruları cevaplanıp bitinceye kadar 
sürenin uzaıtlımasmı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

sayın hakanın bu hususta verdiği bazı cevaplarla tat
min oldum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Üzel. 
©uyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, so

rum çok nettir. Sayın bakana, 12.12.1985 tarihinde, 
bugün teşkilat yasasını görüşmekte olduğumuz müs
teşarlığın bütçesi üzerinde yaptığım konuşmadaki bir 
sorumu yineliyorum. Sorum çok net ve şudur : 

Türkiye'nin bugünkü dış borçları nedir? DÇM 
borçları, O'ECD borçları dahil, 1979 yılı borçlarımı
zın 7 yıla yakın bir süreyle ertelendiğini sayın balkan 
da o günkü konuşmasında kabul etmişlerdir. 12 Ey
lülde devlet yönetimine sahip olanlar ülkeyi borçlu 
olarak devraldılar. 1983'ün 6 Kasımında hükümetin 
aldığı borç miktarı nedir, bugünkü tarih itibariyle 
ödemiş olduğu borç miktarı nedir? 

Bunu niçin soruyorum; bu bütçenin en önemli 
özelliklerinden biri Sayın Başkanım, Hazine ve 'Dış-
tioaıret Müsteşarlığı Bütçesinde anapara borçları yer 
almamakta, borç faizleri yer 'almaktadır. Dolayısıy-
fa, Triciye'nitt borçlarından, bugün Meclis olarak da 
habersiziz. (Hatta, o günkü konuşmalarım sırasında 
sayın 'bakan yazılı olarak cevaplarını bMireceklerıkıi 
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de söylemişlerdi; 12.12.4983 tarihinden 'beri beklü-
yoruım, yazılı 'bir yanıt gelmedi. Ülkelere göre de-
m'iyorum, çünkü bilmediklerin1! 'biliyorum, acaba 
Türkiye'min toplam dış borcu nedir? 

'İkinoi sorum : 'Hayalî tilhracaıt konusunda geçen 
yul bir 'Meclis araştırması açtık -'bu konuyu tekrar 
gündeme getireceğiz- buradaki amacım -hayalî ihracat
la ü'gil'i bir 'tek soru soruyorum cezaî sorumuMuk 
iayrı ıbir konudur- ben, «dHayalî libracat ihbarı alına
rak veya sezilerek, Maliye Bakanlığı hesap uzman
ları (tarafından veya 'Maliye müfettişleri taraflından 
kaç firma incelemeye alınmıştır?» diye sormuştum. 
Bu raporlar geldikten slonra, onların Teşkilat Yasa
sına göre bir bekleme süresli vardır ki, bu süre sa
nıyorum 6 aydır, bu 6 ayılık süre geçtikten sonra, 
bu raporlar hâlâ raf altında durmakta mıdır? Uy
gulama için gerdkli yerlere gönderilmiş midir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM '(İzmir) — Tarifliye dış 
borçlarını, firma 'bazında dalhi kompütüre koymuştur. 
İstenilen anda istenilen rakam alınmaktadır, ©ir 'ke
re, bu konunun bilinmesiinde yarar var. 

İSMET TÜReANGlL (Manisa) — Öğrendim 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — öğrenin... 
Buyurun vereyim. 

KENAN NURİ NEHR'OZOÖLU (Mardin) —. 
Siz biliyor musunuz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI fSMET KAYA ERDEİM (İzmir) — Yalnız, ta
biî siz, rakamlar söylendiğinde değerlendirilmesi 'ba
kımından yanlış biıttakım fikirler çıkartacağınız 
liçin... 

(H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, 12 Aralık'ta 
sormuşıtum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — İşte 
ben de bunu anlatmak 'istiyorum. 1984'te kuruluşlar 
itibariyle elimde liste var; vereceğim. 

Yalnız 'bunu size 'izah dtmek istiyorum. Sebebi şu : 
1984 yılında 211 milyar '28'8 milyon dolar olarak gös* 
terilen borç, 1985 yıllında 25 milyar dolar görülüyor. 
Bakın yaklaşık 4 milyar arttı. Şimdi bunu size bu 
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şekilde verdiğimde, «Eyvah, Türkiye'nin borcu 1 mıil-
yar 700 milyon dolar arttı» diyeceksiniz. 

H. ©ARIŞ CAN ((Sinop) — Efendim, yorumunu 
yalnız siz yapmayınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
bilmeniz lazım. Bu yorum de&ilfci... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) >— Bıir tek yorumu zatı 
âliniz mi yapıyor? 'Ben rakamı sordum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET İKAYA ERDEM (İzmir) — Onun 
için, bunun cevabını size açıklaması 'ile birlikte ve
receğim. 

Nedenli : Bizim 1 miyar '600 milyon dolar bor
cumuz var. Doların Ve markın değer kazanmasın
dan leri gelen bir durum var. Çünkü bizim borç
ların (hepsi dolar 'üzerinden değil. İşçilerin Dresdner' 
de mark olarak yatırdıkları '2,5 milyar dolar işç'i dö
vizleri vardır... 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Aldığınız 
faizler de var, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmiir) — Bir daki
ka, bilmeden konuşmayın, lütfen dinleyin. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika değerli arkadaşlarım, 
müdahale etmeyin, ISayın Balkan cevaplarını veriyor. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Dinleyin 
de öğrenin. 

Oresdher'de yatan işçi dövizleri mark üzerinden-
dir. Markın bir dolar karşısında değeni 3,13 idi, mark 
dolar karşısında değer kazandı ve 2,50'ye kadar indi. 

H.BARIŞ CAN (Sinop) — Bu sorumun cevabı 
mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bir dakika, 
verdim rakamı. 

Ne oldu : 2,5 milyar dolar olan Dresdner Bank 
besabı yaklaşık 500 milyon dalar arttı ve 3 milyar 
dolar oldu. 10u artış, gerçekte 'izafî bir artıştı. Mark 
ve 'Fransız Frangı karşılığı olan diğer borçlarımız da 
yükseldi. Bu yükselen borç, fiilen artan bir borç; 
yeni bir borç olarak sağlanan 'bir aritış değildir. (Bu 
rakamların içerisinde, gerçekte artan 1 milyar 200 
milyon dolardır. Ama, 'ben size şu rakamı bu şetoil-
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de verdiğim zamıan «Türkiye'nin borçları bir sene
de 3 milyar 700 milyon» anttı diyeceksiniz. 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Ne biliyorsunuz efen
dim, 'hangi mantıkla? Ne devir aldınız? Bu mantıkla 
veremezsiniz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim 
bununla 'birlikte vermek lazım. Onun iç'in yazılı ola
nak cevap vereceğimi ifade ediyorum. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, 'buyurun efendim, 
'ikinci soru. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tatmin 'oldunuz mu 
Sayın Başkan? O mantıkla rakam versinler. 

BAŞKAN — Sayın Can, zatı âliniz 'bir sual sor
dunuz, Sayın Bakan da cevap veriyor; 1984'te şudur, 
1985'te 'budur diyor. 

H. BARİŞ CAN '(Sinop) — Onu istemedik ki. 
'BAŞKAN — Hayır, sizin istediğiniz şekilde ce

vap vermeye kibar edemezsinizki... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — «Bu mantığa ve bu 

değ^lendirmeye göre, 'hükümet olduğunuz 1983'te 
teslim aldığınız borç miktarı nedir, 31.T2.'1985'te borç 
miktarı nedir?» dedim. Bu değerlendirme de dahil 
•yazılı alarak cevap istemiştim, cevap vermediler. 

BAŞKAN — Sayın Can, 'bu kadar cevap veriyor
lar efendim, istediğiniz şekilde cevap vermeye mec
bur değil. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ben, sayın 'bakanın 
verdiği cevaptan tatmin olmadım'. 

BAŞKAN — Olmayabilirsiniz efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bizim nasıl değer-

ılendireceğimiz sayın balkanın mutlak ve üstün bil
gileriyle mi 'kaıimdir? 

BAŞKAN — Efendim, sayın 'balkan da kendisine 
göre değerlendiriyor, zatı âlimiz de kendinize göre 
değerlendiıriyorsunuz. Lütfen... 

H, BARIŞ CAN (Sinop) — Olur mu efendim?... 
Ben net 'bir şekilde ırakam soruyorum; aldıkları borç 
miktarını soruyorum. Aynı mantıktan, borç mikta
rını isıter mark olarak, ister liret olarak, isterse frank 
olarak versinler. 

(BAŞKAN — İSayın Bakan, cevabınız bitti mi 
efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yazılı ola
rak, lizalhılı bir şekilde cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecekıleımıiş 
efendim. 

ikinci soruda cezaî sorumluluk konusu vardı. 
«îKaç firma incelenmiştir?» şeklinde sormuşlardı. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

©ir dakika efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
Bir soru soruluyor, sayın bakan da cevap veriyor
lar. Biz de gerekli müdahaleyi 'yapıyoruz. 

İSMET TÜRHANOÎL (Manüsa) — Sayın Bakan 
cevap veriyor, arkadaşlar konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Anladım efendim, zatı âlıiniz de 
konuşuyorsunuz. Yani yerinden konuşulmamasını is
tiyorsunuz, aynı şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Yapma
yın efendim. 

'Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA 'ERDEM '(İzmir) — Hayalî 'ih
racatla 'alakalı olarak yapılan incemelerde, -Maliye 
Bakanlığını da yaptığım için- 'bildiğim kadarıyla, ko
nuyu 'ilgili 'Maılıiye müfettişleri inceliyorsa, kendi sta
tüleri ölçüsünde, 'belidi 'ölçüler içinde, 'buldukları suç 
unsurlarına göre, direkt savcılığa, otomatik olarak 
verirler. Bakanların herhangi 'bir surette «savcılığa 
verin veya vermeyin» diye bir yetkileri yoktur. 

İBankalar yeminli (murakıplar ve Hazine konltro-
l'öderi herhangi 'bir surette suç unsuruyla veya ko
nuyla alâkalı 'buldukları ibir bilgiyi, direkt 'bakanın 
onayından sanıra verirler. Bu husus her kurulun ken
di Özelliği ölçüsündedir. Kendi mevzuatlarının dışın
da 'bir 'hareketleri olduğu takdirde, denetleyen 'or
ganların cezaî 'birtakım sorumlulukları da gayet ta
biî vardır. Onun ötesinde, 'bu çıkan'lan bölgeler, il- -
•güi mahikemelere, 'ilgili yerlere intikal ettirilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Bakan. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sorumda «Hayalî 'ih

racat nedeniyle kaç firma savcılığa verilmiştir?» diye, 
çok net bir şekilde sordum efendim, (Gürültüler) İzin 
veriniz efendim, yönelteyim. 

BAŞKAN — Sayın Can, bir dakika efendim. Bu
nu sükûnetle sarsanız, ne kaybedersiniz? Niye bağı
rarak soruyorsunuz, niye kızararak soruyorsunuz? Sü
kûnette sorsanız da, biz de suali daha .güzel ifade
lerle tevcih etsek, dalha iyi olmaz mı? (Gürültüler) 
Lütfen... 

Sayın Bakanım, «kaç fıirma verilmiştir?» diyor
lar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI IÎSMET KAYA ERDEM (izmir) — Efendim, 
burada benim kompütürüm yok ki, basayım düğme
sine de kaç tane firma var diye cevap vereyim. Mü
saade ederseniz yazılı olarak vereceğim efendim. 
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H. BARİŞ CAN j(!Sinop) — Kaç firma verilmiş 
©fendim, karıştırımayın lütfen, 

BAŞKAN — Tamam bu kadar efendim, 'bilemi
yorlar adedini. 

H. BARIŞ CAN ıtfSinop) — Yineleyeyim efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM >(îlzmir) — Cezaî <so-
lumluluğu sordunuz. 

H. BARIŞ CAN JSinop) — Yapmayın efendim. 
İSMET TURHANGtL ((Manisa) — Oradan sa

yın 'bakana taktik veriyorlar efendim, «yazılı cevap 
verin» diyorlar. 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım, müzakere bitmiş
tir. 

H, BARI$ CAN (Sinop) — Himaye ediyorsunuz 
da onun için; 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Siirt 
İline yapılacak yatırımlara ve hizmetlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüse
yin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/961) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede-
rim^ 

'•Sururi Bayıkal 
Ankara 

1. Siirt'te kurulması düşünülen ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanının da belirttiği iplik fabrikası ile il
gili çalışmalar ne durumdadır? Fabrika ne zaman ku
rulacaktır? 

2. Siirt'te Halıcılık Bölge Müdürlüğü kurulması 
ile ilgili çalışmalar, muhtemelen hangi tarihte ta
mamlanacaktır? 

3. Siirt'teki (bankalar öğrencilerin harçlarını tah
sil etmedikleri için, öğrenciler harç paralarını yatır
mak için Diyarbakır'a gitmektedirler. 

Zaman ve maddî kayıplara neden olan bu du
rumlar ile ilgili olarak neden önlem almıyorsunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, tasarının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarıma bir açıklama yapmak 
istiyorum; çünkü «Maddelere geçilmesine kadar yü
rütelim» diye bazı sesler geldi. Arkadaşlar, arada 
önerge verilmiştir,' bu önergeleri şimdi incelemem 
lazım; o zaman süremiz geçecektir, o itibarla mad
delere geçilmesini oylarınıza sunamıyorum, onu açık
lamak isterim^ 

Çalışma ve uzatma süremiz dolmuş/tur. 
Gündemde bulunan konuları ve 423 sıra sayı ile 

basılıp 10.4.1986 Perşembe günü dağıtılan ve 15 Ni
san 1986 Salı günü gündemine girecek olan kanun 
tasarılarını sırası ile görüşmek ve 15 Nisan 1986 Salı 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10, 

4. Siirt Devlet Hastanesine neden kadın hasta
lıkları doktoru, fizik uzmanları ve diş tabibi gön
dermiyorsunuz? 

5. Siirt'te kurulacağı söylenen orman veya ma
den ve ilahiyat fakülteleri ile ilgili çalıışmalarınız 
var mı, neden bu fakülteleri kurmuyor ve öğretime 
açmıyorsunuz?' 

6. 22 milyar 233 milyon proje maliyetli 185 me
gavat güçlü, ortalama 483 milyon kilovat/saat üre
tim sağlayacak «Batman», 152 milyar 313 milyon 
proje maliyetli, kurulu gücü 1 200 megavat ve 3 mil
yar 830 milyon kilovat/saat ortalama yıllık üretimli 
«îlısu» ve Garzan Çayı üzerinde yapılması düşünü
len ve 1984 programına alınmış olan «Kozluk» sula
ma regülatörü projeleri hayalî projeler midir? Hayalî 
projeler değilse neden gerçekleştirmiyorsunuz? 

7. Siirt - Şirvan - Madenıtoöy bakır yatağında 
1972 yılında Maden Tetlkik Arama Genel Müdürlü
ğünce başlatılan çalışmalar hangi aşamaya ulaşmış
tır^ 

Bakır madeninin işletilmesine ne zaman başlana
caktır? 

8. Kurtalan İlçesinde mıhlanıp kalan demiryo
lunun Siirt üzerinde Şırnak'a ve oradan yurt dışına 
ulaştırılması ile ilgili olarak, 1985 yılında Bütçe Plan 
Komisyonunda yönelttiğimiz soruyu yanıtlayan Ba-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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yındırlık ve İskân Bakanı Sayın Safa Giray böyle 
bir projenin fizibilitesi üzerinde çalışıldığını beyan et
miştir. 

'Bu çalışmalar ne durumdadır? 
ıKömür sevkiyatına katkı getirecek olan demiryo

lunu Siirt üzerinden Şırnak İlçesine ne zaman ulaş
tıracaksınız? 

9. Siirt'te Anadolu Lisesini neden kurmuyorsu
nuz? Ne zaman kuracaksınız? 

10. tSiirt - Pervari ilçesinde Karayolları Bölge 
Müdürlüğünce «yapıldı 'denen yolun» yapılmadığı, 
Sason İlçesinde TEK'iin 1985 yılında iki köye elektrik 
verdiğini 'bildirmesine rağmen, elektriğe kavuşan köy 
olmadığı,. 

Şırnak'ta «yol yapımı ıbitti» denen yerlere hiçbir 
şey yapılmadığı, Toptepe Sağlık Ocağına yapıldığı 
söylenen bir milyon liralık onarımların yapılmadığı, 

İlgili kaymakamların tespitleriyle saptanmıştır. 
Bu hayalî icraat emir ve (bilginiz dahilinde değil

se, müse'b'hipler hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

'Bu hayalî icraat gerçek icraata ne zaman dönüş
türülecektir? 

11. Siirt'in zengin hayvan varlığını değerlendir
mek amacıyla 10 yıl önce, yem fabrikasıyla destek
lenerek kurulan peynir, tereyağı faibrikası neden ka
patıldı? 

Kapattığınız 'bu flalbrllkada dikiş - nakış kursu aç
tığınız doğru mudur?. 

'İşsizliği dikiş - nakış öğreterek mi çözümleyecek
siniz?. 

12. Siirt'te 1 milyar liralık (E) 'tipi cezaevi yap
tıracağınız doğru mudur? Siirt'te cezaeVi açmaktan 
'başka bir yatırım düşünüyor musunuz?. İşsizliği, anar-
ş̂ iyti, açlığı, geri kalmışlığı, 'hapishane açarak mı yene
ceksiniz?, 

13. 1986 yıllında, ıSiirt İlinde gerçekleştireceği 
niz proje ve yatırımlar nelerdir?. 

T.C, 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 10.4.1986 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-140 

Konu : Soru önergesi. 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T:B.M.M. Başkanlığının 7.3.1986 tarih ve 
7/961/5531/21361 sayılı yazınız ve Başbakanlık Ka

nunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 14.3.1986 
tarih ve KJK. Gn. Md. 18/106-1526/03010 sayılı ya
zısı. 

Ankara Milletvekili Sürura Baykal'ın, Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği ancalk tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen yazılı soru önergesine cevalbımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın yazılı soru
larına cevaplarımız. 

Soru 1. Siirt'te kurulması düşünülen ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanının da belirttiği iplik fabrikası ile 
ilgili çalışmalar ne durumdadır? Fabrika ne zaman 
kurulacaktır? 

Cevap 1. Sayın Başbakanımızın 20 - 25 Tem
muz 1984 tarihleri arasında Malatya, Elâzığ, Bingöl, 
Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbakır ve Mardin illerine yap
mış (Olduğu seyahati sırasında tespit edilen diğer ko
nularla birlikte «Siirt ili, Batman İlçesinde Pamuk İp
liği Fabrikası Kurulması için fizibilite raporu hazır
lanması» DEStYAB'a havale edilmiştir. Nisan 1985 
tarihinde tamamlanan 25 000 iğlik pamuk ipliği te
sisi etüd sonuçlarına göre yatırımın toplam maliyeti 
5 400 000 000 TL. (Gümrüksüz) dır. Bunun 300 000 000 
TL. sı işletme sermayesi olarak öngörülmüştür. Ya
tırımın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen Nisan 
1985 fiyatlarına göre 2 835 250 000 TL. olarak he
saplanan öz kaynak tutarının Siirt ili dahilinde ger
çek ve tüzelkişilerce sağlanması halinde söz konusu 
yatırıma fbaşlanılabileeefctir. 

'Soru 2. Siirt'te Halıcılık Bölge Müdürlüğü kurul
ması ile ilgili çalışmalar, muhtemelen hangi tarihte ta
mamlanacaktır? 

Cevap 2. Siirtte Halıcılık Bölge Müdürlüğü ku
rulması; bölgede halıcılığın gittikçe gerilediği ve ihraç 
edilecek kalitede halı üretilemediğinden halıcılığın ıs
lahı iç'in Sümerbanlk bünyesinde Bölge Müdürlükleri 
ihdas edilmeye başlanmıştır. Bu konuda çalışmalar de
vam etmektedir. 

Soru 3. Siirt'teki bankalar öğrencilerin harçlarını 
tahsil etmedikleri için, öğrencilerin harç paralarını ya
tırmak için Diyarbakır'a gitmektedirler. Zaman ve 
maddî kayıplara neden olan bu durumlar ile ilgili ola
rak neden önlem almıyorsunuz? 

•Cevap 3. Üniversitenin Türkiye Halk Bankası 
A.Ş. Diyarbakır Şubesinde hesabı bulunmamasına rağ
men Siirt Şubesinin, öğrencilerin müracaatları halinde 
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hiçbir şekilde itiraz söz konusu olmadan harçlarını al- j 
dığı ve 1985 • 1986 öğrenim dönemi içerisinde toplam 
734 öğrencinin harç bedellerimin, kolaylık sağlamak 
açısından, ayrı ayrı tahsillenerek, Üniversitenin Di
yarbakır T.C. Ziraat bankası nezdindeki 640/924 nu
maralı hesabına dekont edildiği anlaşılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca öğrenci 
harçlarının, hiçbir gecikmeye ve sızlanmaya meydan 
verilmeden tahsil edilmesi için gerekli önlemlerin alın
ması konusunda, 25.3.1986 günü, Siirt Şubesine ve 
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat 
verilmiş ve tahsilat işlemleri başlatılmış bulunmakta
dır. Ayrıca T. Emlak Kredi Bankası Sürt Şubesi de di
ğer banka muamelelerinde olduğu gibi öğrenci harç
larının kabul işlemlerini yapmaktadır. I 

Soru 4. Siirt Devlet Hastanesine neden kadın has
talıkları doktoru, fizik uzmanları ve diş tabibi gönder
miyorsunuz? I 

Cevap 4. Siirt Devlet Hastanesi'ne Kadın Has
talıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet Galip Şimşek 
ile Dr. Bestami öz&oy, 2514 sayılı Kanun gereğince 
Kura ile tayin edilmiştir. Adı geçen tabiblerin asker
lik görevlerini yapmamış olmaları sebebiyle mezkûr 
hastanedeki görevlerine başlamadan silah altına alın- I 
dıkliarı anlaşılmıştır. Bu tabiblerin terhis sonrası adı 
geçen hastanedeki görevlerine başlamaları Kanun ge- I 
reğidir. Ayrıca bu hastaneye ilk imkânda Kadın Has
talıkları ve Doğum Uzmanı, Fizik Tedavi Uzmanı ve 
Diş Tabibi tayin edilecektir. Diyarbakır Numune has
tanesi Diş tabibi Aziz Tüfekçiler, 17.3.1986 tarihinden 
itibaren 2 ay müddetle Siirt Devlet Hastanesinde mu
vakkaten görevlendirilmiştir. 

'Soru 5. Siirt'te kurulacağı söylenen orman veya 
maden ve ilahiyat fakülteleri ile ilgili çalışmalarınız 
var mı, neden bu fakülteleri kurmuyor ve öğretime 
açmıyorsunuz? I 

Cevap 5. Yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı ce
vap bilahara arz edilecektir. 

Soru 6. «22 Milyar 233 milyon proje maliyetli 
185 megavat güçlü, ortalama 483 milyon kilovat/saat 
üretim sağlayacak «Batman», 152 milyar 313 milyon 
proje maliyetli, kurulu gücü 1200 megavat ve 3 mil
yar 830 milyon kilovat/saat ortalama yıllık üretimli 
«Ilısu» ve Garzen Çayı üzerinde yapılması düşünülen 
ve 1984 Programına alınmış olan «Kozluk» sulama 
regülatörü projeleri hayali projeler midir? Hayali pro
jeler değilse neden gerçekleştirmiyoraunuz? 

Cevap 6. a) Batman Projesi, planlama çalışma- I 
lan sonucu Batman Çayı üzerinde talvegden 74 met- | 
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re yükseklikteki toprak ve kaya dolgu tipi sulama va 
enerji üretimi amaçlı Batman Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı (HES) nda depolanacak 1175X108 m3 su ile 
38 000 Hektar arazinin sulanması ve 185 M W kurulu 
güçteki santralla yılda ortalama 483 milyon kwh ener
ji üret/ilmesi planlanmıştır. Projenin ünitelerinden olan 
Batman Barajı ve OBS inşaatı 26 671 300 000 TL.'sı-
na 15.11.1985 tarihinde ihale edilmiştir. Mukavelesi
ne göre inşaatı 1991 yılında ikmal edilecektir. Sulama 
tesisleri inşaatının ise önümüzdeki yıllarda ihalesi prog
ramlanmıştır. 

Ib) Ilısu projesi, planlama çalışmaları sonucunda 
Dicle Nehri üzerinde talvegden 130 m. yükseklikte 
toprak ve kaya dolgu enerji maksatlı Ilısu Barajında 
depolanacak 11 000 X 109 m3 su ile 1200 M W kurulu 
güçteki santral ile yılda ortalama 3,830 milyar kwh 
enerji üretilmesi öngörülmüştür. 

406,5 milyar liralık bir yatırımı gerektirimekte olan 
bu projenin finansman imkânları dikkate alınarak 
1987 ve sonrası yıllar yatırım programlarına alınma
sı imkânları araştırılacaktır. 

c) Garzan - Kozluk Projesi, planlama çalışmala
rı sonucu Garzan Çayı üzerindeki Kozluk Regülatö
ründen 3 300 hektar ve Garzan - Caffan göletinde top
lanacak 5.43x106 m3 su ile de 400 hektar olmak üze
re toplam 3 700 hektar sahaya sulama hizmeti götü
rülmesi öngörülmüştür. 

'Proje ünitelerinden Garzan Regülatörü ve sula
ması inşaatı 1 729 600 000 TL.'sına 6.3.1985 tarihin
de ihale edilmiş olup, mukavelesine göre inşaatı 1988 
yılı sonunda ikmal edilecektir. 

Soru 7. Siirt - Şirvan - Madenköy bakır yatağında 
1972 yılında Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlü
ğünce başlatılan çalışmalar hangi aşamaya ulaşmış
tır? 

Bakır madeninin işletilmesine ne zaman başlana
caktır? 

Cevap 7. Siirt - Şirvan, Madenköy Bakır yatağın
da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ça
lışmaları 1972 yılında başlamış ve 1981 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 

'Bu dönemde; jeoloji, jeofizik, jeoteknik ve tekno
lojik etüd ve araştınmalar ile toplam uzunluğu 18 516 
m. olan 66 adet sondaj yapılmış ve bir fizibilite etü
dü hazırlanmıştır. 

Çalışmalar sonunda; :% 2,03 Cu, % 0,66 Zn ve % 
27,88 S içerikli 24 milyon ton rezerv saptanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalara göre saha sahibi olan ET1-
BANK, projeyi yabancı sermayeye açmış ve yabancı 
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sermaye yerli partneri ile kendisinden ibaret üçlü or
taklık çalışmalarına başlanmıştır. 

'Soru 8. — Kurtalan İlçesinde mıhlanıp (kalan de
miryolunun Siirt üzerinden Şırnak'a ve oradan yurt 
dışına ulaştırılması ile illgili olarak, 1985 yılında Bütçe 
Plan Komisyonunda yönelttiğimiz soruyu yanıtlayan 
Bayındırlık ve 'İskân iBaikanı Sayın Sefa Giray böyle 
hir projenin fizibilitesi üzerinde çalışıldığını beyan et
miştir. Bu çalışmalar ne durumdadır? 

Kömür sevikiyatına katkı gerektirecek olan demir 
yolunu Siirt üzerinden Şırnak ilçesine ne zaman ulaş
tıracaksınız? 

Cevap 8. Kurtalan - ISiirt - Cizre - Irak Hududu; 
Türkiye - Irak direkt demiryolunun alternatif güzer
gâhlarından birisidir. Yaklaşık 143 Km. uzunluğunda 
olan hat, Kurtalan'a kadar gelen mevcut demiryolu
nun Siirt üzerinden Cizre - Irak hududuna bağlanma
sını amaçlamaktiadır. D.L.H. İnşaatı Genel Müdürlü
ğünce 1984 yılında fizibilite etütleri bitirilen hattın iç 
verimlilik oranı 0,20, fayda maliyet oranı ise 2,83' 
tür. 

Alternatifi niteliğinde olan diğer projelerde dahil, 
5 proje arasından hangisinin tercih edileceği üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir. 

1986 yılı programında 85EÖ20Ö10 proje numarası 
ile yer alan Türkiye - Irak doğrudan demiryolu hat
tı etüt - Proje işi seçilecek alternatif doğrultusunda 
ihale edilecektir. Şırnak'taki kömür madeninde bu 
proje kapsamında demiryolu ile taşınmasını temin et
mek için laynı fizibilite kapsamında Sımak - Cizre bağ
lantısı 'incelenmiş ve 62 Kım.'llik hat 0,211 lik iç verim
lilik oranı verilmiştir. Ana projenin real'ize edilmesi sı
rasında bu hatda göz önüne alınacaktır. 

Soru 9. Sffirt'e Anadolu Lisesini neden kurmu
yorsunuz? ne ziaman kuracaksınız? 

Cevap 9. Yapılan çalışmalar ile illgili detaylı ce
vap blahara arz edilecektir. 

!Soru 10. Siirt - Pervari ilçesinde Karayolları Böl
ge Müdürlüğünce «yapıldı denen yolun» yapılmadığı, 
Sason İlçesinde TEK^in 1985 yılında iki köye elek
trik verdiğini bildirmesine rağmen, elektriğe kavuşan 
köy olmadığı, 

Şırnak'ta «yol yapımı bitti» denen yerlere hiçbir 
şey yapılmadığı, Toptepe Sağlık Ocağına yapıldığı 
söylenen bir milyon liralık onarım yapılmadığı, ilgili 
kaymakamların tespitleriyle saptanmıştır. Bu hayalî 
icraat emir ve bilginiz dahilinde değilse, müsebbipler 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu hayalî ic
raat gerçek icraata ne zaman dönüştürülecektir? 

Cevap 10. Anılan yol 95 kim. uzunluğunda stabi
lize saıtııhlı bir il yoludur. Yola 1981, 1982, 1983, 1984, 
ve 1985 yıllarında toplam 70 000 m3 alt temel malze
mesi çekilmiş ve sanat yapıları yapılarak Siirt - Şir
van arasının projeli yapımı b'it'iriilimişDir. Bu kesim, 
1986 yılı Asfalt Programına alınmış olup, imkânlar 
ölçüsünde asfalt kaplamasının yapılmasına çalışılacak
tır. 

Halen yol yapım ve Onarımı Yatırım Programın
da olmayan (ISiirt - Şirvan) ayr. Pervari yolunun 1986 
yılı Bakım ve İşletme) Hizmetleri Uygulama Progra
mı ödeneği ile km. 26 - 3*6 arasının alt temel malze-
mteısi çekilerek fizikî standardının iyileştirilmesi ça
lışmalarına devam edilecektir. 

Ayrıca yol; Ulaştırma Anapliam içendeki Kara
yolları Yol Yapım Detay Planında, Siirt - Pervari Pro
je adı ile yer almıafotadır. Plan dönemi içinde yolun 
tamamının standart hale getirilmesi mümkün olabile
cektir. 

Siirt ili Sason ilçesine bağlı Dereköy ve Gürgenli 
köylerinin elektrifikasyonu işi, Türkiye Elektrik Ku
rumunun 1984 yılı yatırım programında yer almışdır. 
TEK S. S. Dicle Elektrik Dağıtım Müessese Müdür
lüğü tarafından 31.12.1985 tarihinde adı geçen iki 
köy edektriklendirilmiştir. 

1985 Malî Yılında Sağlık Ocağı ve Sağlık Evle
rinin muhtelif onarımları için Siirt Valiliği emrine 
40 000 000 lira ödenek gönderilmiş olup, bunun 
1 500 000 lirası Sımak İlçesi Topftepe Sağlık Evi ona
rımı için kullanılmıştır. 

Ayrıca 1986 Malî Yılı bütçesinden muhtelif ona
rımlarda kullanılmak üzere 50 000 000 Liralık öde
nek SÜrt Valiliği emrine gönderilmiştir. 

Soru 11. Siirt'in zengin hayvan varlığını değer
lendirmek amacıyla 10 yıl önce, yem fabrikasıyla des
teklenerek kurulan peynir, tereyağ fabrikası neden 
kapatıldı? 

Kapattığınız bu fabrikada dikiş - nakış kursu aç
tığınız doğru mudur? 

İşsizliği dikiş - nakış öğreterek mi çözümleyecek
siniz? 

Cevap 11. Siirt Peynir ve Tereyağ Fabrikası ka-
patılmamışdır. Fabrika yılın 12 ayında fabrikaya inti
kal edecek sütü işleyecek imkânlara sahip olarak fa-
aliyetlerinii sürdürmektedir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun daha iyi bir 
hizmet üretebilmesi, gerek üreticiye olan taahhütleri-
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riin daha tatminkar bir şekilde yerine getirilmesi ve 
v gerekse mamullerini en uygun şartlarda piyasaya su

nabilmesi için kaynak yaratıcı ve kaynak sağlayıcı 
tedbirleri alması kârlılık ve verimlilik ilkeleri içinde 
faaliyetlerini sürdürmesi esastır. 

Bu çerçevede yılın 12 ayının 1 - 2 en fazla 3 aylık 
dönemlinde süt alımında bulunan, diğer aylarda hiç 
süt alımında bulunmayan, faaliyete başladığı seneden 

• itibaren yıllık kapasite kullanım oranı % 1 civarında 
gerçekleşen fabrikada personel giderlerinde ve işletme 
harcamalarında tasarruf «ağlanması en rasyonel ve 
zorunlu hir tedbir olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak tasarruf sağlayıcı tedbirler alınırken üreti
cilerin hiçbir şekilde mağdur edilmemesi esastır. Bu 
itibarla Kurumun Yönetim Kurulu, 19.6.1985 tarihli 
toplantısında çiğ sütün, fabrikaya ya hiç ya da çok 
düşük miktarlarda intikal ettiği yılın 9 - 1 0 ayında 
30 - 40 kişilik bir personelle işletme Faaliyetlerinin 
yürütülmesi yerine, bu aylarda fabrikada 5 - 6 kişi
lik bir kilit personelin bırakılmasını, ihtiyaç dışı per
sonelin ise tercihleri doğrultusunda kurumun diğer 
fabrikalarına atanmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca yö
rede sütün nispeten düzenli olarak bulunduğu Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında ise 5 - 6 kişilik kilit per
sonelin, diğer fabrikalardan geçici olanak takviye edi
lecek personelle desteklenmesi karara bağlanmıştır. 
(Burada üzerinde durulması gereken iki husus vardır. 
Birincisi bu işletme yılın 12 ayında açık olacak ve 
fabrikaya Nisan - Haziran döneminde gelecek sütler 
kilit ve takViyıe edilmiş personelle, diğer aylarda ise 
(kilit personel tarafından alınıp değerlendirilecektir. 
İkinci husus ise Siirt Peynir ve Tereyağ fabrikasının 
çevresinde süt hayvancılığı belli bir seviyeye geldiğin

de üretim faaliyetleri ihtiyacına göre fabrika yeterli 
personelle takviye-edilmiş olacaktır. 

Alınan bu karar ve uygulama ile Kurum, İşletme 
ve personel giderlerinde önemli hir tasarruf sağlamış
tır. Diğer taraftan, Siirt Valiliği, Süt Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğüne müracaat ederek fabrika 
sosyal binasının eğitim için kullanılıp, kullanılmayaca
ğını sormuştur. 

Genel Müdürlük, Valiliğe eğitim amacı için Sos
yal Binanın eğitim merkezi olarak tahsisini uygun gör
müştür. 

Soru 12. Siirt'te 1 milyar liralık E tipi cezaevi 
yaptıracağınız doğru mudur? Siirt'te cezaevi açmaktan 
başka bir yatırım düşünmüyor musunuz? işsizliği, anar
şiyi, açlığı, geri kalmışlığı, hapishane açarak mı ye
neceksiniz? 

Cevap 12. Siirt ilinde bulunan ve 1950 yapım ta
rihli, 240 kişi kapasiteli (C) tipi cezaevi, ihtiyacı kar
şılamadığından, bu yerde yeni bir ı(E) tipi cezaevi ya
pımı kararlaştırılmış olup, 85KÖ201'8p proje numarası 
ve 1 920 000 000 lira proje bedeli ile programa alın
mış, söz konusu cezaevinin inşaatı için 1986 yılında 
harcanmak üzere 330 000 000 lira ödenek ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Siirt ilinde yapılması planlanan proje ve yatırım
ların mahiyeti 13 üncü sorunuzun cevabında arz ve 
tadat edilmiştir. 

Soru 13. 1986 yılında, Siirt ilinde gerçekleştirece
ğiniz proje ve yatırımlar nelerdir? 

Cevap 13. Siirt ilinde 1986 yılında gerçekleştiri
lecek proje ve yatırımlarla ilgili dokümanlar ilişikte
dir. 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ' 

Bilgisayar Merkezi 

Proje No. Proje Adı 

1986 0 : 1 

tL....Siirt 

Karakteristik 

(TARIM SEKTÖRÜ : 
84A010170 

77A030160 
86A011320 
86A011330 
86A011340 
86A011350 
86AO11360 
86A011370 
86A011380 

Garzan-Kozluk Projesi 

Çeşitli İlçe Köy 
Sason-Yolüstü 
Baykan-Çukurca 
Kozlu-Bölükkonak 
Eruh-Dikboğaz 
Sırnak-Meşeiçi 
Şirvan-Boylu 
Eruh-Ekinyolu 

IMADEN SEKTÖRÜ : 
84B040010 

79B040220 

82B120170 
83IB120130 
83B120040 
8I6B040060 
86B040070 
80B010240 

Raman ve Garzan Petrol Sahalarında 
Uygulanacak Petrol Üretimini Yük
seltme Etüdü 
B. Raman Sahası Petrol Üretimini 
Yükseltme 
Batman Merkezi Isıtma Şebe. Yeni. 
Batman Bölge Müdürlüğü İdare Bin. 
Batman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tes. 
Batman Gümrük İdare Binası 
Batman Gülbaraj Su Terfi Hattı 
ISiirt-Madenköy Maden Developmanı 
ve Konsantratör Tesisi (Yabancı 
Sermaye) 

İMALAT SEKTÖRÜ : 
76C020120 

77C03Iİ050 

86C030260 
85C120220 

85C120240 

86C120100 

86C120110 
86C120120 

86C120130 
84C120180 
76C150020 

Bekirhan YTB ve İşi. Evi 

Sason YTB ve İşi. Evi 

Kurtalan İl. ve Amh. Bin. 
Batman Raf. 50 000 Var. Hampetrol 
Tankı 
Batman Raf. Hiz. Evi. İşçi Yatak ve 
Ek Tes. İnş. 
Batman Raf Kuv. Santr. 6.6 KW.*lık 
Salt (Tesisi 
Batman Raf. Kondense Dönüş Sis. 
Batman Raf. Reformer ve LPG Ünitel. 
Modernizasyon Projesi 
Batman Raf. Elek. Şeb. Yenil. 
Yeni Depo Yapımı 
Siirt Çimento Fabrikası 

Depolama : 5,43x10 m8. 
Sulama : 3 700 Ha. 
(25385) 370 Ha. 
(20) 20 Ha. 
(12) 12 Ha, 
(Tamamlama 
(40) 40 Ha. 
Tamamlama 
(17) 17 Ha. 
Tamamlama 

Etüt 

5000 Varil/Gün 
HP. Üretimine Ulaşmak • 
Yenileme 
Genişleme 
Eğitim ve Sosyal Tes. 
Yenileme 
Yenileme 
600 t/y cevher işleme 
kapasiteli 

7500 m2 Bakım 
1100 T/Y İşi. 
6000 m2 Bakım 
1800 T/Y îşl. 
550 m2. 
50000 Var. H/P. Stok Kap. 

İnşaat 

Yenileme 

Su ve Isı Tasrf. Sağl. 
Gelişme 

Yenileme 
Depo Yapımı 
620000 T/Y. Çim. 
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1986 YILI PROGRAMI YATIRIMLARI 
1985 Sonuna Kadar 

Proje Tutarı Tahmini Harcama 
Tarihi Dış Toplam Kredi özkaynak Toplam 

<Milyon TL.) 
1986 Yatırımı 

Kredi özkaynak Toplam 

1984-88 
1982-87 
1986-86 
1986-86 
1986-86 
1986-86 
1986-86 
1986-86 
1986-86 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4600 
250 
12 
8 
6 
26 
6 
Î2 
6 

— 
— 
— -
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
—, 
— 
— 

215 
113 
• 
1 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

650 
70 
12 
8 
6 
26 
6 
12 
6 

1983-86 763 785 715 732 48 53 

1979-86 18993 23745 16691 20341 2302 3404 

1982-86 
1983-86 
1983-87 
1986-86 
1986-86 
1980-89 

— 
— 
— 
— 
— 

7200 

271 
945 
384 
45 
50 

18000 

221 
345 

l 

508 10 

50 
600 
80 
45 
50 
46 

1976-86 

1977-87 

1986-87 
1985-86 

1986-87 

1986-87 

30 

46 

337 

650 

50 
220 

400 

118 

1986-87 
1986-88 

1986-87 
1986-88 
1976-86 

76 
145 

— 
3348 

163 
400 

153 
1100 
10425 

13 

200 

160 

70 

100 

1249 1389 
1 

9099 496 

— 

.— 

17 

— 

43 

46 
45 

_̂ 
— 
154 

137 

250 

20 
150 

130 

70 

50 
30 

50 
1 

1320 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI lL....Siirt 

Bilgisayar Merkezi 

Proje No. Proje Adı Karakteristik 

BNERJt SEKTÖRÜ 
85D07O10O Batman I. Merhale Projesi 

84D031250 Köy Elektrik Tesis. 
86DO31760 Köy Elektrik Tesisi 
86D032120 Köy Elektrik Tesisi 
85D022390 11, İlçe ve Kasaba Şebekesi 
86D023210 11, İlçe ve Kasaba Şebekesi 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
85E010280 Siirt-Eruh 
86E010480 Çatakköprü-Sason-Yücebağ 

Diyarbakır İl Md. 
KONUT SEKTÖRÜ : 
85GOO0090 Meteoroloji İst. Md. Lojmanı 
85G000170 Lojman+Hizmet Birimleri 
84G001250 iBatman Polis Lojmanı 
84G001240 Merkez Polis Lojmanı 
85GO00050 Merkez Polis Lojmanı 
83G000120 MEGSB Lojmanı 
86G000120 MEGSB Lojmanı 
84G000570 Personel Lojmanı 
86G000300 Personel Lojmanı 
86G0OO310 Personel Lojmanı 
85G000050 Kültür ve Turizm Md. Lojmanı 
EĞİTTİM SEKTÖRÜ : 
86H000050 Öğrenci Yurdu İnşaatı 
85H000050 Halk Eğitim Merkezi 
85H000010 Kuran Kursu Binası 
79H001460 Sason Yat. Böl. Ok. 
84H001270 Merkez Orta Ok. 
85H003050 İlköğretim - İBatman Orta Ok. 
86H000600 İlkokul Dershane Inş. 
86HO01010 llköğretim-Ortaokul Dershane Inş. 
SAĞLIK SEKTÖRÜ : 
841000220 Devlet Hastanesi Tevsii 
851000340 Batman Devlet Hastanesi 
861000320 Devlet Hastanesi 

84I0Ö055O Sağlık Ocağı (2—1 - 1 Ad.) 
'851000470 Sağlık Ocağı (4 Ad.) 

Dep.: 1175x10 m8. 
Kur. Güç.: 185 KW. 
Ort. Ürt. 
150 Köy 
55 Köy 
60 Köy 

Şebeke Tevsii 

483x10 kWh/Y. 

İA. Top. 47 Km. İh. Em. Yap. 
3A. Top. 66 Km. Em. Yap. On. 

4 Daire 
8 Daire-Hizmet Birim. 
10 Daire 
50 Daire 
100 Daire 
25 Daire 
30 Daire 
20 Daire 
6 Daire 

10 Daire 

300 Kişilik 
Tip Proje (10555) 
İnşaat 
520 öğrenci 
21 Dershane 
21 Dershane 
30 Ders. + 15 L + 15 A 

İnşaat 100 Yatak 
100 Yatak 
30 Yat. Tev. (Sağlık 
Mrk.'nin Hast. Çev.) 
D 1 Tipi 
Köy Tipi 
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1986 YILI PROGRAMI YATIRIMLARI 

1985 Sonuna Kadar 
Proje Tutan Tahmini Harcama 

Tarihi Dış Toplam Kredi özkaynak Toplam 

1985-92 18375 86325 — — 279 

1984-86 — 1661 — — 721 
1986-86 — 730 — — 
1986-87 _ 9 0 o — _ 
1985-86 _ 6 5 — — 40 
1986-87 — 1 5 0 — — 

1985-90 — 1715 — — 27 
1986-90 — 6000 — — " 

1985-87 — 36 — — 
1985-87 — 82 — — 
1984-86 _ 85 — — 45 
1984-87 — 3 5 0 — — 95 
1985-88 _ 6 4 0 — — 20 
1983-86 — 175 — — 105 
1986-87 — 270 — — 
1984-86 — 1 3 3 — — 106 
1986-87 — 36 — — 
1986-87 _ 3 6 — — ' 
1985-87 — 85 — — 

1986-87 — 2 5 0 — — 
1985-87 _ 9 5 — — 
1985-87 — 3 5 0 — — 10 
1979.86 — 496 ' — — 4.'«5 
1984-86 — , 206 — — 154 
1985-87 — 308 — — 25 
1986-86 — 3 0 0 — — 
1986-86 — 100 — — 

1984-87 — 440 — • — 40 
1985-87 — 4 5 0 — — 5 
1986-87 — 100 — — 

1984-86 — 95 — — 71 
1985-86 — 180 — — 

— 453 — 



T. B. M. M. B : 91 10 , 4 , 1986 O : 1 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
(Bilgisayar Merkezi 

tL....Siirt 

Proje No. Proje Adı Karakteristik 

DKH SEKTÖRÜ : 
85K020180 E Tipi Cezaevi 
85K020200 Batman 150 Kşl. Cezaevi 
85K020410 Şirvan Kİ Tipi Cezaevi 
82K010340 Emniyet Müdürlüğü 
84K020680 2. Kademe Oto Tamir Atol. 
85K020690 Şırnak Emniyet Amirliği 
85K020700 IBatman Hizmet Binası 
85K020710 Kurtalan Polis Karakolu 
85K020720 Merkez Polis Karakolu 
85K021150 Eruh Emniyet Amirliği 
85K021160 Kozluk Emniyet Amirliği 
85K080110 Şirvan Hizmet Binası 
86K080150 Siirt Hizmet Binası 
86K080310 Sason Hizmet Binası 
DKH SEKTÖRÜ : 
76K051830 Eruh 
73K050750 Siirt 
73IK05I1410 Batman 
73K051740 Şırnak 
84K050860 . Kayabağlar 
84K050870 Şirvan 
84KO50880 Pervari 
85K05056O Baykan 
73K050670 Batman 
85K120410 Hal ve Soğuk Hava Deposu 
86KH20750 Çarşı ikmali 
86K120180 İmar Yol Düzenlemesi 
84K110080 K. Sanayi Sitesi 
85K110520 K. Sanayi Sitesi 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 

Lojmanlı 
Lojmanlı 
Lojmanlı 
Lojmanlı 
Lojmanlı 
Lojmanlı 
Loj. Hiz. Bin. İnş. 
Loj. Hiz. Bin. İnş. 
Loj. Hiz. Bin. İnş. 

Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs. De. Şe. 
Kap. İs, De. Şe. 
Se. 
Şb.+Arıtma 
Hal ve Soğuk Hava Depo 
4500 ma 60 Dükkân (% 50 
Düzenleme 
373 İş. Çır. Ok. st. % 95 Kr. 
250 İş. Çır. Ok. st. % 80 Kr. 
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1986 YILI PROGRAMI YATIRIMLARI 

1985 Sonuna Kadar {Milyon TL.) 
Proje Tutarı Tahmini Harcama 1986 Yatırımı 

Tarihi Dış Toplam Kredi özkaynak Toplam Kredi özkaynak Toplam 

1985-88 
1985-87 
1985-87 
1982-86 
1984-86 
1985-87 
1985-87 
1985-87 
1985-87 
1985-87 
1985-87 
1985-87 
1986-88 
1986-88 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1920 
620 
130 
115 
90 
60 
175 
175 
175 
150 
150 
250 
554 
207 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

85 
80 

1 
1 
10 
10 
10 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
_— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

330 
330 
50 
30 
10 
10 
10 
100 
100 
60 
60 
90 
22 
22 

1976-86 
1973-88 
1973-88 
1973-87 
1984-87 
1984-87 
1984-87 
1985-88 
1973-87 
1985-88 
1986-88 
1986-86 
1984-88 
1985-88 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

400 
10000 
2000 
700 
600 
500 
1000 
400 
600 
400 
125 
85 

1990 
1000 

300 
500 
500 
400 
40 
40 
100 
40 
450 
40 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
1500 
250 
70 
100 
100 
250 
50 
110 
180 
35 
85 
20 
50 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, il ve ilçe adliyelerinin mefruşatına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı 
(7/1072) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzaırum 

Soru 1. 1 ve ilçe adliyelerinin mefruşatının (ma-
sa, sandalye, dolap, etajer) yeterli hale getirilmesini 
sağlayamaz mısınız?. 

(örneğin : Diğer devlet dairelerinde eskimeden 
her yıl değiştirilen, depo ve mahzenlerde çürümeye 
terkedilen bu kabil fazla mefruşattan yararlanılalbi-
lir.) 

Soru 2. tt ve ilçe adliyelerinin, büro malzemesi
nin onarılması ve yenilenmesi sağlanamaz mı?. (Yıı-
kiariki yöntemle birçok eksik tamamlanabilir. Bakan
lık yetkilileri eksiklikleri^ tespitte neden gayret gös
termiyorlar?.) • 

3oru 3. ti ve ilçe adliyelerinde keşifler için bir 
servis aralbası ve şoför verilemez mi?. 

(Her ilçede keşifler için piyasadan tutulan vasıta
lara ödenen paraların çokluğu böyle bir tasarrufa ge
rek duyurmamakta mıdır?. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.4.1986 

Sayı : 455 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 1 Nisan 1986 
tarih ve 7/1072-5797/22174 sayılı yazınız. 

10 , 4 , 1986 O : 1 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanıtoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olaralk cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı ilki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İM. Necat Eldemı 
Adalet Balkanı 

Sayın 
Hilmi Naffibarutoğliu 
'Erzurum Milletvekilli 

Şâhsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğiniz soruların cevapları aşağıda tak
dim kılınmıştır. 

1. 11 ve ilçelerdeki Adliye dairelerinin mefruşat 
ihtiyaçlarının, bütçe imkânlarının el verdiği ölçüler 
içerisinde karşılanmasına lazaımî gayret sarfedillrnekte-
dir. 

Diğer taraftan, Ayniyat Tdimatnamesinde, Dev
let dairelerinde ihtiyaç fazlası mefruşatın bulunması 
halinde, bunların değerlendirilumesini engelleyen her
hangi bir hüküm mevcut değildir. 

2. 11 ve ilçelerdeki Adliye dairelerinde bulunan 
büro malzemeelrinin onarılması ve yenilenmesi için, 
Bakanlığımca 'bütçe imkânları çerçevesinde, gerekli 
her türlü çalışma yapılmaktadır. 

3. — Ağır ceza teşkilatı bulunan bütün il ve ilçe
lerdeki adliyeler ile ağır ceza teşkilatı bulunmayan 
bir kısım ilçe adliyelerine, keşifler de dahil resmî hiz
metlerde kullanılmak üzere araç tahsis edilmiş bulu
nulmaktadır. 

İş hacmi az olan ilçelerde ise, keşif için resmî ta
şıt kuliTanilması ve şoför istihdamı edilmesi ekonomik 
olmadığı ve hazineye daha büyük ölçüde yük getÜrd!i-
ği cihetle, kira ile tutulan araçlardan istifade edilme
si yoluna gidilmektedir. 

Keyfiyeti (bilgilerinize arz ederini. 
M. Necalt Eldern 
Adalet Bakanı 

• * 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 İNCİ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
- 1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 40 arkadaşının, Hükümetin izlediği haşhaş üre
tim ve destekleme politikası ile haşhaş üreticilerinin 
sorunlarını ve Afyon Atkolöid Fabrikasının içinde 
bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) ' (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmandık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Baş/bakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) • 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

atalarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yıları gelir 
ve giderlerine linkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticâret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 



15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanındaı. söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bâ  
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) ' 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

24. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin D&vlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kuruım ve taruıluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişikin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kailkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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



38. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

41. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

42. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

47. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

48. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafm'dan yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

49. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Gö'ksun Yem Falbrikasmca 1985 yılm

a 
da gerçekleştirilen kırmızı büber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

50. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'oun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

51. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

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

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

54. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

55. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

57. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (t) 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

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



60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/703) 
(D 

61. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

62. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

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

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

67. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

68. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

69. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/637) 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

71. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

72. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

73. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, 'bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

74. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

76. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

77. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

il. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişifcl'ik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 7.4.1986) 

'2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 


