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304 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Denizli Milletveili Halil İbrahim 

Şahin'in, kamu yararına çalışan derneklerden 
sayılan Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin, Mar
maris - Aktaş mevkiinde yaptırdığı dinlenme 
tesisleri konusunda gündem dışı konuşması 304:306 

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

A) Öngörüşmeler 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz' İhsan 

Hastürk ve 21 arkadaşının, pamuk ihracatın
da üreticinin ve tekstil sanayicisinin zararına 
yol açan farklı teşvik primi uygulamasının 
nedenlerini ve varsa sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 

306 

306 

Sayfa 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/30) 306:320 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 320,347 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 320 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Tur

gut Arikan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli 
Yöreler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 320:321 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arikan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve 
Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
<6/677) 321 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 321 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Dev
let Planlama Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/682) 321 
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5. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-

kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi 1(6/596) 321 

6. — Diyarbakır Milletvekili (Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucun
da sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 321 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arikan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu11 

nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-, 
asından sözlü soru önergesi (6/689) 321 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arikan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin 'Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/690) 321 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut! 
Arikan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nunun 1985 yılı gelir ve (giderlerine İlişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi 1(6/691) 321 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arikan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kulla
nılan ihracaat teşviklerine ve gerçekleşen 
ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 321 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/693) 321 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut -Arikan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç 
edilen kütük ve demir - çelik mamullerinin 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/698) 322 

13. — Diyarbakır Milletvekili (Kadir 
Narin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu 
meydana geldiği iddia edilen iki ölüm ola
yına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/610) 322 

14. — Erzurum Milletvekili Hiiıkni Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketimin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 322 

Sayfa 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonimi Şirke
tinin yerli oktaiklarıma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 322 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
foadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük-
leni' iddia edilen 'emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 322 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçeMeştıiıriılen canlı hayvan ihracatına 
iılişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/703) 322 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısımdıan sözlü soru önergesi (6/704) 322 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab-
nikasma (ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 322 

20. — Balıkesir Milletvekilli Oaıhit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurullan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(6/666) 322:323 

21. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mlir'ıin, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 323 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedeler inlin 
kredi borçlarının ertıelenımesine ilişkin Baş
balkandan sözlü soru önengesıi (6/758) 323 

23. — İstanbul' Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 323 

24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gi'l'in, Balıkesir 'İlindeki zeyttim üreticilerinin 
bazı sorunlarına 'ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) ; 323 

25. —" Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
igil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca »ıs
kontoya talbıi tutulmasına 'ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Teneekci' 
iıin cevabı (6/711) 323:324 
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26. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 

in, Muğla İli Milas İlçesıkıin 'bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Röyişleri 
Bakam H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/716) 324:325 

27. — Sinop Milletvekili Barış Oan'ıjı, pet
rol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine 
»ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 325 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 325 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 'asgarî döviz varlığı 'bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) 325 

30. — İçel Milletvekilli Edip özgenç'in, ha
yalî 'ihracat 'Olaylarına 'ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/795) 325 

31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' 
m, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 325 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut A'bacı-
gii'in, Balıkesir illinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 325 

33. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar ıbulunup bulun-
madığına ilişiklin Başbakandan sözllü soru 
önergesi (6/819) 325 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
ılar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle 'ilgili olarak yapılan 
'işlemlere ilişkin İçişleri 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 325 

35. — Tokat Milletvekilli Enver özcan'm, 
'davası devam eden 'bir gazete hakkındaki 'be
yanına ilişiklin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 325 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında yurt dışına giden üst düzey görevli-

Sayfa 
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/833) 325:326 

37. — Kayseri M'ületvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ra, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıl
larında yapılacak yatırımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önengesl (6/834) 

38. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley
hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış mik
tarlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/849) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Şekerbank ve T.C. Ziraat 
Bankasınca Akfa A. Ş.'ne verildiği iddia 
edilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü .soru önergesi 
ı(6/850) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuru
luşlar tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihle
ri arasında Hazine aleyhine açılan ve vazge
çilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi! 
(6/851) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, hazine tarafından 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasında ithalatçı ve ihra
catçı kuruluşlar aleyhine açılan ve vazgeçilen 
davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sümerbank Yönetim Kurulu 
üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/853) 

44. — Edirne Milletvekili Türlân Tur
gut Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müesse
selerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/854) 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 

326 

326 

326 

326 

326 

326 

326 

326 
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tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 326 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Devlet Yatırım Bankası, 
T.C. Zirraat Bankası, Anadolu Bankası ve 
Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim kurulu üye
lerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/855) 326:327 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı mües
seselerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin • 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 327 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müessesele
rin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/857) 327 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, bağlı ortaklık statüsündeki ba
zı şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üye
lerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödeme
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 327 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 327 

51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EM AK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/781) 327 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Hatay - Altınözü Bele
diyesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/859) 327 

53. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketiminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/860) 327 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış- ülkelere sevkedilmek 
üzere İskenderun'da depolanan dizel ve fuel -
oil'in bir şirket tarafından gemilere yakıt 

Sayı* 
olarak verildiği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) 327 

55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
kısa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 327 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
1986 yılı Ekim ayında yeni bir istikrar pa
keti uygulanacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/863) 327:328 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ül
kemizde gelir dağılımı anketi yapılmaması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/864) 328 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına 
ve denetimine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/865) 328 

59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kırsal kalkınma kredilerinin da
ğıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

' gesi (6/866) 328 
60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına 
ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 328 

61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AKFA Firmasindan alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/868) 328 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileri
nin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkın
da Kanunun emniyet mensuplarına uygulan
madığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/782) 328 

63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şâhin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 328 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 328 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 328 

— 300 — 
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66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Yol-tş Sendikası Kayseri. Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirle
rin kongreden çıkarılmaya davet edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 328 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 328 

68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in; 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 329 

69. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 329 

70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Doğubayazıt Telçeker Hudut Tabur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki ot 
toplatıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 329 

71. — ^ u ı y Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşılaşılan güçlüklere kar
şı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/808) 329 

72. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/809) 329 

73. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YIBITAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 329 

74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 329 

75. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 329 

76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Salt 
Erol'un, sosyo - ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 329 
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77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle 
çalışanların durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/814) 329 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlin
de yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) 329 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 329:330 

80. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 330 

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde, plaka yerine soya
dının yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla 
dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 330 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 330 

83. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci mad
desine göre Bakanlar Kurulunca geçici görev 
verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/831) 330 

84. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 330 

85. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in,.Marmaris Aktaş mevkiindeki orman
lık alanın intifa hakkının Türkiye Ziraatçılar 
Derneğine verilmesine dair taahhüt senedinin 
tek taraflı olarak feshedildiği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/828) 330 

86. — Konya Milletvekili Sabri Irmak' 
m, Ankara Numune Hastanesi başasistanların
dan birinin şef muavinliği imtihanına sokul-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/829) 330 
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87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
kuduz vakalarına karşı alınacak önlemlere iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kam Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/830) 330:331 

88. — istanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol gü-
zergâhındaki gecekonduları yıkılan vatandaş
ların durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) '331 

89. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/835) 331 

90. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi ilçesi Kızık Köyünde ya
pılmakta olan afet konutu inşaatlarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/836) 331 

91. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice ilçesi Ecemiş Köyün
deki bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) 332 

92. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa-

TBMIM Genel Kurulu saat Î5.00'ıte açıldı, 
Adana Millletivekili Nurıi Korkmaz, Anayasanın, 

geçici yasaklar getiren geçici 4 üncü maddesi ve sü
rekli kısıtlamalar koyan diğer bazı maddelerinin .bir
likte ele alınımasının, demokrasi ve demokrasinin iş
lerliği. açısından faydalarına ilişkin ıgündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

33U4 saydı, «13.'10jl983 Tarih ve 2918 Sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun '65 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve IBu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında lKanun»un hür defa daha görüşülmek 
üzere iade edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
iıle, 

Fas Temsilciler Meclisi Başkanının daveti üzerime 
Fas'a gidecek olan TBMM Başkanıma refakat edecek 
iiyeler için siyasî parti gruplarının gösterdiği adaylara 
ilişkin Başkanlık tezkeresi. 

Stjrfft 
tına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/838) 332 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 347 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum Hinin yakacak soru
nuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/1365) 347:349 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 332 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mil
letvekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Önergesi ve 
TBMM Başkanlık Divanının Konuya İlişkin 
Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/929) (S. Sayısı: 472) 332 

2. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/796) (S. Sayısı: 498) 332:347 

Genel Kurulun biligîısine sunuldu. 

istanbul Milletvekilli Yıümaz İhsan Hastürk ve 21 
arkadaşının,, pamuk ihracatımda üreticinin ve tekstil 
sanayicisinin zararına yol açan farklı teşvik primi 
uyguılamasının nedenlerini ve varsa sorumlularını tes
pit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/30) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüş-
melerinin sırası geldiğimde yapıfecağı açıklandı. 

Hatay Milletvekilli Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 
nun, Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen 
olayların sonucunu 've sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Itair (Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin (10/29) önıgörüşmelerimin 11 Kasım 1986 gün
lü 'birleşime ertelenmesine iişkin ANAP Grubu öne
risi kabul edildi. 

« • • — ^ • • « ^ - - ! - « -

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
'bulunan üyeliğe, Van ıbağıımsız Milletvekili Fevzi Nec
det Erdinç, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan 
bir üyeliğe de, SHP Grubunca aday gösterilen Erzin
can Milletvekilli Veysel Vardl, 

Seçildiler., 
(6/676), '(16/677), (6/681), (6/682), (6/596), (6/598), 

(6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/610), 
(6/1699), (6/700), (6/703), ı(6/7Ö4), (6/669), (6/758), 
(6/709), (6/711), (6/716), (6/742), (6/751), (6/833), 
(6/834), (6/775), (6/849), (6/850), (6/85I1), (6/852), 
(6/853), (6/854), (6/778), (6/855), (6/856), (6/857), 
(6/858), '(6/781), (6/865), (6/866), .(6/789), (6/796), 
(6/799), (6/811), (6/812), (6/813), (6/814), (6/816), 
(6/828), 1(6/835), (6/836), (6/838), numaralı sözlü 
sorular, illgiılıi 'balkanlar Geneli Kurulda hazır bulum-
madılklarıındanj 

(6/693), (6/702), (6/631), (6/666), (6/696), (6/711), 
(6/772), (6/773), (6/795), (6/819), (6/826), (6/767), 
(6/780), '(6/859), (6/860), (6/861), (6/862), (6/863), 
(6/864), (6/867), (6/868), (6/782), (6/784), (6/797), 
(6/798), (6/800), (6/804), (6/808), (6/809), (6/827), 
(6/828), (6/835), (6/836), (6/838), numaralı sözlü 
sorular, soru sahipleri ve ilgili hakanlar Genc'i Ku
rulda hazır 'bulunmadıklarından; 

(6/810), (6/822), (6/824), (6/831) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri mazeretli olduklarından; 

(6/829), (6/830) numaralı sözlü sorular, da soru 
sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
•bir defaya mahsus olmak üzere, 

Ertelendiler. 
(6/806) numaralı sözlü soru, soru sahibi iki cevap 

gününde de hazır Sunmadığından düştü. 
Yozgat Milletvekilli Selahattin Taifılıoğlu'nun, Sos-

yoldemokrat Halkçı ıParti milletvekilleri hakkında 
Anayasanın 84 üncü maddesıinkı uygulanmasına dair 
önergesi ve TBMM (Başkanlık Divanıının konuya iliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon (3/929) (S. Sayı
sı : 472); 

Giresun Milletvekili IBurhan Kara ve 22 arkadaşı
nın, 5.5*1983 Tarih ve 2821 Sayılı '.Sendikalar Kanu
nunun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 mel Fıkrasının Değiştiril
mesi ve !Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal Iş'er 
Komisyonu (2/327) <B. Sayısı : 459); 

İstanbul Miilletvekili Sabit Batumlu'nun. Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonıları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/987) (S. 
Sayısı : 491);! 

Raporlarımın görüşmeleri, komisyon yetkilileri Ge
nel Kurulda hazır (bulunmadıklarından ertelendiler. 

iBalikesir Milletvekili Davut Abaeıgil'im, 5682 Sa
yılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Kanunla Deği
şik 14 üncü Maddesinin (A) Bendime Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifine dair içişleri Ko
misyonu Raporu (2/360) (S. Sayısı : 494) reddedile
rek, teklif komisyona iade edildi. 

Şanlıurfa Milletvekilli Osman Doğan'ım, 6136 Sa
yıılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun Teklifi (2/368) (S. (Sayısı : 496) ve 
masına Dair Kanun Teklifi ile (2/362) ı(S, Sayısı : 
493), 

Açık oya sunulan : 
Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 193 Sayılı 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/368) (B. Sayısı : 496) ve 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1/800) (S. Sa
yısı : 492), 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
(1/782) (S. Sayısı : 497) 

Tasarılarının, oyların ayrımı sonucunda ka'bul 
edildikleri ve 'kanunlaştıkları açiklandı. 

Memurlar ve İşçiler ile ıBunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/796) (S. Sayısı : 498) üzerinde 'bir 
süre görüşüldü.. 

6 Kasım 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere, birleşime saat 19.10'da son verildi. 

IBaşkan 
'Raşkanvekiıli 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Samsun 

Arif Ağaoğlu Süleyman Yağcıoğlu 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 

6 .11.1986 Perşembe 
Teklifler 

1. — Nevşehir Milletvekili Ali Ba'baöğlu ve 2 ar
kadaşının, 26 'k'işi hakkında Özeıl Af 'Kanunu Teklifi 
(2/371) (.Adallet Kondisyonuna) (Başkanlığa gdiş tari
hi : 4.11.1986) 

2. — »Samsun Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu'-
nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesin in Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/372) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.11.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, boş 

LPG tüplerinin fahiş fiyatla satıldığı iddiasına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından sivil mimarlık 
örneği eferak tescil edildiği iddia edilen İstanbul - Gü-
müşsuyu'ndaki bir binaya 'ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.11.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Gazi Eğitim Fakültesinde eğitim gören ilkokul öğ
retmenlerinden ilköğretim müfettişliğine atananlara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya-
zı'h soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa 'geliş tarihi : 
5.11.1986) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiîi İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adı: ^msm\ Süîeyrajan Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleş'imini açıyorum. 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yoklama ya BAŞjKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere 'basılıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
kamu yararına çalışan derneklerden sayılan Türkiye 
Ziraatçılar Derneği'nin, Marmaris - Aktaş mevkiinde 
yaptırdığı dinlenme tesisleri konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN ---- Sayın HaHM İbrahim Şahin, kamu 
yararına çalışan derneklerden sayılan Türkiye Ziraat
çılar Derneği yle ilgili gündem dışı bir konuşma talep 
etmiştir; 'buyurun efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — »Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bugün yüce kurulunu
za sunmak istediğim konu, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının, hukuk dişi, yasa dışı anlayı
şını dtfle getirerek, somut ve aynı zamanda matema
tiksel bir örnek vermektir. 

Sayın rajllletvekilleri, Türkiye Ziraatçılar Der
neği 1949 yılında kurulmuştur. Tüzüğünde yazılı ama
cı gereği yapmış olduğu yararlı çalışmalar ve Tür
kiye tarımına bilimsel katkıları, aynı zamanda uygu
lamaları nedeniyle, Bakanlar Kurulunun 1959 tarih 
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ve 11854 sayılı 'kararıyla, kamu yararına çatışan der
neklerden sayı'lmıştır. 

14 bin tarım ve ev ekonomisi teknıisyeniyle güçlü 
bir ziraat ordusunu içeren bu meslek derneği, 
10.2.1969 tarih ve 1966 sayılı Tarım Orman ve Köy-
işîeri Bakanlığı oluruyla,. Orman Genel Müdürlüğün
den otuz yıllığına, 25.10.1969 tarihli taahhüt senedi 
ve izin bölgesiyle, Muğla İli, Marmaris İlçesi, Tepe 
Mahallesi, Aktaş mevkiindeki 20 089 metrekare me-
.sahasındaki ormanlık alanın intifa hakkını dernek 
mensuplarına dinlenme evleri yapmak üzere almış bu
lunmaktadır. 1969 yılında Muğla Ziraatçılar Derneği 
adına işlem gören sözleşme, 1979 yılında bakanlık 
oluruyla dernek genel merkezine verilmiştir. Böylece, 
dinlence tesislerini işletme yetkisi dernek genel mer
kezine bırakılmıştır. 

iSayın 'milletvekilleri, irtifak hakkı tesis edildiğin-. 
den hu yana 17 yıl gibi uzunca 'bir süre geçmiş, der
nek tarafından bu sahada yapılan tesislerin değeri 98 
muMyonu bulmuştur. Bu tesisler dernek mensuplarının 
tatil ve dinlence ihtiyaçlarını karşıladığı gi'bi, turistik 
hizmet vermek için, taahhüt senedine uygun olarak, 
sözleşme prosedürü uyarınca testilerle donatılmıştır. 
Bu teslislerin dernek tarafından yapım tarihi, bundan 
15 yıl öncesine aittir. Sözleşme gereği her 5 yılda bir, 
bakanlık, gayeye uygun kullanılıp kullanılmadığını in
celemekte, yıllık kira bedeli karşılıklı olarak tespit 
edilmektedir; hatta üçüncü 5 yıllık tespit 1986 yılı 
Ocak ayının 22 nci günü yapılmış, yıllık bedel 104 
'bin Türk Lira olarak saptanmış, sözleşme hükümle-
.rine uygun kullanımın olduğu da ayrıca saptanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, böylece, dernek ile bakan
lık arasında yapılmış 30 yıllık sözlleşme hükümleri 
uyarınca, 17 yıldır hiç anlaşmazlık olmaksızın devam 
ederken, sürenin bitimine 13 yıl kala, ne olmuştur da, 
sözleşme iptal edilerek, derneğin dinlence yarinden çı
karılması öngörülmüştür? Bunu kesin ve kalın çizgi
lerle kısaca anllatmak gerekir. 

Türkiye Ziraatçılar Derneği, çalışmalarını sürdü
rürken, görevinin sadece dinlene olmadığını bilmek
tedir. Türk tarımının daha iyiye gitmesi için çalışması 
ve t>u hususta halkını uyarması gerektiğinden, mes
lekî 'bilgilerini hükümetlere ve iktidarlara duyurması 
gerektiğinden, dernek de bu görevini yaptığından, 
dernefk yöneticilerinin bu tavrını beğenmeyen ve be
nimsemeyen, Türk tarımını eşi görülmedik mağduri
yetlere sürükleyen sayın bakanın emir ve direktifleriy
le, henüz turistik sezon açılmadan, yollarda karlar 
erimeden, evlerde sobalar sökülmeden, 1986 yılı Mart 
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ayının 7 nci günü, yıllık kira anlaşmasının yapımın
dan hemen bir ay sonra, hiçbir adlî ve idarî tespit 
yaptırmaksızın, hatta sözleşmenin 13 üncü maddesin
de ifadesini bulan ihtarname çekmeye ve süreye de 
yer vermeksizin, tek taraflı, keyfî, «Ben yaptım, ol
du» dercesine, hukuka, yasaya, taahhüte aykırı şekil
de 'iş bitirircesine, bir yazı ile sözleşme iptal edilmiş
tir. Bu keyfîlik, bu hukuka aykırılık, bu bakanlık bün
yesinde cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Şimdi 
görülmüş olması önemlidir, anlamlıdır, dikkatle izle
memiz gereken konudur. 

•Sayın 'milletvekilleri, dernek yöneticileri ve yetki
lileri, Niğde'deki çürüyen patatesi, mağdur olan pa
tates 'üreticilerini; Ege'de tütün üreticilerini ve tü
tün tarımını; Adana'da, Mersin'de, Antalya'da sebze 
üreticilerini ve se'bze tarımını; Karadeniz'de fındık 
üreticilerini ve fındık 'tarımını; Trakya'daki ayçiçeği 
üreticilerini ve ayçiçeği tarımını; sonuç olarak, Tür
kiye'de, üreten İnsanları ve tarımsal üretimi ve tarım
sal üretimin pazarlanmasını, tohumlamadaki yanlış
lıkları, yolsuzlukları, hataları gündeme taşımışlar, so
runları ifade etmişler, çözüm yollarını gerek dergile
rimde, gerekse 'toplantılarında önermiştir, tarımda üre
timin planlanmasını dile getirmişler ve hatta bu ik
tidarı götüren tütün politikasını eleştirerek, önlemle
rin alınmasını isteyerek, hükümete yardımcı olmuşlar
dır. Bu yardımların karşılığında, sayın bakan, bunları 
çok severek, Marmaris Aktaş mevkiinde, kendi yaptık
ları tesislerde dinlenme imkânından mahrum bırak
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, nedendir tnı hukuka aykı
rılık, nedendir yasalara saygı duymamak, niçindir 
sözleşmelere attıkları imzaların gereklerini yerine ge
tirmemek, niçindir bu derneklere, sendikalara, koo
peratiflere, vakıflara, (meslek teşekküllerine karşı ol
ma anlayışı, nedendir onları dinlence özgürlüğünden 
dahi mahrum etmek için yapılan çırpınmalar, haykı
rışlar?.. Zannediyorumki, tek »bir nedeni var : Borç
ların, belirli odaklara ve çıkar çevrelerine ödenmesi. 

Kıyılarda işçiler, memurlar, teknisyenler, köylü
ler dinlenemezler; onların görevi ırgatlık yapmaktır, 
üretmektir; ancak, sonrasına karı sımamaktır. Onlar 
üretirken, 'büyütürken, yetiştirirken, işlerken iyidirler, 
akıllıdırlar, sevilirler; ancak hak isteme, ücret iste-

, me, 'sahilde dinlenme (isteği olduğu zaman, bunlar iyi 
değillerdir, can sıkıcıdırlar... 

BAŞKAN — Lütfen 'bağlayınız efendim. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Bağlı

yorum efendim. 
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... düzeni bozucudurlar. Onlar haddini 'bilımelidıir. 
Sahiller ve kıyılar ancak holdinglere verilir, onların 
dinlenmeye hakları vardır. Marmaris'in Parnucaık sa
hilleri Yaşar Hold'ing'e verilmelidir, «Altın Yunus 
II» 'tesisleri yapılmalıdır, «Grand» yazılı turistlik te-
«is'leri yapılmalıdır, «Mordeniz Turizm İşletmeleri» 
yapılmalıdır ve bunlar böyle paylaştırılmalîıdır ve 
paylaştırılmış da... 

Ziraat Derneği yönebicileri ve mensupları «Ak-
taş Dinlenme Tesisleri» nden zorla çıkarılırken, özel 
sektör ve holdinglerin tesisleri Sayın Başbakanın 
uğurlu elleriyle açılmalıdır ve açılmıştır da, yukarı-
diaki tesisler bu sahillerde yapılmıştır da... 

Bakanlığın vermiş olduğu iptal kararı, «Gayesi
ne uygun şekilde kulanılmıyoir» iddiasını taşımakta
dır. Raporu hazırlayan, 'bakanlığın kendisidir. Der
nek, bakanlık raporunun aksine, gayesine uygun kul
lanıldığını, tesislerin yeterli olduğunu mahkeme ra
poruyla tespit ©ümiştir. Ayrıca, iptal için idarî mah-

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk ve 21 arkadaşının, pamuk ihracatında üreticinin 
ve tekstil sanayicisinin zararına yol açan farklı teş
vik primi uygulamasının nedenlerini ve varsa so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Gündem'e geçiyoruz. 
Gündemin «Genel Görüşme ve Meclis Araştırma

sı Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kısmının 2 nci 
sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hastürk ve 21 arkadaşının, pamuk ihraca/tında 
üreticinin ve tekstil sanayicisinin zararına yol açan 
farklı teşvik primi uygulamasının nedenlerini ve var
sa .sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
ıgesinkı öngörülmelerine haşlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Efendim, önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türküye Büyük Mitot Mea'ıJsıi Başkanlığına 
ÜlKkemliiziln 8 ımiilyar dolarlık bir dış satımı mev

cuttur. Bu miktarın yaklaşık 2 milyar doları aşkın 
bölümü pamuk ve pamuk ürünleri ihracatından sağ
lanmaktadır. Pamuk üretiminin ve pamuk ürünleri-

keme nezdinde dava açmış, yürütmenin durdurulma
sını istemiştir. 

Yasal ve hukuksal haklarını dernek kullanırken, 
'bakanlıkta keyfîlik, iptal kararının uygulanmasında 
usulsüzlük kol gezmektedir. Bilmem hangi holdinge 
'bu yerin ve tesislerin verilmesi için göz kırpılımış-
trr, hileımiyoruz; ama mutlaka öğreneceğiz. 

Sayın hakanı kesin olarak hu kürsâden bir defa 
daha uyarıyoruz : Türk tarımını çok kötü duruma 
düşürdünüz. Türk tarımınım kurtarılması için uğraş 
veren hu dernek mensuplarından, onların halkların
dan, dinlenme özgürlüğünden lütfen ellinizi çekiniz. 
Sizi, hukuka, yasaya ve adalette, tümüyle, hakanlığı
nızın yapmış olduğu sözleşmeye uymaya davet edi
yorum. Haksız uygulamalardan geri dönüş, hukuka 
saygı, sizi yüceltecektir. Bu sorunu lütfen süratle çö
zünüz. 

Tüm arkadaşlarıma salamlar ve saygılar. (SHP 
s liralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Şahin, 

nin ihracatının devamlıllığı üreticinin yeterli ve den
geli bir fiyatla desteklenmesi ile mümkündür. 

9 Ekim 1986 tarih ve 19246 mükerrer sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan Para ve Kredi kurulunun 
86-18 sıra numarailı kararının 1 inci maddesinde 8 
Ekim 1986 tarihine kadar akreditifi gelmiş belli bir 
kalitedeki pamuk ihracatında fiilî ihracatın, 30 Ka
sım 1986 tarihine kadar gerçekleşmesi hallinde Ege 
Artîalya tipi pamuklar için kiloda 100 TL. Çukurova 
Mpi pamuklar için kfloda 170 TL, Destekleme ve 
•İstikrar Fonundan ödeme yapılacaktır. Aynı kara
rın ikinci maddesümde ise, 8 Ekim 1986 tarihinden 
sonra akreditifi gelen aynı kalitedeki pamuklar için, 
yine 30 Kasım'a kadaır ihracatın gerçekleştirilmesi 
şartıyla bu teşvik primi Ege Antailya tipi pamuk için 
kiloda 30 TL., Çukurova tipi pamuk için ise 50 TL. 
dir. Bu çelişki karşısında pamuk alıcısı tüccar, alım 
fiyaltlarını düşürmüş, ihracatçı firmalar ise ne yapa
caklarını şaşırmışlardır. 

17 Ekim 1986 tarihli ve 19254 mükerrer sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Para Kredi Kurulunun 
86-19 sıra numaralı yeni bir kararı ile 8 Ekim 1986 
'tarihinden sonra akreditifi gelen aynı kalitedeki pa
muklar için filî ihracatı bu defa 1986 takvim yılı 
sonuna kadar gerçekleştirmek şartı ile Ege Antalya 
ıtipi için 30 TL. yerine 70 TL., Çukurova tipi için 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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de 50 TL. yerine 95 TL. ödeme yapılması kabul edil
mişler. 

Böyflece 8 Ekim 1986 tarihinden sonra akredifi 
gelen pamuklar için artırılmış olan teşvik primi bu 
'tarihten öncekilere oranla yine de düşük kalmıştır. 

Ancak, bu kısa dönemli değişken fiyat tespitleri, 
karan önceden bilerek akreditif açtıran belirti ihra
catçı kuruluşları kollar bir şeküMe gelişmiştir. Öte 
yandan yıllardır pamuk dışsatımında öncelikli ve 
akreditifli işlem yapılmadığına göre, bazı kurulukla
rı özel bir şekilde kollayan bu yaz boz kararların ar
kasındaki gerçeklerin yüce Meclis tarafından büîin-
mesinde ve varsa sorumluları haklcında yasal işllem 
yapılmasında sayısız yaratılar vardır. 

Bu anlamsız ve taraflfı uygulamalar üreticinin ve 
tekstil sanayicisinin zararına bilinen iıki ihracatçı fir
manın yararına bir yapıda geliştirilmiş, iç ve dış pi
yasanın Devlete güvencini sarsan bir yapı sergilen
miştir. 

Pamuk ve pamuklu ünün üretıiminde oynanan bu 
hazin oyunun gün ışığına çıkarılmasını teminen Ana
yasamızın 98 inci maddesi, İçtüzüğün 102 ve 103 
ünoü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve tall'ep ederiz. 

İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk ve ar
kadaşları, 

BAŞKAN — Hükümet adına Tarım Orman ve 
Köyişferi Bakanı Sayın Hüsnü Doğan; buyurun efen
dim. Söz süreniz 20 dakikadır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bu araştırma öner
gesiyle ilgili mütalaalarımızı iki kısımda toparlaya
cağım. Önce, pamuğun Tüılk tarımındaki, Türk eko
nomisindeki yeriyle ilgili genel düşüncelilerimizi, bi-
lahara da, bunun neticesi olarak alınan son kararila 
ilgili düşüncelerimizi, uzun yıillar perspektifi altında 
dile getirmeye gayret edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, pamuk, özellikle Tür
kiye'de ihracatın tarıma dayalı ollüuğu yı'ltarda (ki, 
bu aşağı yukarı 1980'lere kadar sürmüştür) ihraca
tımızın .beltibaşlı kalemlerimden biri olmuştur. Öyle 
ki, 1970 ydında miktar olarak 310 bin ton, değer 
oüaraik 171 milyon dolar ve genel ihracatımız içeri
sindeki yeri de yüzde 29'kra kadar varmıştır. 

Tarım ihracatı içindeki bu yerine karşılık pamu
ğun rolü, zaman içerisinde yurdumuzda gelişen teks
til! sanayiinin durumuna bağlı olarak yön değiştir

meye başlamış, uzun yıllar içerisinde direkt bir ihraç 
malı olmak yerine, teksıtil sanayimizin ana hammad
desi olarak hızlı bir şekilde gelişmiştir. 

Bu arada bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. 
Nitekim, 1970 - 1974 yıllkrı arasındaki beş yıihk 
orta/lama pamuk ihracatımız yıMa 262 bin ton iken, 
bu rakam 19701i yıların ikinci yarısında ortalama 
olarak 240 bin tona düşmüş ve 1980 yılından sonra
ki ilk beş yılda 1980 yılı dalhjll pamuk ihracatımız 
166 bin tona düşmüştür. Yani 1970'li yılların ba
şında ortalama 260 bin ton seviyesinden, 1980'li 
yılların başında pamuk ihracatımız 160 bin tonilara 
düşmliiş, aşağı yukarı 100 bin ton civarında gerile
miştir. Bu gerilemenin içerisinde, sadece Türkiye'de
ki pamuk üretiminin düşmesi yaltmamakta, i burada 
daha ziyade, biraz evvel de arz ettiğim şekilde pamu
ğun, gelişen tekstili sanayimiz içinde daha büyük bir 
şekilde bir hammadde olmaya başlaması da yat
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, pamuk fiyatı gerek yurt 
içinde, gerekse yurt dışında, çeşitli yıllara göre, özel
likle yurt dışında önemü dalgalanmalar göstermiştir; 
sizlere bu konuda değişik rakamlar vermek istiyo
rum. Türkiye'niim pamuk ihracatında, 1980 yıllında 
ortailama olarak kilogram başına 178 sente varan 
pamuk ihracat fiya/ttmız, bu yılın Ağustos ayında 
kilogram başına 80 sente kadar inmişltir; hatta biraz 
evvel bahsettiğim, fob olarak kilogram başına 178 
sent fiyatı, Ege pamuğu için 1980 yılında 2 dolara 
kadar çıkmıştı. Nitekim, bu tablonun gereği, iç fi
yatlarla dış fiyatlar arasındaki dengeyi de muhafaza 
etmek bakımından, pamukta uygulanan politikalar 
zaman içerisinde çök değişik olmuşitur. Nitekim, 1980 
yıllının başından itibaren -daha önceki yıllarda da 
olmuştur- pamuktan önemli miktarda fon kesintileri 
yaptırmıştır. Mesela. Ege paimıuğumdlam, ihracaıtitia, 'ki
logram başına 41 lira, Çukurova pamuğundan ise 
36 lira kesinti yapılmakta idi. Başka bir yılın misali
ni vermek istiyorum. 6 Ağustos 1983 tarihinde (ki, 
bâz iktidara gelmeden öncedir) kilo başına Türk Li
rası olarak alıniain pmlmll'er dolara çevril'ımiştfir vie uy
gulamada, Ege pamuğundan kilogram başına 45 sent, 
Çukurova pamuğundan ise 32 sent kesinti yapıldığı 
görülmektedir. Zaman içerisinde, dış fiyatlara bağlı 
olarak bu rakamlar çok değişik değerler göstermek
tedir, 

Muhterem miıllötvekilleıüı, zaman zaman bahis ko
nusu edilen pamuk taban fiyalblarına da kısaca de
ğinmek istiyorum. Sadece son altı yedi yıllık peri-
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yodu alacağım ve bu dönem içerisindeki pamuk 
fiyatlarındaki gelişmeleri de "sizllere arz etmeye gay
ret edeceğim. 

1980 yıllında Ege pamuğunun fiyatı 50 lira idi. 
Bu rakam 1981'de 63 lira -atlayarak gidiyorum- 1984' 
te 160 lira, 1985'te kasım ayı fiyatı 246 lira, 1986'da. 
da k'asım ayı fiyatı 295 liradır. 

1980'den 1986'ya doğru iç fiyatlardaiki gelişmeye 
bakarsanız, aşağı yukarı, ıtoptan eşya fiya'tları endek
sine paralel bir gelişme görürsünüz." Yani, kilogram 
başına çiftçimizin pamuktan elde eWiği gelir, aşağı 
yukacı tamamiyl'e enfilasyona tabi olarak gelişmiştir. 
Burada... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Mec
lis adabına lütfen saygı duyalım. Sayın üyenin, ko
nuşmacıya karşı duruş tavrına dikkatini çekiniz. lüt
fen. 

BAŞKAN — Sayın üye, sayın bakan konuşuyor; 
lütfen efendim... 

Arkadaşımız divan üyesidir, bilir bu işleri. 
iDevaım buyurun efenıdiım. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANİ 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, bu konuyu da bu şekilde 
kısaca belirttikten sonra, pamuktaki ana hadisenin 
bir iç ve dış fiyat meselesi olduğunu ifade etmök is
tiyorum. Yani iç fiyalt meselesinde çiftçimiz devamlı 
olaıralk, genellikte Türkiye'deki enflasyon seviyesin
de fiyalt allrnış; buna mukabil1, dış fiyatların durumu
na göre, yani dış fiyatlar yüksek olduğu zaman, Des
tekleme ve Fiyalt istikrar Fonuna kesinti yapılmış; 
son bir yıldır da dünya fiyaltları çok düşük hale gel
diğinden, ihracatı desteklemek bakımından ihracatçı
lara prim verilmeye başlamıştır. 

Bilindiği üzere, son iki sezonda dünya pamuk 
stoklarındaki rekor artışlliaır ve bulunduğumuz yû 
içerisinde petrol fiyatlarındaki azafaanın, sunî elyaf 
fiyatlarını düşürmesi sonucunda, dünya pamuk fi
yatları sürekli gerilemiş ve dahilî pamuk maliyetleri, 
dış piyasa pamuk fiyatlarının çok üzerinde kalmış
tır. 

Tekisltülİ! sanıayilmiteiın gelişerek her yemi sezonda 
daha fazla pamuk kullanır hale gelmesine rağmen, 
ihtiyacın üzerinde pamuk üreten ülkemiz, pamuktan 
mamul tekstil (ihracatı yanında hem pamuk ihracat
çısı olma durumunu da sürdürmektedir. Nitekim, 
1986 - 1987 sezonunda ülkemizin 508 bin ton mah-
lûç pamuk rekoltesi idrak edeceği, .geçen sezondan 
devreden 42 bin tonluk stokla beraber, içinde bulun-
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duğumuz sezonun arzının ise 550 bin ton' olacağı 
hesaplanmıştır. Oysa Türkiye'nin, kendi sanayiinin 
ihtiyacı 440 bin ton dolaylarındadır. Yani, 110 bin 
tonluk bir arz fazlası bahse konudur. Bu arz faz
lasından ihtiyaç stokları düşülmek suretiyle yapılan 
hesaplama sonucunda, yaklaşık alarak bu yıl 80 bin 
tonluk bir miktarın ihraç edilebileceği düşünülmek
ledir. 

Yukarıda arz edilen gelişmeler ve tespitler gös
termektedir ki, pamuğun ihraç edilebilmesi için adi 
tedbirler alınması zorunlu bullunmaktaydı. Zira, ted
bir ailınmaması hallinde, ihracı söz konusu olan 80 
bin tonduk miktar için 'ihracatçının devre dışında 
'kıalllmıası, üretici açısından MtefbıJn dlarailımıaısı ve fiyialt-
ların gerilemesi sonucunu doğuracak; esasen geçen 
yıldan stok devreden Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerine çok yoğun bir mal gelmesine sebep olacak 
ve bu, birlikler açısından finansman darboğazı yara-
ıtacak ve nihayet 100 milyon doladık bir kabili ihraç 
pamuk sıtök dlarak atıtt kalacaktı. 

©u itibarla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca eylül ayı ortalarında hazırlanan ve Para Kre
di Kurulunun 27 Eylül 1986 tarihinde yayınlanan 
86/15 sayılı bir tebliği ile yürürlüğe konulmak su
retiyle, Standart - 3 hafif benekli ve daha üst ka
litedeki pamukların ihracatında, Ege - Antalya tipi 
için kilogram başına 100 Mra, Çukurova tipi için ise 
kilogram başına 170 lira Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan ödeme yapma cihetine gidilmiştir. 

Keza aynı tebliğde, pamuk ihracatından alınımak-
ta olan 1 dolar/ton karşılığı Türk Lirası, Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonu primi de kaldırılmıştır. 
Ancak, daha sonra dış piyasalarda meydana ge
len müspet gelişmeler ıgöz önünde bulundürularaik, 
Para ve Kredi Kurulunun 9 Ekim 1986 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan 86/18 sıra sayılı tebliği ile 
Ege ve Antalya pamukları için yapılan fon ödeme
si 30 liraya, Çukurova pamukları için yapılan ise 50 
liraya indirilmiştir. 

Uygulamanın başlamasından 12 gün sonra yapı
lan 'bu değişikliğim sebebi, biraz önce de ifade etti
ğim gibi, dünya pamuk fiyatlarında gözlenmeye baş
lanan hızlı gelişme olmuştur. Li'verpool pamuk bor
sası (A) ve (İB) endeksleri, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığında bahse konu çalışmaların yapıldığı 
Eylül ortalarında sırasıyla 42 ve 31 sent/libre dolay
larında iken, ikinci tebliğin yürürlüğe girdiği 9 Ekim 
1986 tarihinde (A) endeksi 51 sente ve (B) endeksi 
de 39 sent/libreye yükselmiştir. Diğer bir ifadey-
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le, 24 günlük bir süre içerisinde endekslerde yakla
şık 8 - 9 sentlik bir fark meydana gelmiştir. 

IBU durumda, artışın aynı tempo ile sürebileceği 
varsayımından hareketle, 9 Ekim 1986 tarihli ikinci 
tebliğin çıkarılması gereği hâsıl olmuştur. Ancak 
dünya pamuk fiyatlarının, ikinci tebliğin çıkarılma
sından sonra 'bir durgunluk içerisine girmesi dolayı
sıyla, 17 Ekim 198'6 tadhindeki Resmî Gazetede ya
yınlanan 86/19 sıra sayılı Para ve Kredi Kurulu teb
liği ile 9 Ekim 1986 tarihinden geçerli olmak üzere 
yapılan ödemeler, Ege »ve Antalya pamuğu için 
70 TL./kilogram ve Çukurova pamuğu ıiçin ise 95 
TL./ki'lögram olmak üzere yeniden tespit ve ilan ediJ-
mıiştir.' 

9 Ekim 1986 tarihinden bu yana Liverpool en
dekslerinde önemli bir gelişme olmaması, yapılan 
bu değişikliği teyit eder mahiyettedir. 'Nitekim, 4 Ka
sım 1986 tarihi itibariyle LiVerpool (A) endeksi 51 
sent/libre, (B) endeksi ilse 41 ısent/libredir. Diğer bir 
ifadeyle, 9 Ekim 1986 tarihinden bu yana, (A) en
deksi hemen hemen sabit kalmış. (B) endeksi ise 
İbre başına 2,35 sentlik bir artış göstermiştir. 

9 Ekim 1986 tarihinde, »6/18 sayılı Para ve Kre
di Kurulu tebliği ile yapılan değ'şiküiikle birlikte, 8 
Ekim 1986 tarihinden önce - 8 Ekim tarihi da
hil - akreditifleri gelmiş pamuk ihracatı için bir mük
tesep hak tanınmıştır. Bu müktesep hak kaydı ile, 
27 Eylül 1986 tarihinde uygulamaya koyduğumuz 
86/15 sayılı tebliğin şartlarını dikkate alarak, geri 
dönmeyecek şekilde kendisini bağlayarak akrediti
fini getirmiş firmalarımızıın vaki değişiklikten etki
lenmesi önlenmeye çalışılmıştır. 

Bu tür müktesep hak kayıtlarına, bütün verg' 
iadesi ve destekleme ve istikrar fonu değişikliklerine 
ilişkin 'karar ve tebliğlerde bugüne kadar yer veril
miştir; ilk kez yapılan bir tatbikat da değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heye
tinize arz ettiğim bu bilgilerden sonra, şirndii de mü
saadenizle, meseilenin özü ile ilgili birkaç hususu be
lirtmek istiyorum. 

İhracat, dış ticaret, her zaman olduğu gibi, bu
günkü dünya şartlarında çok dinamik, süratli de
ğişen ve bu itibarla da süratli karar alınmasını ge
rektiren bir alandır. Hangi ürünün veya mamulün ne 
kadar destekleneceği, günün şartlarına göre tespit 
edilmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu tarım balkanları ve 
konusuna göre ilgü diğer bakanları, destekleme po
litikasını ve fiilî destekleme primlerini tespit etmek 

üzere, her haftanın büyük bir bölümünü, topluluğun 
merkezi olan Brüksel'de toplantı yaparak geçirmek
tedirler. Birleşik Amerika'da da durum farklı değil
dir; hatta, hatta o kadar ki, bugünkü uygulamada, 
hangi ürüne ne ölçüde sübvansiyon verileceği, firma 
bazına kadar indirilmektedir. Zira, ihracat için alı
nan ekonomik tedbirlerin uzun süre geçerli olabil
mesi mümkün değildir; eşyanın tabiatına da aykırı
dır. Bahse konu kararlara baz olarak alınan iç ve 
dış fiyatlar, kurlar, süratli olarak değişmektedir. O 
halde, hedeflenen amaca en az kaynak tahsis ederek 
varabilmek dçin, bu tür kararların değişken olma
sını da tabiî olarak karşılamak icap eder. 

©ütün bu söylediklerimin çerçevesi (içerisinde, 
araştırma önergesinde belirtilen, «Belirli ihracatçı ku
ruluşların kollanması» ithamını yersiz ve mesnetsiz 
buluyorum. 

Yükselen pamuk ihraç 'fiyatları karşısında, des
tekleme priminin aşağı çekilmesinden daha tabiî bir 
uygulama olamaz. Kısaca, yapılan iş, dünya fiyat
ları aşağıya (inerken desteklemenin artırılması; dün
ya fiyatları yükselirken desteklemenin azaltılması
dır. Haksız kazanca mani olmanın yolu da budur. 

Bu itibarla hükümetim adına, Meclis araştır
ması açılmasına lüzum görmediğimizi belirtiyor, yü
ce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, söz alan sayın üyelerin isimlerini oku

yorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Yılimaz Hastürk, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Metin Üs-
tünel, Anavatan Partisi Grubu adına Ledin Barlas, 
önerge sahibi olarak Murat Sökrnonoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz 
Hastürk; buyurun efendim. Süreniz 20 dakikadır 

' efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS

TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; yüce heyetinizi Doğru Yol Partisi Grubu adı
na saygı ile selamlıyorum. 

TALAT ZENGİN (Ma'latya) — Halkçı Parti 
adına mı? 
• YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ben 
hangi grup adına selamladığımı çok iyi biliyorum 
sayın üye. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Hastürk, lütfen... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa

yın üyeler, az evvel araştırma önergemizle ilgili çok 
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kıymetli bilgiler sunan 'bakanın gözlediği gözlükle 
olaylara bakabilme imkânı yoktur. Zannediyorum 
ki, sayın bakan olayları değerlendirirken, şu anda 
kullanmakta ioılduğu gözlüğü değil de, fevkalade 
pembe bir gözlüğü kullanmıştır. 

TALAT ZENGİN ı(MaJatya) — Siyah gözlükle 
mıi baksın? 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, bir dakika müsaade 
eder misimiz... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Siz kara gözlük 
kullandığınız için böyle görüyorsunuz. 

ıBAŞ/KAN — Muhterem milletvekilleri, siz takdir 
edecek değilsiniz, Divan takdir edecek; siz böyle 
müdahale ederseniz, Dîvanın işi güçleşiyor. Yardım
cı olacaksınız. Divana yardımcı olduğunuz nispette 
'bu meseleler daıha kolay çözülür. Bilhassa iktidar 
grubunun 'bunu yapması gerekir. 

Devam buyurun efendim. 
TALAT ZENCİN (Malatya) — Sayın Başkan, 

Ikonuşmacıyiı ikaz edimiz. 

IBAŞKAN —• Lütfen efendim, lütfen... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa

yın bakanın dahi itirazı olmadığı 'bir değerlendirme
nin, sayın üye tarafından değerlendirilmesini üzün
tü ıi!le karşılı yorum. 

Sayın üyeler olay şudur: Olaya ciddî ve sağlık
lı bir yaklaşımla teşhis koyarsak, 'burada çözeme
yeceğimiz tek bir problem yoktur; ama olayları, mu
halefet partisinin bir teklifi veya iktidar partisinin 
savunma mecburiyeti gibi ele alırsak, o zaman Tür
kiye iBüyük Millet Meclisinin şahsiyeti üzerinde cid
dî gölgeler oluşur. Onun için, olayın, yüce heye
tinizce, muhalefet partisi tarafından verilmiş bir 
Meclis araştırması önergesi olarak değerlendirilme
yeceği ve olaya o .açıdan foakılmayacağı kanısını ta
şıyorum: Az evivel bu konuda değerlendiıiıme yapan 
sayın üyenin de, böyle bir yaklaşım içinde olduğuna 
inanıyorum.' 

Çok sayın üyeler... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Samimî 

misin o ifadende? İnanmadığın şeyleri söylüyorsun. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (jDevamia) — Ben 

son derece samimiyim sayın üye. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK .(Devamla) —Yü

ce Meclise sunduğunuz ve pamuk ihracatında üre
ticinin ve tekstil sanayicisinin zararıma yol açan fark
lı teşvik primlerinin ve bu uygulama ile iktidar par-
ıtMıniın yapı ve yaklaşımına uygun zikzaklı ekono

misinin çökerttiği tekstil sanayicisi ve pamuk üreti
cisinin durumunu sergilemeden önce, ülkemizde pa
muk üretiminin durumu hakkında kısa bir bilgi sun
mak istiyorum. 

1985 yılında 660 bin hektarlık bir alanda pamuk 
üretimi yapılmış ve 5,18 bin ton lif pamuk üretil
miştir. Bu üretimin 155 bin tonu eksport edilmiş, 
414 fotin ton pamuk geçen yıll bakiyesiyle birlikte 
yurt içinde tüketilmiş ve 21 hin ton stok pamuk, 1985 
yılından 19$6 yılına intikal ettirilmiştir. 

1986 yılımda ise, 580 bin hektar bir alanda ekim 
yapılmış olup, 490 bin ton lif pamuk üretimi bek
lenmektedir. Geçen yılın artık stokuyla bu rakam, 
510 bin ton lif pamuk düzeyine ulaşmaktadır. 

1985 yılında kısa ve kÖbü lifli Hindistan pamu
ğu ithal edilmiş; fakat kalitesiz oluşu nedeniyle iş-
leneımemiştir. Her yıil Mısır ve Sudan'dan uzun lifli 
pamuk İthali edilerek, ince nakış ipliği üretiminde 
kullan ıılmaktadiır,. 

Pamuğumuzun en büyük alıcıları Batı Almanya, 
İngiltere, Polonya, Macaristan ve İtalya'dır. İsviçre, 
eksport olarak ülkemizden aldığı pamuğu özellikle 
Afrika ülkelerine satmaktadır. 

1984 yıllında 760 bin hektar alanda 580 bin ton 
lif pamuk üretilmişken, 1986'da bu rakamlara düşül
mesinin nedeni üzerinde durmak istiyorum ve gali
ba sayın bakandan da ayrıldığımız en önemli nokta 
bu oluyor. 

Tarımda gözlenen üretim dalgalanması, pamuk
ta açıkça gözlenmektedir. Eğer, üretici, ürününü ma
liyetinin üzerinde satamıyor ise, o ürünü üretmekten 
elini çeker. Kimse, kimseden katlanaımayacağı feda
kârlığı beklememelidir. 

1985 yılında Antalya - Ege tipi pamuk üreten 
yörelerde bir dekar pamuk üretiminin maliyeti yak
laşık 50 bin Türk Lirasıdır. 250 kilogram ortalama 
ile kilogram maliyeti 200 Türk Lirası. 1986'da bu 
rakam 76 bin liraya ulaşmış, dekardan verim.ise 280 
k'lograma çıkmasına rağmen, kilogram maliyeti 270 
lira civarında kalmıştır. 

Çukurova tipi pamuklarda ise, 1986 yılında bir 
dekar üretimim maliyeti 70 bin, kütlü pamuk veri
mi ise, 280 kilogram ve maliyet kilogramı da 250 
lira civarındadır. 

Resmî Gazetenin 9 Ekim 1986 gün ve 19246 mü
kerrer sayısında yayınlanan Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının 86/3 No. lu tebliğine göre Ege - Antal
ya kütlü pamuğunu destekleme alım fiyatı 354 Türk 
Lirası, Çukurova'nın ise 325 Türk Lirasıdır. Bu ra-
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kamlar ideal olup, (birçok alım merkezinde kütUü 
pamuğun fiyatı 300 lira çevresinde oluşmuştur. 

İşte bu sırada, iş bilen ve tüccarı bitiren, hükü
metin Para ve Kredi Kurulunun '86/İ8 ve 86/19 sıra 
Nov lu tebliğleri yayınlanımıştır. Kurul, bilinmeyen ne
denlerle - iki, az evvel sayın bakan izah etmeye ça
lıştılar; ancak bu izaha katılamıyorum - 8 gün aray
la - eğer bir kurul Ş gün öncesini bilemiyor ise, eğer 
bir kurul 8 gün evveli veya sonrası için bir karar 
alamıyor ise, o kurulun değerlendirmeleri üzerinde 
ciddî münakaşalar düştürülür sayın üyeler... İşte, 
bu kurulun 8 gün arayla - yayınladığı tebliğler için, 
bu kararlar için şu anda, üzülerek, «ayıplı kararlar» 
diyorum. 

Şimdi 'bu ıkararları müsaademizle birlikte incele
yelim:: 9 Ekim 1986 tarih ve 19246 mükerrer sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Para ve Kredi Kuru
lunun 86/18 sıra numaralı kararının 1 inci madde
sinde, «8 Ekim 1986 tarihine kadar akreditifi gel
miş 'belli fair kalitedeki pamuk İhracatında, fiilî ih
racatın 30 Kasım 1986 tarihine kadar gerçekleşmesi 
halinde Ege - Antalya tipi pamuklar için kiloda 100 
Türk Lirası, Çukurova tipi pamuklar için kiloda 170 
Türk Lirası Destekleme ve İstikrar Fonundan öde
me yapılacaktır.» deniyor; hülküm budur. 

Aynı kurulun aldığı aynı kararın 2 nci madde
sinde ise, 8 Ekim 1986 tarihinden sonra akreditifi ge
len', yani 9'unda yayınlıyorsunuz, 'bir gün evvelin
den sonra gelen aynı kalitedeki pamuklar için, yine 
30 Kasıma kadar ihracatım gerçekleştirilmesi şartı 
ile, bu teşvik primi, Ege - Antalya tipi pamuk için 
kiloda 30 Türk Lirası, Çukurova tipi pamuk için 
ise kiloda 50 Türk Lirasıdır. Elbette ki bu çelişki 
karşısında pamulk alıcısı tüccar, alım fiyatlarını dü
şürmüş, ihracatçı firmalar ise ne yapacaklarını şa
şırmışlardır. 

İşte, olay bundan sonra ikinci (bir boyut kazanı
yor. iBu boyutta, bu karardan sekiz gün sonra 17 
Ekim 1986 tarihli ve 19254 mükerrer sayısı Resmî 
Gazetede yayınlan Para - Kredi Kurulunun 86/19 sı
ra numaralı yeni bir kararı ile 8 Ekim 1986 tarihin
den sonra aıkreditülfii gelen - daha evvel reddediliyor
du, şimdi kabul - aynı kalitedeki pamuklar için fiilî 
ihracatı, kayıtlama da kalkıyor, daha uzun bir dev
reye geliyor; bu defa 1986 takvim yalı sonuna kadar 
gerçekleştirmek şartı dle, Ege - Antalya tipi pamuk 
için 30 lira yerine 70 lira, Çukurova tipi pamuk için 
de 50 lira yerine 95 lira ödeme yapılması kabul 
edilmiştir., 
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. HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Çok mu 
I garip? İstikrar dediğin bu olur. 

I BAŞKAN.— Lütfen efendim, lütfen... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

I Böylece 8 Ekim 1986 tarihinden sonra .akreditifi ge-
I len pamuklar için artırıUmış olan teşvik primi, bu ta-
I rihten öncekilere oranla yine de düşük kalmıştır. 
I Ancak, uzun yıllardır ekonomimizi ve dış tica-
I retimizi yönlendiren, böylesine hızlı ve değişken ka-
I rarlar verebilen Para - Kredi Kurulu hakkında yüce 
I heyetinize, konuşmamın bu aşamasında kısa bir bil-
I gi vermek isterim: 
I Sayın milletvekilleri, Para - Kredi Kurulu, po-
I litikacı ve .bürokratların teşkil ettiği bir ekonomik 
I yönlendirme heyetidir. Başbakan veya tayin edeceği 
I yardımcısının (başkanlığında toplanır. Sayın Maliye 
I Bakanı, Hazine Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müste-
I şan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Sanayi 
I Bakanlığı Müsteşarı, Tarım Bakanlığı Müsteşarı ve 
I Merkez Bankası Başkanından oluşmaktadır. Karar-
I name ile kurulduğu için de, kompozisyonu zaman 
I zaman değişmiştir. Ancak, bilinen bir gerçeik de, 

bürokrat ağırlığına rağmen politik bir yapıda çalış-
I tığı ve siyasî ağırlıklı kararlar aldığıdır. 30 Ekim 
I 1986 tarihli bir gazetede aynen şöyle denmektedir: 
I «Ara seçim öncesinde dünya piyasalârunda gerileyen 
I pamuk fiyatları devlet alımlarına da yansımış; Özal' 
I m, İzmir ve Manisa gezilerinde, üreticiler, Başbakana 
I fiyatlardan yakınmışlardır. Bunun üzerine Özal, ara 
I seçim öncesinde pamuk fiyatlarını yükseltecek bir 
I formül olarak, ihracatta alınan fonları düşüren prim 
I uygulamasına yer veren bir kararnameyi yürürlüğe 
I koymuştur. Ancak, seçim sonrasında verilen ihraç 
I primleri yüksek bulunarak, iki aşamalı bir karada 
I düşürülmüştür.» 

I öte yandan İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın 
I Dündar Soyer, - öyle ümit ediyorum ki, sayın üye

ler bu yayını da görmüşlerdir - bir gazeteye verdiği 
I beyanatta aynen şöyle demektedir: «Uygulama akıl 
I alacak gibi değil. Düşünün, yıllardır pamuk ihraç 
I ederiz, bu ihracat hiçbir zaman akreditifli yapılmaz. 
I İlk ıkez bu yıl ancak akreditif açılan kuruluşların 
I ihracat priminden yararlanabileceği yolunda bir ka-
I rar açıklıyor hükümet. Birinin merkezi İzmir'de, di-

gerinin de İstanbul'da olan iki büyük holdingin dış 
I ticaret kuruluşu da 'önceden akreditif açtırmış; ıbelli 
I ki, kararı önceden toliyorlar. İnsanın aklına ister is-
I temez, bu iki kuruluşun ara seçimde harcadıkları 
I paraları, pamuktaki teşvik fonundan geri almayı 
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planladıkları gîbi bir düşünce geliyor» diyor. Bu, 
Sayın Ticaret Odası Başkanının görüşü ve aynen, 
gazeteden olduğu ıgübi iktibas ©diyor ve sizlere ileti
yorum. 

Tahiî, bunlar ibirer iddia, iddiaların doğru olup 
olmadığı, ancak, araştırılmakla, kanıtlanmakla müm
kün; o kararı verecek yer de Yüce 'Meclis. Onun 
için huzurunuza getirdik, onun için İsrar ediyoruz 
ki, bu Meclis araştırmasıma devamlı itiyadınız olan 
ret oyu kullanmayıp, hiç olmazsa 'bu sefer aklana-
'biikne imkânına kavuşunuz. Size yalnızca bu imıkânı 
getirmek için verdik bu önergeyi. 

BAŞKAN' — Sayım Hastürk, lütfen Başkanlığa 
hitap ediniz efendim. Genel Kurula, Başkanlığa hi
tap edilir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Derhal efendim. 

Sayın Başkanım, ancak 'bu Yüce Meclis şu so
ruların cevahıını •bulalbilmek için MecTis"araştırması-
nı kaibul etmelidir; kabul etmelidir ki, her şey gün 
ışığına çılkabilsin: 9 lEikim ve 17 Ekim tarihlerinde 
yayımlanan Para ve Kredi Kurulunun hangi tebliği 
gerçekçidir ve doğrudur? Hangisinde bazı firmalar 
kollanmıştır? Bu ayıplı karar için tebliğ hazırlayan 
ve hazırlatanlar kimlerdir? 

Bu araştırıma önergesi kabul edilmelidir ki, bu 
kuruluşun 9 Ekimdeki kararına göre, 8 Ekim 1986 
tarihine kadar akreditif getiren firmalar hangileri
dir 'belirlensin. Tdbliğin yayımlanacağını önceden 
rüyasında görüp, tedbir allan kimlerdir, bilelim. 

Bu Meclis araştırması kabul edilmeli ki, 86/19 
No. lu tebliğin 3 üncü maddesi uyarınca, 30 Kasım 
1986 tarihinden sonra gerçekleşen pamuk ihracatına 
Destekleme ve Fiyat istikrar Fonundan ödeme ya
pılmayacağı gerekçesi ile pamuk üreticisini boğazla
yan, ucuza pamuk kapatan ve vurgun vuran tüccar 
kimlerdir, bilelim, belli olsun. 

Bu Meclis araştırması kabul edilmeli ki, 86/19 
No. lu Para ve Kredi Kurulu tebliğiyle Destekleme 
ve Fiyat istikrar Fonundan yapılan ödemeler artırıla
rak kimler kollanmıştır, belli olsun. 

Bu araştırma önergesi kabul edilmelidir ki, bu ül
keyi lâyüs'el bir şekilde yönetmeye çalışanlar kim-. 
lerdir, belli olsun. 

Bu araştırma önergesi desteklemeldir ki, çiftçinin 
cebine el atanlar kimlerdir, belli olsun, bilinsin. 

Bu önergeye müspet oy verilmelidir ki, Para ve 
Kredi Kurulunu kimler, ne için, nasıl yönlendirmiş
lerdir; böylesine önemli bir kurul, sekiz gün ara ile 
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böylesine hayatî ve farklı kararları nasıl verebilmiş
tir, bilinsin, görelim. 

Bu araştırma açılmalı ve Yüce Meclis bilgi sahibi 
edilmelidir ki, bu pamuk politikası ile uzun süredir 
beş, altı ay vadeli mal temin edebilen tekstil üretici
leri nasıl banka faizleriyle karşı karşıya gelmişlerdir, 
bilinsin. 

Bu araştırma önergemiz müspet oylarla desteklen
meli ki, dışsatımları azalmış olan ve peşin para ile mal 
almaya sevk edilen tekstil üreticileri üzerinde kimler 
bu oyunu oynuyor, kimler haklı iflasın eşiğinde, kim
ler hileli iflas için bu senaryodan yararlanıyorlar, bi
linsin, açıklansın. 

Bu araştırma önergesi kabul edilmeli ki, hangi güç, 
ihracatçılar için tekstil dünyasına el atmıştır; hangi 
eller, binlerce emekçinin iflas sonu kapı önüne kon
masına sebep olacak bu tezgâhı kurmuştur, bilin
sin. 

Bu araştırma ile, hangi güç Libya, Irak ve Iran gi
bi kalıcı pazarlarını kaybeden; Ortak Pazar ve Ame
rika'da kota duvarlarına çarpan tekstil üreticilerimizi 
faiz girdabı içinde boğmak düşüncesindedir, bilinsin. 

Sayın milletvekilleri, Amerika'da yığılan tahıl sto
kunun tekstil ile değiştirilmesi önerisine kucak açan
ların esas niyetlerini bu Meclis öğrenebilmek için da
ha ne kadar bekleyecektir? Bu araştırma yalnızca bir
takım iddiaların tetkiki için getirilmemiştir. Günler
dir söylenen, gizli güçlerin ve karanlık ittifakların da 
dağılmasını sağlayacaktır; varsa, yetkilerini kötüye 
kullananları ortaya çıkaracaktır; çiftçinin terini ken
dine keyif katığı yapanları yakalatacâktır; iktidarın 
daha fazla yıpranmasına, bazı hayalî bilgilerle süs
lenmesi muhtemel ekonomik ayıplı öykülere mani ola
caktır; gün ışığına er geç çıkacak bilgi ve belgeleri 
öncelikle ortaya koyacaktır. 

Bu nedenlerle Yüce Meclisin gerekli hassasiyeti gös
tererek, Meclis araştırması önergemize müspet oy ve
receğiniz inancıyla yüce heyetinize Doğru Yol Partisi 
Grubu adına saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruıbu adına Metin 

Üstünel. 
Sayın Üstünel, süreniz 20 dakika efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Ada

na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 
sayın bakanımız Meclis araştırması konusunda ver
diği cevaplarda, daha önceki konuşmalarında olduğu 
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gibi, sanki tarım kesiminde hiçbir şey yokmuş, tarım 
kesimi çok rahat yaşıyormuş ve pamuk üreticisi çak 
rahatmış gibi, yine birkaç tane rakamı - sanki o ra
kamları bizler hiç bilmiyoruz - getirdi, önümüze koy
du, herhangi bir şeyin olmadığını söyledi ve yerine 
oturdu. 

Değerli arkadaşlarım, bugün pamuk üreticisi ger
çekten perişan bir duruma girmiştir. Arkadaşlarımızın 
getirdiği Meclis araştırması önergesi, gerçekten tam 
yerinde ve doğru olarak getirilmiştir. Bu araştırma
dan iktidarın kaçmasına, çekinser veya ret oyu kul
lanmasına gerek yoktur. Ortaya atılan olaylar gerçek
ten doğru ise, burada bunları tartışalım, olayı da açık 
ve seçik olarak ortaya çıkaralım. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime burada başlarken, 
yüce kurula saygı ve selamlarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası ekonomik mü
cadeleler ve ulus için demokratik, ekonomik mücade
leler, dört beyaz altın dediğimiz, un, şeker, petrol ve 
pamuktan teşekkül eder ve insanlar, ülkeler bunun 
için mücadele verirler. Bu mücadeleden bir tanesi, şu 
anda görüşmekte olduğumuz pamuk olayıdır. 

Değerli milletvekilleri, -hükümet, uyguladığı tarım 
politikasıyla, her alanda üretim yapan üreticileri acı
masızca yok etmek istediği gibi, pamuk üreticisini de 
aynı şekilde perişan etmiştir. Hükümetin üretici üze
rinde alınan her kararı üretim kaynaklarını kurutmuş 
ve üretimin daralmasını amaçlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakanımız buradalar, 
ben bir şey sormak istiyorum: Sayın bakan zaman 
zaman pamuk alanlarının daraltılmasını kamuoyuna 
duyurmuştur. Buna gerekçe olarak da, dışsatım için 
dünya konjonktüründe pamuğun çok oluşu dolayısıy
la; «İkili ürün alabilmemiz için bugün Çukurova'da 
buğday yerine soya veya mısır üretimini sağlayacağız, 
onu teşvik edeceğiz» diyor ve bunu da zaman zaman 
açıklıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, bunu açıklamasına rağmen, 
yine Çükurovatta 1986 yılı; hatta 1985 yılı ve 1986*ya 
girerken hem soya üretimi, hem de mısır üretimi ala
bildiğine düşüş kaydetmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Ne diyorsun, hepsi 
arttı. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Bakanım, 
rakamlar buradadır. Sizde rakamlar varsa bizde de 
mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, lütfen siz Genel Kuru
la hitap edin efendim. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Onu nere
den aldın? 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bizde de mev
cuttur. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Yanlış biliyorsunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Dayıoğlu özgeç
mişin ne ki, daha yeni milletvekili oldun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, lüt
fen... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bizde de mev
cuttur, dokümanlar burada. Rakamları sadece sizler 
bilmezsiniz; bugün bizler de biliriz bu rakamları. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Kaynak gös
terir misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Kaynak gös

teririz, hemen gösteririz, elimizde belgeleriyle mevcut. 

BAŞKAN — Yani sizin istediğiniz şekilde burada 
konuşmaya meobur değil efendim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Varsa 
söyle. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, her birinize tek tek kaynak göstermeye ge
rek yok. Meclis araştırmasına kabul oyu kullanırsanız, 
kaynağı getiririz, rakamları oratya koyarız. Bunda 
herhangi bir şey yok ki... Ben mecbur, değilim her bi
rinize kaynak göstermeye ve eğer bu cesaretiniz var
sa, kabul oyu kullanırsınız, kaynakları getiririz. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, Sayın Üstünel... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Buyur Baş

kanım. 
BAŞKAN — .Lütfen Başkanlığa kulak veriniz efen

dim. Karşılıklı konuşacaksanız çıkın dışarıda konu
şun. 

Devam buyurun efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. Lütfen konuşmamıza mani ol
masınlar ki, biz de konuşalım. 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin efendim, ben 
gerekeni sustururum; devam buyurun. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Kütlü pamuk 
üretimi yapan bölgelerden Çukurova, Antalya, Ege 
Bölgesinde uygulanan acımasız taıban fiyatı sonucun
da pamuk ekim alam daraltılmış, bu bölgelerde üre-
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tim yapan kütlü pamuk üreticilerini daha da yoksul
laştırmış... 

Değerli arkadaşlarını, bakınız ANAP iktidarı üre
ticiye nasıl bakmıştır, bunları yavaş yavaş size aça
cağım. Hükümetin uyguladığı bu taban fiyatı şöyle 
•gerçekleşiyor: Biraz önce sayın bakan, «Efendim, 
1984 yılında taban fiyat bu idi, 1985 yılında şu oldu, 
1986 yılında da bunu verdik. Her yıl için tespit etti
ğimiz taban fiyatlarındaiki artış oranı enflasyonun 
üzerinde olmuştur» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, istersıenliz, Çukurova kütlü 
pamuğu için tespit edilen taban fiyatlara bir göz ata
lım : Çukurova Bölgesinde kütlü pamuğun kilosuna 
1984 yılında verilen taban fiyat 150 lira, 1985 yılın
da verilen 245 lira, aradaki fark 95 lira; yani 1985 
yılındaki taJban fiyatı 1984 yılındakme oranla 95 lira 
fazla. Bunu yüzdeye vurduğumuz zaman, bir yılda yüz
de 39 civarında bir artış olduğu görülür. Şimdi sayın 
bakana birinci olarak şunu soruyorum: O yıllar ara
sında enflasyon oranı ne kadardı? Enflasyon oranı 
o zaman yüzde 54 - 56 üzerinde seyrediyordu. 

Şimdi de, 1985 île 1986 yıllarındaki taban fiyat
larına bakalım: 1985 yılındaki taban fiyat 245, 1986 
yılında ise 270 lira; aradaki fark 25 liradır. Bunu yüz
deye vurduğunuz zaman yüzde 10 civarında bir artış 
olduğu görülür. Acaba 1986 yılında enflasyon oranı 
yüzde 10'un altında mıydı da, sayın bakan, «Taban fi
yatların tespitinde enflasyonun üzerinde bir artışı ön
görüyoruz» diyorlar? (SHP sıralarından alkışlar) Müm
kün mü? Enflasyon kaçta seyrediyordu; istatistikleri 
getirin, gerçek durumu ortaya koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin, 1987 yılı için 
öngördüğü enflasyon oranı yüzde 20. Tabiî bunun 
gerçekleşmesi mümkün değildir, bu mümkün olma
yan bir rakamdır. Buna paralel olarak da, 1987 yılı 
için tespit ettikleri taban fiyat 325 lira; yani 1986 yı
lındaki fiyattan 55 lira fazla. Bu fazlalığın yüzde ola
rak ifadesi ise yüzde 20,3"tür. 

Değerli arkadaşlarım, acaba hükümet inanıyor mu 
enflasyonun yüzde 20*ye ineceğine? İnanmadığı hal
de bu rakamı yine söylüyor. Dileriz, gerçekleşsin; ama 
mümkün değildir. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sen rakamdan ne ab
larsın, sen laftan anlarsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Evet, rakam... 

Hükümet rakamla konuşur, biz de rakamla konu
şuruz. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bravo, bra
vo... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Zaten size halk, 
bravo, diyor; bravo diyor size halk. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Eğer tarım po

litikasını gerçek anlamıyla uygulamış olsaydınız, ger
çekten tarım üreticilerini mutlu edebilseydiniiz, sayın 
bakanımız o tarım kesimindeki yerlerden aday olur
lardı diyorum ben. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

\ TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI H. 
S HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Siz kendinize bakın; 

siz kendi dertlerinizle uğraşın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Biz kendi dert

lerimizle çok güzel uğraşıyoruz, siz kendinize bakın. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Kazanamazdı, 

orada DYP alırdı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, uygulanan yanlış taban fiyatı politikası yüz
delerini böylece söyledikten sonra, şimdi slizlere başka 
bir konudan bahsedeceğim. 

Görülüyor ki, yıllar itibariyle taban fiyatlarının 
artış hızlarını böylece tamamladık ve hükümetin bu 
konuda söyleyeceği herhangi bir şey yoktur. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bastır 
Metin, kızarmaya başladılar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica edeceğim 
arkadaşlar; lütfen... (Gürültüler) 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, yine Meclis araştırması önergesinde belirtil
diği üzere, hükümet on gün içerisinde üç tane birbi
riyle çelişkili karar alıyor. On gün içerisinde çelişkili 
kararlar alan bir hükümet, nasıl ölüyor da tarımda 
•istikrar programı uyguladığını söyleyebiliyor? Müm
kün değildir bu. Bu iktidarın aldığı karar pamuk dış
satımını zor duruma soktuğu gibi, pamukta uygulanan 
yanlış politika yüzünden üreticileri de zor duruma sok
muştur. Burada, hükümetin aldığı bu kararların altın
da yatan bir olayın, daha doğrusu perde arkasının açık
lığa kavuşturulması gerekir. Eğer üreticiyi düşünü
yor iseniz, eğer üreticiye destek oluyorsanız, eğer dış
satımı planlı, programlı gerçekleştirmek istiyor iseniz, 
mutlaka bu Meclis araştırmasına evet demek zorun
dasınız. 
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SALİM EREL (Konya) — Biraz zor kabul eder
ler. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Hükümetçe, 
bir avuç insanı, bir avuç holdingi ve perde arkasında 
bulunan o insanları kazanç sahibi etmek için her tür
lü karara başvurulmuştur. İşte biz onun için diyoruz 
ki, bunu mutlaka araştıralım değerli arkadaşlarım. 

ZİYA ERCAN (Konya) — «İspat et» diyecekler, 
bir şey diyemeyeceksiniz. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Burada dokü
manlar var değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdahale 
etmeyiniz. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli millet-
vekilleri, ANAP iktidarının tarım politikası üzerinde 
uygulamış olduğu program, bir istikrar programın
dan ziyade - bunun ismi biraz zor geliyor, esasında 
söylemek de istemiyorum - inanınız, kapkaç ve sömü
rü düzeninin programıdır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Daha ne 
söyleyeceksin; bal gibi yalan söylüyorsun. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Efendim, bun
da kızacak bir şey yok. Ben görüşlerimi ortaya koyu
yorum, siz katılırsınız veya katılmazsınız. 

SALİM EREL (Konya) — Aslında kızmıyorlar, on
lar da katılıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel... Sayın Üstünel... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Biz, Sosyal-

demokrat Halkçı Parti olarak, Türkiye'de planlı prog
ramlı bir tarım politikasının izlenmesinden yanayız. 
Biz, kapkaççı, vurgun düzenine karşıyız. (ANAP sıra
larından «Biz de» sesleri) 

Sağolun, teşekkür ederiz. 
Değerli milletvekilleri, ANAP iktidarı tarafından 

üç yıldır uygulanan tarım politikası, köylümüzce, üre-
ticilerimizce kabul görmemiştir, üretici 28 Eylülde 
ANAP iktidarına dersini vermiştir. Bunun için, lüt
fen aklınızı başımza alın, diyoruz. 

Dünyanın hiçbir yerinde tarımsal üretim planla
masını reddeden bir siyasal iktidar olmamasına rağ
men, bugün planlı, düzenli bir tarım politikasını 
ANAP iktidarı reddetmiştir değerli arkadaşlarım. Bu
na mukabil, ara seçimlerde de o üretici kesim ANAP 
iktidarını reddetmiştir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) ~ Sizi niye red
detti? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 
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METİN ÜSTÜNEL (Devamla)' — Cevap hakkı
mız doğarsa, buradan cevap veririm. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız size şunu söylüyo
rum : Gerçekten uyguladığınız bu tarım politikasının 
doğruluğuna inanıyorsanız, ki, siz de inanmıyorsu
nuz... 

BAŞKAN — Sayın Üstünel lütfen Başkanlığa ve 
Genel Kurula hitap ediniz. Kalkıp da, «Şöyle uygulu
yorsunuz, böyle uyguluyorsunuz» diye hitap etmeyiniz; 
«Şöyle uygulandığı takdirde, böyle yapıldığı takdir
de» diye umumî konuşunuz efendim. Bu, o zaman 
sataşma oluyor. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
riz. 

BAŞKAN — Bu kürsüden bu şekilde konuşmak 
olmaz efendim. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Müdahale et
tirmeyiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Aynı şeyi pekâlâ 
umumî olarak söyleyebilirsiniz. (SHP sıralarından «Bu 
onun üslubu» sesleri) 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Değerli millet
vekilleri... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Üslubu o efen
dim. 

BAŞKAN — Üslup öyle olmaz beyler. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başkan, 

konuşmaya devam ediyorum. 
BAŞKAN — Öyle üslup olmaz. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başkan, 

biz burada yeni politika öğrenmiyoruz. Ben burada 
gerçekleri ortaya koyuyorum, hiçbir arkadaşa da sa
taşmıyorum, arkadaşlar bize sataşıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakika müsaade 
eder misiniz... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu dönem başkanvekili olarak kür
süye 3 üncü çıkışım efendim. Bazı arkadaşlar teşek
kürden falan bahsettiler. Dedim ki, buna lüzum yok, 
fazla konuşmayı işitemiyorum. Bir noktayı arz etmek 
isterim: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu 
kürsüde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsü
dür. Bu kürsünün masuniyeti vardır, bu kürsünün say
gınlığı vardır... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O kürsüde adam 
dövdüler efendim, neyin masuniyeti!.. 

BAŞKAN — Bir dakika beyler... Umumî konuşu
yorum beyefendi, müsaade et. Bir dakika müsaade 
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edin efendim, müsaade edin de sözümü bitireyim; siz 
Başkanlığa bu saygıyı, bu anlayışı göstermezseniz, 
Başkanlık ne yapsın?.. 

SALİM EREL (Konya) — Gösteriyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Dün, sayın bakana müdahale ettim 
diye o taraftan ses geldi; bugün, sayın hatibe müda
hale ettim diye bu taraftan ses geldi. Ben buradan 
ne bakanı, ne de arkadaşları en ufak bir şekilde kü
çültmek ve incitmek istemem; hepinize ayrı ayrı say
gım vardır, bunu bilirsiniz. (Alkışlar) Bir dakika... 

Şurada kürsüye kadar tecavüzler vaki oldu. Bun
lar öyle bir şeydir ki, benzin üstüne kibrit gibidir, mü
samaha yavaş yavaş meseleyi büyütür. Onun için 
birbirimize saygılı olalım, birbirimize karşı saygılı 
konuşalım. Ben kimseye bir şey öğretmek istemiyo
rum; ama burada oturduğum müddetçe buna mec
burum. İstirham ediyorum; beni biraz tanıyorsanız, 
ben, «taraf» diye bir şey düşünmüyorum; buraya çı
kınca hepiniz gözümde azizsiniz, hepiniz büyüksünüz; 
lütfen böyle konuşalım. 

Buyurun efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, hükümetin üç yıldır tarım

da uygulamakta olduğu taban fiyat politikasıyla üre
ticiye verilen fiyatlar enflasyonun altında kalmış, 
1986 yılında - hedeflenen - üretim artışı olacağı yer
de, üretim hiç artmamış, (—8) civarında kalmıştır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Artmıştır... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Belli bir oran

da kalmıştır. 
Üretimin düşmesine rağmen, 1987 yılı pamuk üre

tim hedefi yüzde 5,8 olarak belirtilmiştir. Yapılan bu 
belirleme gerçek dışı olup, hayalcilikten öteye gi
demez. Bu bir kandırmacadan başka bir şey değildir 
değerli arkadaşlarım. 

1987 yılında verilen taban fiyat artışı - biraz ön
ce de size bunu arz ettim - 1986 yılına göre yüzde 
20,3'tür. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında hükümetin 
öngördüğü yüzde 20 enflasyon oranı gerçekleşse bile 
- üstelik, bunu gerçekleştirmesi mümkün değildir -
taiban fiyatının artış hızı, enflasyonun artış hızıyla 
mukayese edildiği zaman, yüzde 0,3'e düşer. Buna, 
üreticiden kesilen yüzde 7 oranındaki stopaj vergisi
ni ve yüzde 3'lük savunma kesintisini de katarsanız 
bu miktar daha da aşağıya düşecektir. 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Binde 3 olacak, 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Evet, binde 3. 
1987 yılında Çukurova çiftçisinin kütlü pamuğuna 

verilen fiyat gerçek anlamda 325 TL. olmayıp, 227,5 
liraya düşecektir. 

Değerli milletvekil'leri, Sayın Tarım Orman ve Köy-
işleri Balkanı ya pamuk alanının daraldığını söylesin 
veya üretimin arttığını söylesin. Eğer üretim artmı-
yorsa, pamuk alanı da damlıyorsa, bunun gerçek yö
nünü anlatsın; bunu anlatabilmek için de Meclis 
araştırmasına mutlaka kabul oyu kullanılsın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan, millet
vekilleri doğruyu söylüyor; gülerek değil, ciddiye ala
rak dinlemek lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sonuç olarak, 

iktidarın uyguladığı ve köylüyü, üreticiyi, işçiyi, me
muru, küçük esnafı yoksullaştıran; öte yandan, hol
dingleri, aracı ve tefecileri gözeten böylesi bir poli
tikadan yana değiliz ve buna şiddetle karşıyız. 

Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, süreniz 

doldu. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sözlerimi burada bitirirken, SHP Grubu adına, 

önergeye kabul oyu vereceğimizi bildirir, hepinize 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel.. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ledin Barias. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Barias, süreniz 20 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA LEDİN BARLAS (Ada

na) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konu
su araştırma önergesiyle ilgili olarak Anavatan Par
tisi Grubu adına, grup görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım; hepinizi. saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlanken, pamukla ilgili bazı konula
ra değinmek ve bazı rakamlar vermek isterim. Pa
muk tarımı memleketimizde Ege Bölgesinde, bütün 
Akdeniz kıyısında, Kahramanmaraş, Urfa, Gaziantep 
ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu'da, Doğu 
Anadolu'nun İğdır Ovasında ve Sakarya Vadisinde 
yetişen, çok geniş bir alana dağılmış ve büyük istih
dam gerektiren, büyük istihdam yaratan bir ürünü
müzdür. 
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Üretilen pamuk, işlenmesi ve 'iplik, tekstil ve kon
feksiyon olarak değerlendirilmesi sonucu, sanayimizin 
ve ihracatımızın en büyük kalemini oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan pamuk tdhumu, yağ üretimiyle yağ 
ihtiyacımızı da karşılamaktadır. 

Ülkemizde balen iki pamuk borsası mevcuttur; 
bunlardan 'binisi İzmir'de, diğeri ise Adanandadır. 

Pamuk standardı, Ege ve Çukurova olarak iki gru
ba ayrılmaktadır. Ege tipi pamuk, elyafı daha uzun 
olup, daha parlak ve Liverpool '(A) endeksi pamuğa 
eşdeğerdir; Çukurova pamuk standardı ise, Liverpool 
(!B) endeksine eşdeğerde bir türdür. 

1981 yılından itibaren pamuk üretimi, iç tüketim 
ile stok ve ihraç edilen pamuk miktarlarına kısaca bir 
göz atmak istiyorum : 1980 - 1981 yılında üretim 48^ 
bin ton, tüketim 300 bin ton, başlangıç stoku 23 500 
ton, ihraç edilen miiktar 181 bin ton, ihraç değeri 322 
milyon dolar. 

1982 yılında 487 500 kilo üretim, 325 500 kilo tü
ketilmiş, 205 bin ton ihraç edilmiş ve 348 milyon do
lar gelir sağlanmış. 

1983 yılında 488 bin ton üretim, 324' bin ton tüke
tim, başlangıç stoku 17 tun ton, ihracat 216 bin ton 
ve 296 milyon dolar da gelir sağlanmıştır. 

19841te üretim 520 bin ton -üretim artıyor- tüke
tim de keza artarak 398 bin ton, 100 bin ton ihraç 
edilmiş, 168 milyon dolar da gelir sağlanmıştır. 

1986 yılında ise üretimde düşüş var; 518 hin ton 
üretim ve 1987 tahmininde yine 508 bin ton olarak 
görülmektedir. 

Bir konuşmacı arkadaşımız pamuk üretim ve tü
ketimi ile ilgili olarak, ekim sabalarının azaldığından 
bahsettiler. Filvaki eklim, sabaları Çukurova'da azal
makta, buna mukabil doğu ve güneydoğumda artmak
tadır. GAP projesinin talhakkuku ile 'belki de Çukuro
va'dan tamamen kalkacak ve Güneydoğu Anadolu'ya 
pamuk üretimi kayacaktır. Bunda hiç şüpheniz ol
masın. Mısır ve soya ıgibi ürünler, Adana'da bunun 
yerini almakta, narenciye bahçeleri de yetiştirilmek
tedir. Daha ileniki yıllarda, Çukurova'da son derece 
fazla olan haşerenin de tesiri ile, pamuk tarımı ya
pılmayacağı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, bu sene 100 - 110 bin ton kadar bir pamuk 
var. Bu pamuğun dışarıya satılması zorunludur. 

Son yıllardaki pamuk fiyatlarına bakacak olur
sak : Daha başlangıcında, yani 1950 yılında pamuğun 
değeri Liverpool Fob 57 sent idi. 1952 yılında Kore 
Harbi dolayısıyla 190 sente kadar çıktı, daha sonra 
da tekrar düştü; fakat, 1980'li yıllara baktığımız za

man, 160 - 170 sent civarında bir fiyatın teşekkül et
miş olduğunu açık ve seçik görmekteyiz. 1982 Ekim' 
inde 164, 1983 Ekim'inde 155, 1984 Ekim'inde 195, 
1985 Ekim'inde ise 144 sent. Bu, Ege tipi Liverpool 
<1A) endeksine göre olan pamuklardır. Diğer taraf
tan, Çukurova tipi pamuğun fiyatına baktığımız za
man, 1982 Ekim'inde 146 sent, 1983 Ekim'inde 135 
sent, 1984 Ekim'inde ise 175 sent olarak teşekkül et
miştir. Bu fiyatlar diğer aylarda değişiklikler gösteri
yor; fazla vaktinizi almamak için bunlara değinmiyo
rum. 

Sona doğru geldiğimiz zaman, 1986 Ekim'inde 95 
sente Ege cinsi pamuk, 83 sente Çukurova cinsi pa
muk geliyer. 1986 Temmuz'unda Ege tipi pamuk 69 
sent, Çukurova tipi pamuk 50 sente düşüyor. 1950'de 
57 sent olan pamuğun, 1986 Temmuz ayında 50 sente 
düşmüş olması son derece düşündürücü bir olaydır. 
Hakikatte Türkiye'de pamuk 50 sentin çok üzerinde 
bir destekleme fiyatıyla alınmıştır. Türk köylüsü bu
nu müdriktir ve hükümetin vermiş olduğu fazla des
tekleme fiyatını da desteklemektedir. 

Demin sayın bakanın da açıkladığı gibi, ihraç edi
len pamuktan, 175, 180 sente ihraç edilen Çukurova 
pamuğundan 36 sent, İzmir pamuğundan da 41 sente 
varan ve zaman zaman dış piyasaya göre değiştirilen, 
Fiyat istikrar Fonuna, ihracatta para alınıyor idi. 
Pamuk fiyatlarının yukarıda arz ettiğim şekilde düş
mesini göz önüne alan hükümet bunu, 1985 yılı so
nunda 1 dolara kadar düşürmüştü; bu 1 doları da 
Para - Kredi Kurulunun son kararıyla, yani bugün de 
söz konusu olan kararlardan biriyle kaldırmıştır. Bu 
1 doların kalkması da yetmemiş, bu defa, yıllardan 
beri almakta olduğu fiyat istikrar fonuna karşılık, 
çiftçiye pamuk üretimi için bir gelir sağlamak, onun 
asgarî fiyatını tespit edebilmek için bir miktar ilave 
yapmış ve bunu, 50 sente göre ayarladığı bu parayı 
ödemeye başlamıştır. Ancak bu arada fiyatlarda bir 
hareket ıgörülmüş, Temmuz 1986'da 50 sent olan Çu
kurova pamuğu, Ekim 1986*da 74 sente çıkmıştır. 74 
sente çıkınca, aradaki 24 sentlik farkı kime verecekti? 
Burada asıl sorulması lazım gelen konunun bu olma
sı lazım. Eğer böyle bir karar verilip de düşürülme-
seydi, pamuktaki bu fazla ödeme için, «Niçin 74 sent 
oldu, aradaki farkı kim alıyor?» denmesi lazım iken, 
bunun tamamen tersi söyleniyor. 

Memleketimizde bir alışkanlık Var idi; döviz kur
ları devamlı sabit tutulur, mesela 13 lira yıllarca sü
rer, çift kur olur, 25 liraya falan karaborsada satı
lır, 13 liradan da ait borsada gider idi. Zaman geldi, 
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vatandaşlar her gün döviz kurunun değişmesine alıştı
lar; şimdi, Merkez Bankası döviz kurunu her gün de
ğiştiriyor. Para - Kredi Kurulunun da aynı surette ka
rarlarını değiştirmesi gayet tabiî karşılanmalıdır ve 
bundan sonra 'buna da açıkça alışılacaktır. Fiyat 50 
sent 'ilken devlet 170 lira verirse ve eğer bu pamuk 74 
sente çıkmış ise, gayet tabiî olarak fiyat düşürülecek 
ve aradaki 24 senti komıpanse edecek bir durum ya
ratılacaktır. 

Kütlü pamuk destekleme fiyatları 1984'te, 95 lira 
Ege Antalya, 150 lira Çukurova; 1985te, 232 lira 
Ege - Antalya, 217 lira Çukurova. 1085'te verilen fi
yat ayda 7 lira farklı olduğu için, ekim, kasım, ara
lık aylarının fiyatları gayet tabiiî değişlik olmuştur; ey
lülde 232 lira, ekimde 239 lira, kasımda 246 lira, ara
lıkta 353 lira ve ocakta 260 lira olmuştur. 

Tabiî arkadaşlarımız ıbunu ifade ederken, bu fark
ları nazarı itibara almadan açıklamalar yapmaktadır
lar. Bu fiyat farkları da ilave edildiği zaman, kütlü fiyat
larının normal olduğu, hatta dış piyasa fiyatları esas 
alındığına göre, fazladan ıbir hayli para verildiği açık
ça (görülmektedir. 

1986 - 1987 sezonunda ülkemizde 508 bin ton mah-
lûc pamulk rekoltesi idrak edilmiştir. Geçen sezondan 
devreden 42 bin ton stokla beraber, içinde bulunduğu
muz sezonda 550 bin ton pamuk olacağı anlaşılmakta
dır. Oysa Türkiye'nin, kendi sanayii için 440 hin ton 
pamuğa ihtiyacı vardır. 110 hin ton pamuğun bir mik
tarını stokta bırakırsak, 80 - 100 bin ton kadar bir 
pamuk satılması gerekmektedir; ıbunun da satılması 
için Para - Kredi Kurulu kararlarının uygulanması 
gayet yerinde olmuştur. 

!Para - Kredi Kurulu, 7 Eylül 1986 tarihinde yayın
lanan 86/15 sayılı tebliğ ile yürürlüğe konulan kararı 
sonucu pamuğun ihracatında, Ege - Antalya tipi için 
100 Türk Lirası, Çukurova tipi için 170 lira Destek
leme Fiyat İstikrar Fonundan ödeme yapma cihetine 
gitmiştir. Demin de belirttiğim gibi, 24 sentlik bir far
kı nazarı itibara almış ve 9 ekim tarihinde bu karar 
derhal değiştirilerek fon ödemesini düşürmüştür. An
cak o arada pamuk fiyatlarında görülen durgunluk 
ve verilen fiyatların kâfi olmadığı nazara alınarak, 
17 dkim tarihinde bu karar da değiştirilmiştir. De
min de belirttiğim ıgibi, kararın değiştirilmesine alışa
cağız. Kur değişikliği gibi, Para - Kredi Kurulu de
vamlı dış piyasayı, iç piyasayı nazarı itibara alarak 
gerekli değişikliği yapacaktır. 

Şimdi, pamuk 120 sente çıksa ne olacak, Para -
Kredi Kurulunun bu kararı devamlı mı kalacak? Ha-
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yır, muhakkak değil. Kaldı ki, birçok kanunlar da 
aynı şekilde değişmiştir. Türk çiftçisi için Ziraî Ge
lir Vergisinin götürü usulde verilmesi kararlaştırılmış; 
fakat buna yüzde 10 KDV eklenmiştir. Hizmet ve 
maldan alınan KDV'nin çiftçinin vergi matrahı üze
rinden de alındığı ıgörülünce hatadan dönülmüş; geçen 
sene yürürlüğe giren kanun haziran ve mayıs ayında 
değiştirilerek kaldırılmıştı. Aynı şekilde, kütlüden alı
nan yüzde 10 KDV, kütlü satışında yüzde l'e düşü
rülmek suretiyle çiftçi lehine büyük bir yarar sağ
lanmıştır. 

Şimdi, kanunlar bu şekilde değişirken, kararların 
değişmezliği siöz konusu olamaz. 

Sayın Yılmaz Hastürk demin ifade ettiler, bir ga
zetedeki bir beyana dayanarak bu araştırma önergesi
ni takdim etmişler. 

O gazetede de yazılan, «mış-mış»tan ibarettir. Biz 
konuyu tetkik ettik; söz konusu ettiği İstanbul'daki 
holdingin herhangi bir satışı yoktur. İzmir'deki hol
dingin de sadece iki partide, biri 135 ton, bir de 600 
ton satışı vardır. Mahiyetini de henüz tespit edebil
miş değiliz; akreditifli midir, değil midir, onu da tes
pit etmek bugün için mümkün olmadığından açıkla
ma yapmıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, emin olunuz, hükümet bu işte 
Türk çiftçisinin, Türk sanayicisinin, Türk tekstilcisi
nin Ve konfeksiyoncusunun lehine olan en iyi kararı 
almıştır. 

O itibarla, bu açıklamalarımızla da ifade edildiği 
gibi, bu araştırma önergesine katılmıyoruz, grubumuz 
adına ret >oyu kullanacağız. 

Saygıyla arz ederim. >(ANAP sıralarından alkışlar) 
SALİM EREL ıtfKonya) — Sayın Barlas, devlet 

bakanlığını garantilediniz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barlas. 
Önergedeki imza sahiplerinden Sayın (Murat Sök

menoğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Sökmenoğlu. ı(!DYP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Sökmenoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, ısayın ımiılietvdkilleri; Türkiye'nin 
bazı bölgelerinde birkaç senedir tabiat şartlannın 
kötü ıgitmesii pamuk üreticisinin belini bükerken, hi
mayeci devlet anlayışını ortadan kalduran iktidarın 
uyguladığı 'tarım politikasıyla, pamuk üreticisinin 
iflas noktasına geldiği malumlarınızdır. Türkiye'mde 
taban fiyatları 30 kat aktarken, maliyet tanımda 100 
kat artmıştır. Her ne kadar dünya pamuk fiyatla-
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rınm düşük olmasından dolayı pamuk taban fiyat
larının düşük olduğu söyleniyorsa da, çiftçi ve köy
lümüze yapılan sübvansiyonun azlığı 'bugünkü duru
mu ortaya çıkarmaktadır. Biz, çiftçi için yapılan des-
'teklemenin yanlış olduğumu söylemiyoruz. Biz, Des
tekleme ve İstikrar Fonundan, 100 bin ton pamuk 
ihracatının fcolaylaştjrıilmasının da aleyhinde değiliz. 
Biz, uyıgulanradalki eksiklikleri meydana çıkaracak 
önergemizin kabulünü (işitiyoruz, 

'Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda soruyorum : 
Yıirmibir günde, birbirleriyle çelişkili üç karar nasıl 
verilir? Avrupa'da ve dünyadaki pamuk piyasasında 
böyle 'ikinci bir uygulama bugüne kadar olmamıştır. 
Türk ihracatçılarına Avrupa'dan gelen telekslerde, 
böyle 'bir şeyin nasıl yapıldığını hayretle karşıladık
larını söylemektedirler. 

Söylentilere göre, çelişkili kararlardan istifade et
me şansına sahip üç firma dışında, uygulamadan 
herkes şikâyetçidir. Pamuk üreticisini kollama niyeti, 
önceden akreditif açtıran belirli ihracatçı kuruluşla
rına yaradığı aşikâr görünen 'bu uygulamadan kim
ler sorumludur? Devletimizin iç ve dış piyasadaki 

güvenini sarsar mahiyet arz eden bu tutumun ince
den inceye yüce Meclis tarafından lincelenımesi gere-

• kir. 
Söylentilerin hakikat payının araştırıtoası, kamu

oyunun aydınlığa kavuşturulması şarttır; çünkü uy
gulama akıl alacak gibi değildir. İddialara göre, pa
muk ihracatımda 'bugüne kadar öncelikli akreditifle 
ihracat gerçeMeşmemiştir. Çoğu zaman mal mukabi
li vesaikle gerçekleşen pamuk ihracatı, ıMık defa bu 
uygulamalarla akreditif açtıran kuruluşlara, ihracat 
priminden istifade ettirilmesi imkânının getirildiği 
iddiaları vardır. Adları piyasada geçen holdinglerin, 
dış ticaret kuruluşlarının önceden akreditif açtırmış 
olmaları ise, .iddialara kuvvet kazandırmaktadır. 

Çelişki ile dolu olan kararlar, ekonomik zorluk
lar içinde kıvranan köylüye mi yaradı, maliyet enf
lasyonunun altımda ezilerek 'yetersiz taban fiyatla
rıyla toprağını elden çıkarmamak için zararı 'dahi 
kâr sayarak pamuğunu erken saltan çiftçiye mi; yoksa, 
27 Eylül'de devletin aldığı karara güvenerek, eskıi 
piyasa fiyatlarının üzerinde pamuk alan, ikinci ka
rarla da yıllarca alın teri ile biriktirip kurduğu fab
rikasını yitiren çırçır ve preseolere mi? Tabiî iki, 
bunun cevabını Ikıimse veremiyor ve bu insanlar şi
kâyet mercii arıyor. Çünkü hem çiftçi ve köylü, hem1 

çırçır ve preseci, hem de ikorunamayan diğer ihra
catçılar mağdur olmuş; sadece, 'bu kararı daha ev
vel hisseden, spekülasyon yapan birkaç firma dışın
da herkes iflas eşiğine gelmiştir. Bu mudur sosyal 
adalet anlayışı, 'bu mudur bozkırı yeşil yapma planı, 
'bu mudur alın terine verilen kıymet?.. 

Sayım milletvekilleri, ayrıca, pamuğunu saklaya-
ibilen çiftçinin de bugün yeni bir mağduriyete itil
diğini görmekteyiz. Pamuk fiyatlarımın piyasada su
ni olarak düşürülmek istendiği izlenimi gittikçe 
kuvvet kazanmaktadır. Yanlış para politikası ile, işi 
bozulmayan çiftçinin de nefsi kesilecek ve tüm pa
muk üreticisi mağdur olacaktır. Buna sebep, Destek
leme ve Fiyat istikrar Fonundaki primlerin öden
memesidir. Pamuğa Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonundan prim uygulamasına geçilmesinden bu ya
na, dış pazarlara sevk edilen pamuk ile ilgili Merkez 
Bankasında biriken 1 milyar 309 milyon liranın öden
memesinden dolayı pamuk alımı ve ihracatında ya
vaşlama başlamıştır. Dolayısıyla, piyasa dengeleri ye
niden bozulmuş, yeni bir istikrarsızlık örneği sergi
lenmeye başlanılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu hangi modelin anlayışı
dır, soruyorum sizlere?.. Sadece birkaç firmaya ya-

Sayın mMetvekillleri, pamuğa vergi iadesi uygula
narak çiftçi ve köylümüze yardım edildiği izlenimi 
verilmek istenmektedir. Oysa ibu, çiftçiye yardım ni
yetiyle birtakım firmaların anormal kazançlar sağ
lamasına imkân vermektedir. Bu sene ta'biat ananın 
azizliğine uğrayan pamuk üreticisi, Anavatam'ın çift
çiye karşı hasisliği karşısında malını erken elden 
çıkarmış; - pamuk ihracatında ihracatçılara yüzde 
12,5'a varan prim verilmesi, sadece pamuk speikü-
lıatörlerimin işine yaramıştır. Küçük çiftçi 'ise, tefe
cinin insafına sığınmakla mağdur edilmiştir. Şimdi 
ise, pamuk üretimine devam edip etmemeyi düşün
mektedir. 

Dengeli fiyat desteğinden mahrum üreticinin, 
Cumhuriyet Hükümetinin 27 Eylül 1986 tarihinde, 
standart-3 hafif benekli ve daha yukarı kalitedeki 
Ege ve Antalya tipi pamuğuna 100 Türk Lirası, Çu
kurova tipi için 170 Türk Lirası ödeme yapılmasını 
kararlaştırmıştır. Daha sonra 9 Bkim'de ise Ege - An
talya pamukları için 30, Çukurova pamukları için 
50 Türk Lirası Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan ödeme yapılacağını yayınlayarak, dokuz gün ev
vel -hükümetin kararıma güvenip- piyasadan yüksek 
fiyatla pamuk alımı yapanları iflasa sürüklemiştir. 
17 Ekim 1986'da ise yeni 'bir kararla Ege - Antalya 
tlipi pamuk için 70-, Çukurova tipi pamuk için 95 
Türlk Lirası ödeme yapılacağı bildirilmiştir. 
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şama imkânı veren politika ile, geleceğin müreffeh, 
gelişen, büyüyen Türkiye'sini yaratmak mümkün mü
dür? Pastanın dilimlerinden sadece büyüklerin istifa
de ettirilmesiyle 4 milyon işsize iş bulmak, nüfusun 
yüzde 5'6'sını teşkil eden çiftçi ve köylüye aş bulmak 
imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, bu çarpık politika
ların sorumlularını bulmak, gerçeklerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde belirlenmesine imkân sağla-

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edime 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) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz efendim. 

1 inci sırada, Sayın Türkân Arıkan'ın, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Sayın Türkân Arıkan komisyonda, kendisine 
cevapları yazılı olarak takdim edilmek kaydıyla gün
demdeki suallerini geri alacağını belirtti ve bugün 
Sayın Arıkan'ın gündemde olan bütün suallerinin ce
vapları yazılı olarak verildi ve kendisi de suallerini 
geri alacak idi; anlaştık. Onun için bunu belirtiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Türkân Arıkan, söz
lü sorularının yazılıya çevrilmesi için sayın bakanla 
mutabakat hâsıl etmiş; ama Başkanlık Divanına bir 
şey intikal etmiş değil. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen
dim, derhal yazılı olarak cevap verirlerse sorumu geri 
çekerim, aksi takdirde çekmem. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu soru önceden ya
zılı soruymuş. 

Efendim, müsaadenizle usulü ifade edeyim: Bu 
soru daha önce zaten yazılıymış, sonra sözlüye çevril
miş. Şimdi tekrar yazılıya çevrilmesine imkân yok; 
ama Sayın Türkân Arıkan sorudan vazgeçerse mesele 
biter. Vazgeçtiniz mi efendim? 

mak için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci madde
si gereğince Meclis araştırması açılmasını öngören 
önergemize desteğinizi veriniz diyor, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

VE CEVAPLAR 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha
yır efendim; yazılı cevabı aldıktan sonra bütün so
rularımı geri çekeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ankan, daha önceden cevabı 
yazılı istemişsiniz; fakat sonradan sözlüye çevrilmiş; 
şimdi tekrar yazılıya çevrilmez. Ya sorunuzu geri alır
sınız yahut da, soru, işleme tabidir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Şim
dilik geriye almıyorum. 

BAŞKAN — Almıyorsanız soruyu okutuyorum 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Usul hak
kında Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bütçe ve 
Plan Komisyonunda Başbakanlık bütçesi görüşülür
ken, Sayın Arıkan'la anlaştık efendim. Bu suallerin 
hepsi yazılıydı, zamanı geciktiği için sözlüye döndü. 
Bunların hepsinin cevabı bizde yazılr olarak hazır
dır. Kendileriyle, bunlar yazılı olarak takdim edildiği 
takdirde gündemden çıkması şeklinde Bütçe ve Plan 
Komisyonunda anlaştık. Bu görüşme üzerine bugün 
ilgililere talimat verdik, dosya halinde kendilerine 
teslim edeceklerdi. 

Benim yanımda, bu hazır olan rakamlar yok; bun
lar fonlarla alakalı hususlardır. Eğer şimdi görüşüle
cek ise, salı gününe kadar tehir istiyorum; bu anlaş
ma olduğu için getirmedim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu vaziyet karşısın
da mehil istiyorsunuz değil mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET. KAYA ERDEM (izmir) — Salı günü
ne kadar mehil istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Planlama Teşkilatı Kal-
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kınmada öncelikli Yöreler Fonu'uun 1984 • 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu, Sayın Bakanın, 
11.11.1986 Salı gününe kadar, yani 5 gün mehil iste
mesi nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Baş
bakandan sorusu. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devle/ Planlama 
Teşkiatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — Günseli özkaya'nın, Başbakandan 
sorusu. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

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

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rin'in, İçişleri Bakanından sorusu. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — Türkân Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 -1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından, sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — 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 — Sayın Türkân Arıkan'ın. Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — Sayın Durmuş Fikni Sağlar'ın, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu. , 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakamı ve Başbakan Yardımcısı?^ 

Yok: 
Soru ertelenmliştıir. 
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12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 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) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın/Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Ba
klanından sorusu. 

Sayın Kadir Narin?.. Burada. 
Sayın İçişleri Balkanı?.. Yolk. 
Ertelenmiştir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Nalibantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertdenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Nalbantoğlu?.. (Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — Sayın Osman Bahadır'ın, İçişleri 
Balkanından sorusu. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Baş
bakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbalkan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında ger
çekleştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/704) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek ' İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — Sayın Enver Özcan'ın, Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sorusu. 

Sayın özcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin cevabı (6/666) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tuıtum'un, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Efendim, Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 

Ayvalık Koyunda kurulan rnıidye üretme çiftliğine 
'ilişkin Başbakandan sözlü sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başibakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
Cahit Tutum 

(Balıkesir* 

Bir basın haberinde, Martini Su Ürünleri Şirketi
nin Ayvalık Koyunda kurduğu bir midye çiftliğinde 
ürettiği 200 ton midyeyi İtalya'ya ihraç ettiği belirtil
miş (Hürriyet, 28 Ocak 1986) ve bir başka basın ha-
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berinde de böyle bir dış satımın söz konusu olmadığı J 
ileri sürülmüştür. (Cumhuriyet, 13 Şubat 1986). I 

1. Martini Su Ürünleri Şirketinin Ayvalık Ko
yunda midye üretmek- amacıyla 110 milyon liralık 
bir kredi aldığı doğru mudur? Doğru ise, bu kredi 
amacına uygun olarak kullanılmış mıdır? 

2. Sözü ©dilen şirketin, 200 ton midyeyi İtalya' 
ya (ihraç etmediği halde, vergi iadesi aldığı ileri sürül- { 
mektedir. Bu haber doğru mudur? Bu konuda bir in- I 
celeme yapılmış mıdır? | 

3. Ayvalık koylarının, mîdye üretme çiftliği ola- I 
ra!k kapatılmalkta olduğu ve bu amaçla proje kredisi 
bekleyen şirket sayısının altıyı bulduğu, bu durumun, I 
yöre midyecilerinin geçim kaynaklarının ellerinden I 
alınması sonucu doğuracağı ve özellikle yöre turiz
mini baltalayacağı ileri sürülmekte ve bu husus yöre 
belediye başkanınca da doğrulanmaktadır. Bu konu- J 
da ilgili bakanlıklar ne düşünmektedir? I 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
lıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un, Martini Su 
Ürünleri Şirketi hakkındaki soru önergesine cevap arz 
ediyorum : 

Martini Su Ürünleri Şirketinin, ihracatı teşvik ka
rar ve tebliğleriyle yatırımların teşviki ve yönlendiril- I 
mesi tebliğleri çerçevesinde teşvik belgesi almadığı ve j 
vergi iadesinden yararlanmadığı tespit edilmiştir. I 

Söz Ikonusu şirkete, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı tarafından 5 adet sal tipi midye üretme çift
liği izni verilmiştir. Bunun dışında herhangi bir şirkete 
izin verilmediği gibi, bu 'konuda bir müracaat da bu- 1 
lunmama'ktadır. I 

Diğer taraftan, adı geçen şirkete. Türkiye Cumhu- I 
riyeti Ziraat Bankası tarafından da kredi verilmedi- I 
ği tespit edilmiştir. j 

ÎYüee Meclise arz ederim. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Tutum, söz istiyor musunuz efendim, tat

min oldunuz mu? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, hayır; 

yanıtlanmadı. Yanıtlanmadığı haliyle kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Bu durum karşısında soru cevaplandırılmış olu- I 

yor. 
21. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/669) \ 

I BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir'in, Başba
kandan sorusu. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Baş
bakandan sorusu< 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in, Başbakandan 
sorusu, 

Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — Sayın Davut Abacıgil'in, Sanayi ve 
j Ticaret Bakanından sorusu. 
I Sayın Abacıgil?.. Burada. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba-

J kanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/7İ1) 
I BAŞKAN — Sayın Davut Abacıgil'in, Başbakan-
j dan sorusu, 
I Sayın Abacıgil?.. Burada. 
j Sayın Başbakan?.. 

(DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci cevap verecek. 

I Soruyu okutuyorum efendim : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Davut Abacıgil 
I (Balıkesir 
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T.C. Emekli Sandığından maaş alan emekli-dul 
ve yetimler, emekli çeklerini iskonto ettirmek zorun
da kalmaktadırlar* 

Mahallî Ziraat Bankaları 100 000 liraya kadar 
kısmını fsbonUo etmekte olduğu, taşradaki tş Bankaları 
da bu kolaylığı gösterirken, bu defa İş Bankasının yal
nız Ankara, İstanbul ve İzmir'de bunu yaptığı. 

Taşradan, çok sayıda insanın bulunduğu yerden 
bu şehirlere gelerek iskonto işlemi peşinde koştuğu, 

Emekli vatandaşı rahata kavuşturmak için İş Ban
kası şubelerinin ve diğer bankaların da Emekli Sandığı 
çeklerini iskontoya tabi tutmaları yönünde bir girişim 
var mıdır? Bu konuda ne düşünülmektedir? Açıklar 
mısınız? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci; buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
lıkesir Milletvekili Saym Davut Abacıgil'in sorusunun 
cevabını arz edeceğim. 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığından aylık alanların aylıkları Ankara, İstanbul 
ve İzmir'de Türkiye tş Bankası şubelerince, bu iller 
dışındaki tüm il ve ilçelerde oturanların aylıkları ise 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerince öden
mektedir» 

Türkiye Cumhuriveti Emekli Sandığı, yapılan pro
tokoller gereği, gelir ve giderlerini anılan bankalarda 
toplamakta ve ödemelerini de bu bankalar aracılığıyla 
yapmaktadır. Bu nedenlerle de emekliler çeklerini An
kara, İstanbul ve İzmir'de Türkiye İş Bankasında, bu 
iller dışındaki tüm il ve ilçelerde ise Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası şubelerinde iskonto ettirebilmek
tedirler. 

Halen yürürlükte bulunan 83/7507 sayılı Kararın 
4 üncü maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığınca verilen emekli çeklerinin iskontosu sure
tiyle kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz oranı 
azamî yüzde 20'dir. Anılan bankalarda toplanan mev
duatın, 1985 yılında kaynak maliyeti yüzde 44 civa
rındadır. Emekli çeklerinin iskonto işlemlerinden ise 
yüzde 20 gelir elde edilmekte olduğundan, bankalar 
bu işlemlerden dolayı zarara uğramaktadırlar. Bu du
rumda, emekli çeklerinin iskontosunu yaygınlaştırmak 
amacıyla diğer bankaların da görevlendirilmesi müm
kün bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil, ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 

' DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Saym Bakana 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
26. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı 
(6/716) 

BAŞKAN — Sayın İdris Gürpınar'ın, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?,. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

İdris Gürpınar 
Muğla 

1. Muğla İli, Milas İlçesinin Türbeçallı, Türbe-
akkovanlık, Türbeortaköy, Türbeçamlıyurt ve Yata
ğan'ın Katrancı köylerindeki fıstık çamlarının ürün
leri eskiden beri köylüler tarafından toplanmıştır. Or
man köylüsünün tek geçim kaynağı olan bu fıstık çam
larının ürünlerinin, Orman İdaresince ihaleye çıkar
tılacağı doğru mudur? Doğru ise bunun gerekçesi ne
dir? 

2. Seçim zamanında, bu fıstık çamlarının köylüle
re tapulanacağı adaylarınız tarafından vaat edilmiş
ti. Bu vaadi yerine getirerek, ekonomik sıkıntı içinde 
olan köylülere yardımcı olmayı düşünmüyor musu
nuz? 

3. Köylülerin elinden alındığı takdirde, bu fıs
tık çamlarının korunmasını ve bakımını nasıl sağla
yacaksınız? 

'BAŞKAN — Sayın 'Bakan, buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri,- Muğla Orman Bölge Müdürlü
ğümüze bağlı Milas İlçesi dahilindeki Türbeçallı, Tür-
beakkovanlı, Türbeortaköy, Türbeçamlıyurt ile Yata
ğan işletmesi dahilindeki Katrancı köylerindeki fıstık 
çamlarının ürünleri, önergede bahsedildiği gibi, iha
le edilmemiştir. Ancak bu köylerden, müracaatta bu
lunan Türbeakkovanlı ve Türbeortaköy köyleri için, 
6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi uya
rınca, aynı Kanunun 40 inci maddesi kapsamına gi
ren köyler halkına, kilosundan 12 lira tarife bedeli 
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alınarak, kasım - mart ayları arasında kozalaklı çam-
fıstığı toplama izni verilmiştir. Bu iki köy dışındaki 
Türbeçallı, Türbeçamlıyurt ve Katrancı köylerinden 
bu yönde bir müracaat olmamıştır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Gürpınar, söz istiyor musunuz? 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat

larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

- BAŞKAN — .Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan 
sorusu. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Ben cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Soru bir defaya mahsus olmak üzere 

ertelenmiştir. 
28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — Sayın Barış Çan'ın, ülkemizde uygu
lanan kur politikasına ilişkin Başbakandan sorusu. 

Sayın Can?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga

rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen bankalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başba
kandan sorusu. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, 29 uncu sıradaki soruya 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir. 

30. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — Sayın Edip özgenç'in, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Edip özgenç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, İbrahim Ural'ın, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın İbrahim Ural?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — Sayın Abacıgil'in daha önce cevap
landırılan sözlü sorusu var; İçtüzüğün 97 nci madde
si mucibince geçiyorum. 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyele
rinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda görev 
alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Salim EErel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sayın Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
35. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 

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

IBAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın Enver özcan' 
m, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
36. ^- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 
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BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Türkân Tur
gut Arıkan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Şekerbank ve T.C. Ziraat Bankasınca Akfa 
A.Ş.'ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/850) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Baş
bakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arılkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/851) 
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IBAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Başibakan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine açılan 
ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/853) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, ilgili Devlet Ba
kanından sorusu. 

Sayın Arılkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) 

(BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Arıkan'ın, Dev
let Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
45. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz.kaya'nm, 

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

BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Günseli özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Devlet Yatırım Bankası, T.C .Ziraat Bankası, Ana
dolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim ku
rulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/855) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Sayın Nalbantoğlu'nun, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
37. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, Başba
kandan sorusu. 

Muzaffer Yıldırım?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
38. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Günseli Özkaya'nın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve 
ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelki
şilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/849) 
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BAŞKAN — 46 ncı sırada, Sayın Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Ankan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Sayın Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
İlgili bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, il
gili. Devlet Bakanından sorusu vafdır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Devlet Balkanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

(BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Gülerlin, Başba
kandan sorusu. 

Sayın Güler?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

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

| BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Ceylan'ın, Sayın 
I Başbakandan sorusu. 
I Sayın Ceylan?.. Burada. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 
I 52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev-
I let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 

önergesi (6/859) 

BAŞKAN — Sayın Murat Sökmenoğlu'nun, Baş-
I bakan Yardımcısından sorusu. 

Sayın Murat Sö'kmenoğlu?.. Yok. 
Saym Bakan?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 
I 53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl-
I gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel'in, Başbakandan 
I sorusu. 

Sayın Erel?-.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 
I 54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
I da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
I cemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev-
I let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
I önergesi (6/861) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın Murat Sök-
I menoğlu'nun, Başbakan yardımcısından sorusu var-
I dır. 
I Sayın Murat SÖkmenoğlu?.. Yok. 

Başbakan Yardımcısı?.. Ydk. 
I Ertelenmiştir. 
I 55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
I dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
I Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 
I 56. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, 1986 yılı 
I Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
I iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/863) 
I BAŞKAN — 56 ncı sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
| Başbakandan sorusu vardır., 
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Barış Can?.. Yok. 
Barbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 

gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
Barbakandan sorusu vardır. 

"Barış Can?.. Yok. 
IBaşIbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
58: — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Sayın Hilmi Nal-
banitoğlu'nun, Başbakandan sorusu varıdır. 

Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Barbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kırsal kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Sayın Hilmi Nal-
ibantoğlu'nun, Başibakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Şök-

menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/867) 

BAŞKAN — 60 mcı sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

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

(BAŞKAN — Öl inci sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
Başibakandan sorusu vardır. 

Barış Can?.. Yok. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Sayın Metin Üstünel' 
in, İçişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

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

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Sayın Halil İbra
him Şahin'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Sayın Salih AÜcan' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Akan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
65. — Manisa Milletvekili, Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Sayın Abdullah Ça
kırefe'nin, Başbakandan soruşu vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Burada. 
Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 

Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, Sayın Mehmet Üner' 
in, Başibakandan sorusu vardır, 

Mehmet Üner?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü- soru önergesi 
(6/799) 

IDAŞKAN — 68 inci sırada, Sayın Musa Ateş'in 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Burada. 
Sayın Barbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

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

IBAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Millî 
.Eğitim Gençlilk ve Spor'Bakanından sorusu. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-

ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplat ildiği iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın İbrahim Taş-
•demir'in, Millî Savunma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
71. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 

ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Bilal'in, Başbakandan 
sorusu. 

Sayın 'Bilal..? Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
72. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad

yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Bayram'ın, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Bayram?.. Ydk. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
73* — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 
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IBAŞKAN — Sayın Erol Ağagil'in mazeretli olma
sı nedeniyle bu soruyu geçiyorum. 

74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — Sayın Sabit Batumlu'nun, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
75. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakan
dan sorusu. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
76. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

-BAŞKAN — Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başba
kandan sorusu. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ye asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başba
kandan sorusu. 

Sayın Erol?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

ara seçimler nedeniyle Bingöl îtinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet öait Erol'un, Başba
kandan sorusu,, 

Sayın Erol?. 'Burada 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başba
kandan sorusu.-

Sayın Erol?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
80. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnın, 

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

BAŞKAN — Sayın' Günseli Özkaya'nın, Başba
kandan sorusu. 

Sayın özkaya?. Burada. 
\Sayin Başbakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebebi
ne ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

83. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 inci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 81, 82 ve 83 üncü sıradaki sorular. 
soru sa'foibinıin mazereti nedeniyle ertelenmişlerdir. 

84. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

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

Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Tarım 
Orman ve Köyişileri Bakanından sorusu. 

Sayın İbrahim Şahin?. Yok. 
Sayın Bakan?. Burada. 
Soru sahibi olmadığı için, bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
riCONÜ DOÖAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın soru sahibinin şu andaki sorusunun konusu, kem
lisinin 'biraz evvel oturumun hasında yapmış olduğu 
gündem dışı konuşma ile aynıdır. Bu konudaki ceva
bımızı beklemeden burada konuşma yapmıştır. Za
bıtlara geçmesi bakımından bunu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
86. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 

Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mua
vinliği imtihanına sokulmamasınşn nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

BAŞKAN — Konya MiHetvekiUıi Sabri Irmak'ın, 
\nkara Numune Hastanesi başasistanlarından birinin 
-ef muavinliği imtihanına sokulmamasının nedenline 
;ılişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu
nu geri aldığına dair bir önergesi var; okutuyorum 
efendim. 

Türkiye Büyük M i Met Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» bölümünde yer alan 

°^> ncı sıradaki sorumu geri alıyorum. 
Sa'bri Irmak 

Konya 

BAŞKAN — Soru geri verilım'iştir. 
87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz 

vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
cevabı (6/830) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Konya MiMetvek'ilıi 
jabri Irmak'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sabri Irmak?. Burada. 
Sayın Bakan?. Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Sa'bri Irmak 
Konya 

Son yıllarda, ülkerriizde kuduz vakalarının arttığı 
açık ıbir sekide görülmektedir. Basında çok sik şekil
de insan yüreğirii paraliaiyan resiim ve haberler yer al
maktadır. 

1. Artık 21 inci yüzyıla girilirken, hangi sebep
lerle kuduz vakalarına e tki ! şekilde önlem getirilme-
yip, insanlar feci şekilde ölüme terkedilmektedir?. " 
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2. Gerekllıi kuduz aşısı niçin ülkenin her tarafın
da yeteri kadar bulunmamaktadır? 

3. 'Üretilen kuduz aşısı, uluslararası standarda 
sahip midir? 

4. Sahip değilse, ne gibi önlemler alınılması dü
şünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kalemli; buyurunuz 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARİDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Konya Milletvekili Sayın Sabri 
Irmak beyin, kuduz vakalarına karşı alınacak önlem
lere 'ilişkin sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzu
runuzdayım. 

Bilindiği gi'bi, kuduz vakalarının önlenmesinde en 
etkili yol, sahipsiz köpeklerin takibi ve gerektiğinde it
lafıdır. Ayrıca, sahipli köpeklerin belirli zamanlarda 
mutlaka kuduz aşısı ile aşılanması, kuduz vakaları
nın önlenmesinde çok önemlH diğer bir yoldur. 

Hayvan hareketlerimi takip etmek, hayvanlardan 
insanlara geçen 'hastalıklarla ilgili koruma tedbirlerini 
almak, Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığının; ba
şıboş hayvanları tutmak ve muhafaza etmek belediye
lerin aslî görevidir. 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
nun 36 ncı maddesine göre, kuduz çıkan yerlerde, sa-
'hips'iz ve başıboş kedi ve köpeklerin şehir ve kasaba
larda belediyelerce, köylerde köy ihtiyar heyetlerince 
öldürüleceği amir hükmü 'bulunmaktadır. 

Bulaşıcı 'hastalıklarla mücadele tedbirlerini tespit 
etmek, 'bakanlığımın görevi olup; 24 Ekim 1986 tari
hinde tüm valiliklere bir genelge göndererek, kuduza 
karşı etkin mücadelenin, Kuduz Savaş Talimatı esas 
alınarak yapılmasını, titizlikle takip edilmesini iste
dim. 

Bakanlığım, yeterli ve uygun aşıyı üretmek ve za
manında gerekli yerlerde bulunmasını sağlamakla da 
görevlidir. Refik Saydam Hıfzıssrhha Merkez Baş
kanlığı Viroloji ve Virüs Aşıları la'boratuvarlannda 
üretilen kuduz aşısı, yurdun ihtiyacına yetecek ka
dardır. Yılda 1,5 milyon doz kuduz aşısı üretilmek
tedir. Ekim - 198'6'da 10 bin doz stok mevcudumuz 
bulunmakta; haftada yaklaşık 3 bin doz aşı üretebtil-
mektedir. 

j Üretilen kuduz aşısı, Dünya Sağlık Teşkilatının 
önerdiği «Beyin dokusu kuduz aşısı» standartlarına 
uygundur. Final üründe sterilite, zararsızlık, inaktivi-
te ve potens testleri yapılmaktadır. Ancak, son tek
noloji ile ileri ülkelerde üretilen doku kültürü aşıları, 
HDC (Humen Diploid Celi) asıllarının komplikaısyon-
ları daha azdır. Kısa sürede antikor teşekkül ettirme 
gücü olan 'bu aşılara geçilebilmesi için, bütün virütik 
aşıların ürettim"ni kapsayan bir aşı üretim merkezi 

I kurulması çalışmaları da hızla devam etmektedir. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
I iSayın Irmak? 

SABRt IRMAK (Konya) — Teşekkür ederim efen-
-j dim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ediyorsunuz. 
I Efendim, soru cevaplanmıştır. 

I 88. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
I Çamlıda - Gebze ekspres yol güzergâhmdaki gecekon-

' duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Necati Cengiz^in, Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu. 

I Sayın Cengiz?. Buradalar. 
I Sayın Bakan?. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

I 89. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I lıkesir İli ve çevresindeki 'bazı sanayi kuruluşlarının 
I çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

I BAŞKAN — Sayın Abacıgil'in 89 uncu sıradaki 
sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

I 90. -— Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay-
I seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 

afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerlin, 
I Bayıdırlık ve İskân Bakanından sorusu. 

Sayın Üner?. Buradalar. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Ertelenmiştir, 
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91. —. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — Sayın Kadir Narin'in, içişleri Baka
nından sorusu. 

öayın Narlın?.Buradalar. 

Sayın Bakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, \ 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı: 472) 

'BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen' Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekilli Sefahattin Taflıoğlu'nun, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Önergesi ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının Konuya ilişkin Kararı ile Anayasa ve Ada- I 
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Korniş- | 
yon Raporunun görüşülmesine kaldığımız yerden de- I 
vam edeceğiz. 

Komisyon?. Yök. 
Ertelenmiştir. 
DEVLET BAKANI KAZJM OKSAY (Bolu) — | 

Sayın Başkan, 4 üncü sırada, yarım kalan kanun var, I 
ona geçelim. 

BAŞKAN — «Sayın. Bakan, dikkatle takip ediyo
rum. Bu, öncelikle görüşülmesi lazım; erteleniyor. 

2. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emek
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı : 
498) (1) 

BAŞKAN — Memurlar ve işçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve,Sosyal İşler; 

(1) 498 S. Sayılı Basmayazı 5.11.1986 Tarihli 21 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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92. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan'm, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu. 

Sayın Alcan?. Buradalar. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Efendim, 'böylece sözlü sorular tamamlanmıştır.. 

KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Bir evvelki 'birleşimde tasarının tümü üzerinde 

gruplar âdına birer üye ile şahıslar adına iki üye ve 
hükümet konuşmuştur. Böylece tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamarnlammış oldu. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyiz?. 

BAŞKAN — Hay, hay; oylamaya geçmedik daha, 
sorabilirsiniz. 

Başka soru sormak isteyen var mı?. Yok. 
Buyurun efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
sayın bakan tarafından cevaplandiırıılmasmı istediğim 
bazı sorularım var. 

Bu Kanunla kimler ve kaç kişi konut edindirme 
yardımından faydalanacaktır? Evi olan memurları
mız, işçilerimiz ve bunların emeklileri bu konut yar
dımından faydalanabilecekler midir? 

10 işçisi olan bir işyerindeki bütnü işçilerin ko
nutları varsa, o işyerinde çalışanlara da konut edin
dirme yardımı yapılacak mıdır? Bu tip işyerlerinde, 
kendi işçisine faydası olmayan bir tarzda yardım ya
pılacak mıdır? 

Bu Kanunun yürürlüğe (girdiği 1987 yılında ıtop-~ 
lam ne kadar para bekliyorsunuz; daha sonraki yıl
larda ne kadar para toplanacak? 

Bu Kanunun uygulanmasında -anladığım kadarıy
la- 60 metrekarelik daireler için bu uygulama yapı
lıyor. Bu Kanun, daha büyük metrekaredeki daireler 
için de uygulanacak mı? Uygulanmayacaksa neden 
uygulanmıyor? 

Acaba hükümet, Toplu Konut Kanunundan ya
rarlanacak tüm konutlar için, bu Kanunda öngörü
len bu tarzda bir uygulamayı; yani «Toplu Konut 
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Fonundan yalnız 60 metrekare inşaat sahihi olmak 
isteyenler faydalanır» diyebir değişiklik yapmayı dü
şünürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Bakan, söz sırası zatı âlinizde. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, kanun Haşarısının 1 inci maddesinde 
kimlerin 'bu Kanundan istifade edecekleri sarahaten 
'belirtilmiştir. Bunu tekrar etmiyorum, maddeye geç- , 
tiğiımizde 'bakarız. 

«Kaç kişi?» dediğiniz zaman, rakamlar şöyle sı
ralanabilir : Devlet memurluğu ve diğer kamu per
soneli olarak 818 'bin, Emekli Sandığından emekli 
ve malul sayısı 323 ıbin, 10 işçiden fazla işçi çalış
tıran işyerinde çalışan işçilerin sayısı 1 milyon 467 
'bin, SSK'dan yaşlılık ve malullük aylığı alanların sa
yısı 600 'bin; yani ceman bu Kanundan istifade ede
cekleri 3 milyon 208 bin olarak tespit ettik. 

Bunun dışında, 10 işçiden 'az işçi çalıştırdığı hal
de kendi istekleri ile bu Kanundan istifade edilmesi 
yoluna gidebileceklerin sayısı 978 bin; işverenler ola
nak 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işveren sayısı -sor-
madıydınız; ama ilaveten veriyorum- 39 bin, 10 işçi
den az işçi çalıştıran işverenlerin sayısı 288 bin. 

«Evi olanlar ibu Kanundan istifade edecek mi?» 
diye sordular. 

Evi olanlar da bu Kanundan istifade edecek. An
cak, evi olmayanlar, ıbu Kanunun tatbikine başlana
cak olan 1.1.1987'den itibaren 18 ay sonra müra
caat hakkına sahip iken, evi olanlar 'bunun iki inişli, 
yani 36 ay sonra müracaat hakkına sahiptirler. Bu
radaki espri şudur : Bir insanın şu veya bu şekilde 
ev edinmiş olması, buradaki hakkını kaybetmesine 
sebep teşkil etmesin, diye bir nevi ceza verilmemesi 
esprisinden hareket edilerek, evi olnalara da hak, o 
dediğim fark mahfuz kalmak şartıyla tanınmıştır. 

BAŞKAN — Yani evi olmayanlara öncelik tanı 
yorsunuz... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Evet. 

'İşyerinde çalışanlar içerisinde, evi olanlar varsa 
diye bir ayırım 'tanımıyoruz. Biz, 'biraz ileride görü
şeceğimiz maddelerde belirtildiği gibi, 10 işçinin üze
rinde işçi çalıştıran yerlerin hepsini mecburî olarak, 
bir 'evvelki sorudaki ifadelerini de nazarı itibara ala
rak, 'bu Kanun kapsamı içerisine alıyoruz. 
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«1987 yıllında ne kadar birikim sağlanacaktır?» 
1987 yılında 211 milyar. 200 milyon birikim sağ

lanacaktır. 1988 "yılında bu rakam 652 milyar 800 
m'ilyon Türk Lirasına ulaşacaktır. İlk 5 yılda, yani 
1991 yıllında bu rakam 2 trilyon 496 milyar; on yıl
da, yani 1997'de 6 trilyon 182 milyar 400 milyon; 
15 yıl sonunda 8 trilyon 640 milyar. Tabiî bunlar, 
yine ilerideki maddelerde gösterdiğimiz sayılar aynen 
kalmak şartıyla... 

. 60 metrekare meselesine gelince : İlgili madde
sinde de ayrıntılı cevap vereceğim; fakat hiç evi ol
mayan, özellikle işçli, memur ve emeklilerinin her 
şeyden evvel başını sokabilecekleri, asgarî ölçü ola
rak Toplu Konutun tespit ettiği bir mesahadır. Zan-
nediyorum.ki, ilk 'adım için kâfidir. 

Toplu konutta bir değişiklik düşünmüyoruz. Ora
daki 150 metrekareye kadar konut sahibi olma im
kânları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim sorular cevaplanmıştır. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Eksik kaldı 

efendim, 60 metrekarenin üzerindeki dairelere 'kredi 
verecekler mi? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Bu Kanundan istifade etmeyecekler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, maddelerde de var, 
orada gerekirse sayın 'bakana sual - sorulabilir. 

Efendim, maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Memurlar ve tşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Kapsam 
MADDE 1. — a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet 

Memurıları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununa göre almakta bulunan Devlet Me
murları ide diğer kamu görevlilerine, kanunla veya 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ku-
ıruluşflıarda çalışanlara ve T. C. Emekli Sandığından 
emekli, adî malullük ve vazife malullüğü aylığı al
makta olanların kendilerine, 

ıb) On ve ondan (10) fazla işçi çalıştıran işyer
lerinde çalışan işçilere, 



T. B. M. M. B : 22 6 . 11 . 1986 O Î 1 

c) 506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanunu ile aynı-
IKanonun Geçici 20 noi maddesine tabi ve 991 sayılı 
Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen 
sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük ay
lığı bağlanmış bulunanlara, 

iBu Kanunda belirtilen esaıs ve usüler dahilinde 
«IKbnut Edindirme Yardımı» yapılır. 

«(10) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise is
teyenler, işçilerini Konut edindirme yardımından 
faydallandıralbildrler. 

Konut edindirme yardımından, hizmet tahsisli ko
nutlar dışında her ne şekilde dursa olsun konut tah
sis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadro
larına sürekli görevle atananlar, kanunları gereği 
sözleşmeli statüde çalışanlar, memur ve işçi emekli
lerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yarar
lanamazlar. Ancak bunlardan kanunları gereği sözleş
meli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve 
bu Kanunun 3 üncü maddesinde tespit ©dilen yardım 
miktarının kendilerince ödeneceğini belirtmek kay
dıyla bu yardım hakkından yararlanabilirler. Sözleş
meli personelin yardımı ödeme şekli YönötaeÖıikle 
tespit edilir, 

Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu 
yardım aile reisine yapılır. Ancak yardıma müstehak 
eşlerden her İkisine yardım yapılıp, yapılmamasına 
karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden 
her ikisine yardım yapılması halinde, bu yardım bir 
konut için kullanılır., 

Ancak Konut Edindirme Yardımından bir defa 
yararlanılır. 

'BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar madde üzerinde söz 
İstemişti; buyurunuz efendim, 

Süreniz 10 dakika Sayın Sadıklar, 
lÜUKÜ SÖYLBMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, grup adına söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, 
'Buyurunuz Sayın Sadıklar. 

ıDYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR 
SADIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin çok değerli üyeleri; kapsam maddesinde 
aynen şöyle üfade ediliyor: «Bu kanunda belirtilen 
esas ve usûller dahilinde konut edindirme yardımı 
yapılkr.» I 

Gerek, bu kapsam maddesindeki ifadeler, gerek- 1 
se hükümetin bu kanunu takdim tarzı, başından iti- I 
baren, emıekliye, işçiye ve memura sanki hükümet I 
konut sağlayacakmış intibaını: vermektedir ve bu şe- I 

kilde bir" takdim vardır. Kaldıki, geneli üzerindeki 
konuşmalarımızda, böyle bir şey yoktur; ama hükü
met, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da yap
mıyor, yapıyor görünüyor, demiştik ve sayın bakan 
da bunun üzerine bizleri iz'ana davet etmişti. 

Şunu ifade edeyim ki, bizim ltigatımızda, bizim 
terminolojimizde, «Iz'an, iz'ansızlık» gibi kelimeler 
yoktur. Bizim iddialarımız, bizim görüşlerimiz, müm
kün olduğu kadar ilmî esaslara, tetkiklere ve rakam
lara dayanan görüşlerdir. IBu itibarla, bizim görüş
lerimizde demagoji de yoktur. Eğer biz; yapmıyor, 
yapıyor gözüküyorsunuz, dediysek, bu, bazı rakam
lara dayanıyordu. 

Şimdi, konut edindirmek uM bir gaye, ulvî bir 
amaç, diyoruz. Biz parti olarak sosyal devlet fikrine 
inanmışız ve bu sosyal refah devletinde herkes insan 
haysiyetine yaraşır bir hayat düzenine kavuşturula
caktır. Bunda, konut edinme de vardır; ama biz kar
maşık usulleri değil, daha basit usulleri size öneri
yoruz; buna da inanıyoruz. 

(Biz diyoruz ki, yapanla alanı karşılaştırın; konut 
yapanı yapabilir hale, alam da alabilir hale getirin; 
ama siz, alım gücünü hemen hemen sıfıra indirin, 
sonra da çok değişlik usullerle konut edindiriyor gö
rünün... Biz bunun karşısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen madde üze
rinde konuşun efendim, genelde konuşuyorsunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, madde üzerinde konuşuyorum efen
dim; bu, konut edindirme yardımı değildir, diyoruz, 
bunu arz ediyoruz. 

Eğer siz, satın alma gücünü sağlayabilmeydiniz, 
bunlara biç lüzum kalmazdı. Sayın hükümete birkaç 
rakam arz edeceğim; bunlar hesaba dayanan rakam
lar: 1970'lerde 200 bin liraya alınabilen bir daire, bu
gün tam 45 milyon liradır. Bu, hesaba dayanıyor ve 
müşahhas bir misaldir. Üstelik, 1970ten bu yana 16 
sene geçmiş ve bu daire eskimiştir, oma rağmen de
ğeri 45 milyon liraya çıkmıştır. 1976'da 2 bin liraya 
kiraya tutabildiğiniz bir evi, bugün 150-200 bin lira
ya tutamıyorsunuz, 

MEHMET ÖZDEMİİR (Elazığ) — O dediğiniz 
Çankaya'da. Gelin bizim semtte dana ucuz. Aşağıya 
in, tabana, tabana.,, 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Biz geoekondulardakıi hesabı da biliyoruz değerli ar
kadaşım. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Senin dediğin 
Çankaya'ıda. 
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BAŞKAN — Lütifen... I 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Geeekondulardaki hesabı da biliyoruz. Bugün bir 
•gecekondu...; I 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Tabama inin, 
tabana... 

©AŞKAN — .Lütfen efendim, rica edeceğim... 
iSALÎM EREL (Konya) — İçinizde gecekondu

da oturan var mı? i 
MEHMET ÖZDEMİÎR (Elazığ) — Gd, evimi 

göstereyim. I 
ıBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen.,. 
IOAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Mamak sırtlarımda ıbir evi 50 bin liraya bulmak, bu- I 
gün bir mesele haline gelmiştir değerli arkadaşım; I 
isterseniz gdin, &iz?i götüreyim. I 

BAŞKAN — Lütfen karşılıkUı konuşmayalım. 
IOAFBR TAYYAR SADIKLAR (DevamUa) — 

Affedersiniz Sayın Başkanım, haklısınız, ısağoluın. I 
Gene, Mamak sırtlarımda buıgün 100 metrekare- I 

lik 'bir daire 10 milyon liradır. Bu 10 milyonluk dai- I 
neyi alabilmek için hükümetin sağlamaya çalıştığı - I 
gene «Allah razı olısun» diyoruz - 4 milyon liradır. I 
Biz enflasyon hesabını da yapıyoruz; bunlar konut I 
yaptırma değil, yaptırıyor görünmedir, diyoruz. I 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Yapı
lanlar ne oluyor? I 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. I 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bu konu doğrudan doğruya enflasyonla ilgili değerli I 
arkadaşlarım. I 

1970'lerin sonunda emekli olan ibir arkadaşım - I 
yaşlanmış bir olaydır; isterseniz adıyla, sanıyla, ye- I 
riyle göstereyim - dde ettiği amdci ikramıiyasıiyle 100 I 
mdtrekardik bir daireyi almıştır. O zaman diyoruz I 
fei, bırakın bu karışık usulleri, konut edinimde iste- I 
yene 'bunu satın alma gücü sağlayın ve müteahhit- I 
lere de, konut yapacaklara da ıbu altyapıyı sağlayın I 
Çok yakın bir misali arz edeceğimi: Batıkent. I 

Batıkemt,' bayağı başarılı bir konut edindirme for- I 
müiü idi ve 10 bin konutu bir seme İçinde teslim 'et- I 
ime imkânı ortaya çıkmıştı. Bdediyeye, altyapı ya- I 
pıllması için bütün masrafları verdikleri halde. Ankara I 
IBdediyesi oranın altyapısını yapmamıştır. Eğer o I 
altyapıyı yapmış olsalardı sayın bakanım, hüküme- I 
itim, sizin o ilave ettiğiniz rakamlara bir 10 bin daha I 
eklenecekti. Niçin o altyapı, yapılmamış, lütfen bir I 
tetkik edin; bunun altında tamamen siyasî neden- I 
ler yatmaktadır. ^Daha önceki hükümetler zama- | 
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nında başladığı için yapılmamıştır» deniyor, siyasî 
nedenlere dayandırılıyor. Lütfen bunları da bir tet
kik edin, altyapıdan başlayalım, diyoruz. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Maddenin muh
teviyatından mıdır Sayın Başkan? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, eğer sosyal re
fah devletini yaratırsak, barış ortamını da yaratırız. 
Biz, parti olarak barıştan yanayız, huzurdan yana
yız, güvenden yanayız. (ANAP sıralarından gürültü
ler). . 

'BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim.... 
OAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Biz, parti olarak, bir arkadaşınızın ifade ettiği gibi, 
kavgadan yana değiliz. Sizler, böyle düşünenler, sa
dece bir kavga ortamımın mevcudiyetinden medet 
umanlardır. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen madde üze
rinde konuşum efendim. 

ATİLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan, bu, kavga 
ortamını yaratmak değil midir? 

BAŞKAN — Lütfen .efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşımı, sizin sözcünüz... 
. BAŞKAN — Lütfen Sayın Sadıklar... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, Anavatan Partisi Grup Başkanve-
kvlimin bu kürsüde söylediği söze, ben çok yumuşak 
bir üslupla cevap veriyorum; lütfen o şekilde kabul 
"diniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yerindey
di o laf. Bakım, hâlâ kavga çıkarmaya çalışıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Sadıklar, tümü üzerinde haklısınız; aıma 

maddelere getçik, lütfen maddeyi konuşalım. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yerinde 

söylenmiş laftır o. 
'BAŞKAN — Yerinde veya değil, o ayrı; lütfen 

efendim..,, 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarımı, siz, kavga ortamı yaratıp; 
«Kavga vardır» diyerek mevcudiyetimizi devam et
tirmek istediğimizden, bu iddiayı ortaya atıyorsunuz. 
(ANAP- sıralarından gürültüler.) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizsiniz o. 
BAŞKAN — Lütfen efendim.... 
Sayın Sadıklar, sözünüzü keseceğim, lütfen sa

dede gelin. 
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — .1 
Devam ediyorum Sayın Başkanım». i 

1 inci maddede ben teklif ediyorum ki... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizsiniz o. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, çok rica 

ed'iyoıruım... 
IOAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

1 inci maddede ben teklif ediyorum ki, «Konut edin
dirme yardımı» değil, «Konut 'kredilerinin geri öden
mesi için yardımdır» diyelim bunun ismine; maksa
dını da bu şekilde tespit «delimi. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rımdan alkıişlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayım Ülkü 

ISöyilemezoğlu; buyurun efendim. 

Efendim-, lütfen maddeler üzerinde konuşalım; 
geneli üzerinde görüşme 'bitmiştir. 

HDP GRUBU ADİNA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-
LU (Kalhrialmamimaıraş) — iSaiym Başkam, çok dağerfıi 
nillliettvelk'iıleıli; kapsaım 'mladdesl oilıdıuğu iç;m, kapsamı--
lia tülm kamun /taısarıısunım geitıirdliği hüküınılleırim _ bJribirıiiy-
(l'e ilişkisini1 ve bütünlüğünü kurma açısından mese
leye, bu maddede biraz genel bakmak zorundayız; 
Bu itibarla, konuşmamın çerçevesi, daha geniş ölçü
de ollacalkıtır. 

Çok iyi niyetli; fakat henüz çözülememiş ve 
prensibi; ıkonıaimıaimış, maısııl isteyeceği fcalm anla
şılamayan, adıyla konuş biçimi tam birbirine uyma
yan bir tasarıyla karşı karşıyayız. Çünkü aslında, yar
dım 'ollarıak yaipıilacaığı 'Söylememle, Ibkılken para ^e omun 
kullanılış biçimi, sonunda o kadar çok farklı olacak 
ki, doğrusu, bu isimle ve bu şekilde ortaya konu
şunu uygun bulmuyorum ve kapsam maddesindeki 
getiriliş biçimini de tam mutabık olarak göremiyo-
ruım. Bakımız maden; 

Batıda, bir servet edindirme sistemi vardır, bir 
de konut edinenlerin ödeyememesi halinde, ödeme 
yardımı ya da kira yardımı biçiminde sistemler ge-
'lişişirilmiştir. Burada iki hadise birbirine karıştırıl
mıştır. Sanki tüm memurilar ve işçiler için işveren 
kamalı ile bir tasarruf bir servet edindirme hadisesi 
yüryormuş gibi gösterilirken ve tüm memurlar bu 
kapsama alınmışken, birdenbire bakıyorsunuz, sade
ce 60 metrekare konuıt edinmek için* konut akacakla
rın başta birikmiş 18 aylık parası ile konutun öden
mesinde, ondan sonraki kısımda da aldığı kredinin 
ödenmesinde bir yardım ortaya çıkıyor. Peki, o ge
riye biriken paralar ne olacak? Onun nemalandırıl-

ması hadisesi ne olacak? 200 milyar, 400 milyar, 600 
milyarlık hadiselerle, şurada 60 metrekare konut edi-
macdk 'biııiklaiç 'bon kiişjiiyıe ödeınacielk paramım geriısimldeki 
hadise ne olacak? O yok ortada. îşin esası konulma
mış. 

İBiıztfm 'bünctoaisiıde çaıhşftığıimi'z dömıeimterd© (tasa
rıları hazırladığımız zaman, bakanlarımıza sununca 
ve bakanlarımız hadiseyi hakanlar kuruluna getirin
ce, işin senaryosu oynanırdı, ona «Tiyatrosunu oy
nama» denirdi; yarti, perdenin açılışından kapanışı
ma ıkıaldiaır haıdl.lse nıaısılli »isteyecek, <o ısoırulliur, oymiaınır 
ve o hükümler bu kanun tasarılarının metni içinde 
yer alırdı. Şimdi şu tasarı metni içinde yer almış hiç
bir şey yok. Yalnız, sonuna doğru bakıyorsunuz ki,. 
«iBu fonu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
bu kanun hükümleri çerçveesinde kullanır» diyor. 
«Bu kanun hükümlerii çerçevesinde» derısfânıiiz, eğer 
«Iknodıi» Mimi ettaeimliışısienlz, başkıa (bir tiımlkân da get'jr-
memişseniz, sadece bu fon, ya 18 ilâ 36 ayın sonun
daki o parayı ödemede ya da 60 metrekare konutu 
edinmiş olana, gerlt kalan 180 ayın kalamini ödeme
de kuşanılır; başka türlü kullanamazlar ve orada 
biriken yüz milyarlar ne olur? Bu, ne bir servet edin
dirme kamumu -çülnikü, kliişıi iite dioğrudam iffişk'ı kurul
mamış- ne de kanun kapsamına girenlerin tümüne 
konut edindirme yardımıdır. 

60 metrekare hadilsesi nereden çıktı?.. 1964 sene
sinde bile asgarî konut standardı 63 metrekare ola
rak konmuştu; onun yanlışlığı da sonra anlaşıldı. 
Bunlar ilmî konular, uzmanlık konuları Bunu Tür
kiye'de bitenlter var, bu sistemler nasıl çalışıyor, bi
lenler var. Niye oralara sormuyorsunuz da, böyle 
hamhalat tasarılarla Meclisin karşıisına geliyorsunuz, 
hayret ediyorum. 

Aslında hadise şudur : Bir insanın yaşayabilece
ği bir konuttaki asgarî alan 15 metrekaredir. Eğer 
ib.it1 inıslama, bim Iktanıuttia 15 (mıeıbrelkiatıenim altında yer 
düşüyorsa, gayri sıhhî şaritllar altında yaşıyor demek
tir. O zaman ölçüler, aile büyüklüğüne göre konur 
ve standartlar getirilir; herkese, yaşayacağı konut 
edinme imkânı getirilir. Yoksa böyle, 60 metrekare 
falan gibi ölçüler getirerek, yaşayamayacağı, gireme
yeceği konutlara girmeye kimseyi zorlayamazsınız; 
sizin şurada vereceğiniz 3 500, 5 bin, 10 bin liralık 
yardımlar içinde kimse eziyetin içlime girmez. Akılcı, 
bilgiyle, uzmanlıkta ve bilenlerle çalışarak bu işleri 
götürmek lazım. 

BAŞKAN — Sayın Söyflemezoğlu, biraz da mad
de üzerinde konuşalım efendim. 
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Ta
sarı, fevkalade iyi niydöle hazırlanmış olduğu içim 
bunları söylüyorum ve bir parça da işin içinden gel
diğimiz için. 

Bakınız, 60 metrdkare konuıt .alanlara bu yardımı 
kullandıracağınız halde, sanki tüm memurlar, işçiler 
yararlanacakmış da, sadece, «Konut tahsisli yapıl
mış olanlar yararlanmasın, emekli de, eğer konutu 
varsa yararlanmasın, yurt dışında sürekli göreve git-

• ımiışıse yararlıanımiası:n» dîiyıe itetösınakr getf.niyjorcuınıuz!.. 
Bunun mantığı var mı? Buriları niye isitisna ediyor
sunuz?.. Yurt dışında sürekli görev verilmişse, 3 se
ne sonrada geri gelmlîş ve konut tahsis edilmişse, 
tahsis edilen konut bir gün dünden alhnır. Bütün me
murlar için madem bu sistemi getirdiniz, hiçbir is-
ıtisna yapmayın. Çünkü, maritığı yok; çünkü herkes 
aynı zamanda yararlanamıyor, sadece 60 mötreka 
re konut alan yararlanıyor. O zaman bırakın bu is
tisnaları; hiç olmazsa, böyle ilişkisiz istisnalarla, bil
mem nelerle falan bir sistem getiriyormuş gibi gö
rünmeyin. 

Sayın Başkan, benim teklifim şu : Kapsam mad
desinde de olsa, çok iyi niyet var, konut edindirme 
yardımı anlayışı var, işçliınin, memurun buna ihtiya
cı var. Toplu Konuıt Kanununun görüşülmesi sıra
sında bunu ikaz etmiştik; adım adım bu noktaya 
gelinişi fevkalade hayırlı. Evvela 750 bin liralık faiz
siz kredi yardımı, arkasından bunlar; bunlar hayırlı 
gellişmdlerdir, bir sosyal anlayışın yavaş yavaş bu 
işin içine girdiğini gösteriyor. O zaman lütfen şunu 
alın, yeni baştan, doğru dürüst bir sisteme bağlayın. 
Bunun içinden krediler çıkacak, burada büyük pa
ralar Oluşacak. Buradan bu tip birtakım kısıi'.llâmalar-
la, ileride çözülmeyecdk usuller, ikide bir getirilecek 
değişiklikler yerine, doğru dürüst biır tasarı hazırla
yalım, gdlip komisyonlarda biz de yardım eddl'im, 
hayırlı bir iş çıksın. 

Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-

oğlu. 
Şaihsı adına Sayın Arıkan; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne)— Sa
yın Başkan, saygıdeğer üyeler; madde üzerinde kişi
sel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Maddede, izleyebildiğim kadanyla, birtakım ay
rıcalıklar var; bunları, kısaca altlarını çizerek vur
gulamak istiyorum. 
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Birincisi; 10'dan az işçi çalıştıran işyeri sahipleri 
için ibtiyarîllik söz konusu. Biraz önce sayın baka
nımızın bdlirttiklerine göre, 10'dan az işçi çalıştıran 
288 bin işyeri var. Demek ki, bu işyerlerinde yakla
şık olaralk 1,5 milyon kişi çalışıyor. Bu çalışan kişileri 
konut sahibi yaptırmak, işyeri sahibinin isteğine bağ
lı kalıyor. Peki, bunları konut sahibi yaptırmayacak 
mıyız? Burada bir ayrıcalık var. 

İkincisi,; 10-12 işçi çallıştıran işyeri sahipleri, dün 
de arz ettiğim gibi, birtakım yükümllüllüklerden kaç
mak için, işçi çıkarmaya yönelebilirler.. Bunun için 
ne tedbir alıyorsunuz? Diyelim ki, 11 kişi çalışıyor, 
şu vidyta 'bu rtedenllle 2 iışıçislinıi çılkaraoak; 288 'bıjn «iş
yerinin, 2 işçi çıkardığını varsayalım, 560 bin kişi iş
siz kalabilir. Yani, meselenin bu yönüne de bakmak 
gerekiyor. 

İkinci ayrıcalık şurada' : Eşlerden her ikisi de 
yardıma müstahak iseler, bu yardım aül'e reisine ya
pılacak; bu konuda bakanlar kuruluna bir yetki ve
riliyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir gelenek var; 
genelde --büyük şehirlerde birtakım gelişmeler var; 
ortaklaşa mülk sahibi olunuyor- aile mülk sahibi ol
mak istediği zaman, bu erkeğin üzerine tescil edili
yor. Çocuğu rölımiaıyan Ikadunlaır, eşimin vefatı hallin
de, miras davaları yüzünden gerçekten zor durum
larda kalıyorlar. İkincisi, ayrılma halinde, gene ka
dın güç durumda kalıyor. Müfflk, eşteki üzerine ya
pıldığı için, herhangi bir anlaşmazlık halinde, ileride 
ayrıldıkları itakdirde, o da çalıştığı halde, aileye kat
kıda bulunduğu hailde, burada birtakım haksızlık
lar ortaya çıkıyor. Bana bu Ikonuda göl'en yüzlerce 
yazı var; kadın bu durumda mağdur oluyor. Kadını 
korumak da, biliyorsunuz, yasallarımızda var; ulus
lararası bir yasayı kabul ettik; bu konu da düşünül
memiş gülbi gdliyor bana. 

O nedenle ben de, benden önce konuşan sayın 
üyelere katılıyorum; komisyon geri alsın -iyi niyetle 
Ibunu ıgdiliırdüğiıniizie die inıanıyoruz- (burnu (biraz d'alha 
geliştirme imkânına bakalım diyorum. 

Üçüncü ayrıcalık şurada : Şimdi, işverenlere bir 
yük gdtiriyoruz burada. İşçileri daha önce şu veya 
bu nedenlle konut sahibi olan işyerleri için bu yü
kümlülük yok; ama işçileri çok daha fazla olan iş
yerlerinde, konuıt sahibi Olmamışlarsa, bunlara bir 
yiülk g'.eıftfl.iyioruz. Yaımi, ükfi işyerli anasınida (bir ayrı
calık ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da bu maddenin 
birtakım sakıncaları olduğuna inanıyorum. 

65 bin eski, 55 bin yenf kooperatif konutuna im
kân sağlanarak, 120 bin konutun yapılması güzel bir 
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şey, bunu inkâr ötmemek Hazım; ama 2,5 yıl içinde 
<bu ıJcaıdıar kornosun •gıetiçelkJjeşmieısti kanıimca az. Bu 
neden kaynaklanıyor?., tşte, yasalları çıkarırken, de
min Sayın Söylemezoğlu'nun söylediği gibi, senar
yoyu ve tiyatroyu iyi oynayamamızdan ve birbiri
mizle tartışma alışkanlığı almamasından kaynakçanı 
yor. Biz burada bir şey söylediğimiz zaman, siz ta
mamen aksine alıyorsunuz veyahut siz bir tasarı ge
tirdiğiniz zaman, bilz de bazen tamamen aksi görüş 
leri savunuyoruz. Amacımız ne olmalı? Amacımız, 
topluma en*iyi şdkilde hizmeti götürmek; bunu gö
türebilmek için de kanunu en iyi şekilde çıkarmak 
olmallı. 

Ben:lm teklifim şu : İyi niyetinizden hiçbir za
man kuşku duymadım bu yalsa nedeniyle; ama ge
liniz, komisyona geri gönderiniz, üzertode bir kere 
daha tartışalım, en iyi sekide çıkarmaya çalışalım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşdkkiür ederim Sayın Arıkan. 
'Muinle üzeiîi'ınidıe ba'şlka söz iısüıeıyen?.. 
MÜNİR SEVÎNÇ (Eskişehir) — Ben istiyorum 

efendim 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç; süreniz 5 

.dialkflkıa. 

MÜNİR SEVİNÇ' (Eskişehir) — Sayın Başikan 
çok değerli arkadaşlarım; gerçekten iyi niyetle çıka 
rıllmak istenen bir kanun. Elbetlte konut sorununu 
çözelim, hep beraber çözelim; ama ne olurdu bu 
Sağ'ik ve Sosyal işler Komisyonu veya Plan ve Büt
çe Kloimhsyö'nundıa 'görlüşüiMülktoeın sıomr/a, bu iışlar>:n 
uzmanları olan Bayındırlık Komisyonunda da gö
rüşülseydi, orada da /fcarttışılsaydı ve orada bu çö
zümler aransaydı da, hakikaten tatbiki mümkün bir 
kanun olsaydı. 

§imdi, sayın bakanın verdiği rakamlara göre. 
'gerçekten bir Toplu Konut Fonıu kiadiar para topla
nacak. Bu toplanan paralar, gelecek yıl ikiye katla 
nıyor; ondan sonraki yıl ve gelecek yıllarda ise fev
kalade büyük paralar toplanıyor. Bu paralar niç;n 
toplanıyor? 60 metrekarelik bir daireye sahip olmak 
teteyen insanlar için. Peki, 60 metrekarelik dairede 
kim oturacaktır? Bunun alt yapısı nasıll ve kimle'-

tarafından yapılacaktır? BültJün bunlar, gerçekten üze 
rinde (tartışılması ve algunlaştırılması gereken olay 
lardır. Bu konuları, uzman olmayan komisyonlar tar 
tışıp konuşmuşlardır. Tamam, para bulunacak; faka* 
para bulunduktan sonra bunların harcanması nasıl 
olacak? Kanaatime göre, tasarının geneli üzerende 
yapılan konuşmalılarda arkadaşlarım bunu açık seçik 
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'öllaralk söylediler. Buınikr, üalmiaimfcn Ihülkümıefiin büt
çesindeki açığı 'kapatmak ve devlet tahvili almak için 
kurulmuş bir sistem. Ben onu anılıyorum. 

Sayın rriillletvekUleri, eğer 'konut sorununu çöz
mek istiyorsak, özellikle vaitandaşia yardım etmenin 
vollarını arayalım. Bu miktar paraylla konut soru
nunu çözmek işitiyorsanız, bugüne kadar yapılmış 
"»lan ve 60 metrekare civarında olan sosyal konutlar 
vırdır, siz gene ancak bu tipte bir konut yapabilir-
rın'iz 'gi'lbli geTiyor baıma. Yaıhıi, tiopılıanan bu parıaterfik bu 
türde sosyal konutlar yapın ve muhtaç olan, ihtiyacı 
cilan vatandaşlara bu şekilde verin. 

Ayrıca bunun, Toplu Konu't Fonunun çail'ışma-
•süvi'ia dia alıakaısı yoktur. Çünkü, Toplu Konut Fonun
dan faydalanarak daire almak isteyen vatandaşlar, 
genellikle 60 metrekarenin üzerindeki daireleri ala
caklar veya kooperatifler bu şakide yapacaklardır. 
Dolayısıyla, halkımız bu yardımdan fayd'aıl'anmaya-
d̂ iik veya faydalîanamayaaaklardır. Bu, atıl vaziyette 
l̂u'tıacalk; aımıa hüikıûmielnın 'bütçe açığımı kıapat>mialk ve 

•-*nvfl?ıt talhMM aümıalk içim ya dia keyfî bDarlak para har-
-aıviacalğı ibftr şey oliacıalk. 

DoğenTı atlkaıdaşiaırıim, 'bu ımereldlan aüıınıyor? özel
ikle şunu söyleyeyim : Gerçekten siz bunları alma-
MI ıkatlkansanrz, 'herkes şuırau söiyteyeıcekt/ir; bu zaten 
ayakta duramayan sanayinin baltalanması olayıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, bunların madde iile 
Tİialkaısı yolk öfenıd;lm; tülmJii üzepinıdlekli gönüşmdieridıe 
Şunlar ifade edildi, Ulütfen madde ile ilgili konuşa
lım. Tümü üzerinde tekrar müzakere laçmadik. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
elbette «kapsamı» maddesinde bunların biraz daha 
geniş olarak konuşulmasında yarar umuyorum. 

Eğer, ayakta duramayan sanayicileri biraz daha 
baltalamamak istiyorsanız, hiçbir işe yaramayacak 
olan bu kanun tasarısının geri alınmasında sonsuz 
tartar umuyorum ve 'bu tasarımın Ibür kere dalh'a, Ba-
vmdırlık Komisyonunda görüşüllmesinde ülke yararı 
görüyorum* 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Efendim, 1 inci madde üzerindeki müzakereler 

?">n bulmuştur. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız, oylayalım mı? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
^evap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Balkan, süreniz 10 dakikadır, 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkanım, değerli milletveki'lileri; Sayın Baş
kanımın sorduğu sualde, «Hani konuşma da oylaya
lım» gibi bir iteninde bulunduğunu fark ettim. Eğer. 
arkadaşlar sadece madde üzerinde konuşsailardı, ko
nuşmazdım; .ama madde üziefljnıde çok az Ikionuştu'lar. 
Eğer, müsaadeniz varsa... 

BAŞKAN — Ama siz, madde üzerinde cevap ver
mek mecburiyetindesiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Eğer müsaade ederseniz, sorduklarına cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, yeni 

bakanlığa adapte oldunuz mu? 

ÇALTŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devarnh) 
— Doğru Yol Partisi adına konuşan sayın arkadaşı
mız, bizim bu kanun tasarısını dünkü talkdim ediş 
şeklimizden söze başfl'adı; dünkü «Hükümet, konuit 
sağlayacalklmi'ş 'tonajımı vıererielk, ter lilşiandle olduğu 
gûhi, yaıpııyor göziülkbrıek, yapmıyor1» idıd-aısi'nı, bir 
(kere dalha tetatıarüiadı. Talhiî, Iben de rnleciburen dünlkü 
oevafbıımı bir kere dalha tlekrartllalrrtak nD&cfouriyetin-
'dleyıim. 

Za'ten anlayamadığım nokta şu : Bir oturumda 
bulunan arkadaşlardan bir kısmı ertesi oturumda bu-
'lunmuyor veya tersine, devamlı ışektflde Mecliste ço
ğu zamanımızı aynı sualleri sorup, aynı cevapları 
vermek suretiyle geçiriyoruz; ama bu, o konuya gir
miyor. 

Dün Sayın Sadıklar bu suali sorduğunda, ben de 
kendisine aynen şöyle demişjtim : 65 bin nallamam 
konut bizim zamanımızda bitirilmiştir. Bununla ye
tin iilnıemiştiır; 120 bin konutu şu ana kadar bitirdik 
anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Bununla da 
yetinmedik; 35S ıhin tonıut'un anliaşmalanıu, projefe-
J M , iher türJü 'haızırhlklDarunı 'bitümdıilk, ittşaılalh 'bir tiki 
sene içerisinde, öngörülen süreler içerisinde bunlar 
tesll'im edilecektir. 

Bunlar, yükselen birtakım cisimller, mekânlar, ko-
anutilıar ortada ilken, dün dıe sıordıufm. Nasıü, yapıyor ' 
gözükerek yapmamak şeklinde bir isnıaıüta buluna
bilirsiniz, dedim. Size, sayı olarak ortaya çıkan ese
ri söylüyorum. Bilmiyorum, arkadaş cevabı dinle 
mek lüzumunu da hissetmedi galiba. 

— 339 

6 . 11 . 1986 0 : 1 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz lütfen umumî 
heyete hitap ediniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAÇŞIOĞLU (Devamla) 
Sayın Başkanım, dün bir sual sordu, cevabını bu 
şekilde aldı; bunun taırltışıöacak bir tarafı yok. Ben'im 
verdiğim ,rakamsa!l bir İfade; bugün aynı şeyi tekrar
lıyor ve dinlemeden de çıkıyor. 

Bazı arkadaşları biraz daha ciddi olmaya davet 
ediyorum. (ANAP sıralarından «©ravo» sesleri, al
kışlar) 

SALİM EREL (Konya) — «Cevabını aldı» şek
lindeki ifadesi pek saygıllı bir ifade değil. 

BAŞKAN — Lütfen sayın Balkan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Simdi, tabiî işi 1 inci maddenin kapsamından çı
kararak, fırsattan âdeta bilistifade, «Vatandaşta sa
tın alma gücü kalmamış» gibi birlbakım isnatlarda, 
sanki bütçenin genel görüşmesini yapıyormusuz gibi, 
iışi büyük (boyutlu ekotıomrlk ımeisdetore ısaptırimaının an
lamını da anlayamıyorum. Sabrediyoruz, sabretmek 
mecburiyetüindeyiz bunu zamanı gelince söyleriz; büt
çe görüşmelerinde, komisyonda olduğu gibi. burada 
da enine boyuna konuşuruz; satın alma gücü inmiş 
mi inmemiş mi, ne kadar inmiş, kim nasıl görüyor; 
bunlar bu kürsülerden konuşulacak. Şu fırsatçılığı 
bırakmayı bir anlayabilsek.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Kanunla M'gili 
efendun, fırsatçılıkla ne ilgisi var? Bizim nasıl ko
nuşacağımızı siz mi tayin edeceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi bakınız, arkadaşımın söylediği gabi, 1970' 
lerde hakikaten 200 bin liraya ev satın alınabiliyor
du. Bugün 45 milyon değil o ev; onların rakamilarını 
şimdi vereceğim, ama arkadaş kendi hesabına yanlış 
hareket edSyor. 1970'lerde kimler bu memleketi idare 
ediyordu; 1983'lere gelinceye kadar -iddia ettiği gi
bi- 45 milyona kimler ulUaşltırdı ve biz 1983te kaç 
lira ma'liyetle bu evlileri tesil'im aldık; onun üzerinde 
dursun. Hatta, bana düşmez ama, ben olsam, eski 
b;r partinin devamı öl'an bir partinin sözoüsü ola
rak konuşurken... 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen efendim... 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
'MEHMET MÜİKERREM TAŞÇIOĞLU (İDelvam'la) 
— Efendim, cevap veriyorum Sayın Başkan. 

SALÎM EREL (Konya) — 1970'lerde memleketi 
Hıristiyanlar mı idare ediyordu? 

BAŞKAN — Şimdi biz günümüzü konuşuyoruz; 
PJültfen efendim... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Efendim, suallerine cevap vereceğim. Ben, sizden 
müsaade aıldım; kanunun 1 inci maddesinin dışına 
çıkarak konuştular. Sordukları sualere cevap verece
ğim miüsaadenizlle, dedim, «Bvet» d'edin'iz; şimdi o 
ısUaltere odvaıp veniyomm. Alçımaısiatardı efendim... 

ıBAŞKAN — Saıyın ıBalfcan, bekçi mi döveceğiz, 
üızlülm mıü 'yiyeceğiz! 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Her ilcisini de yaparız iıcap ederse Sayım Başka
nımı. 

SALİM ERBL (Koraya) — Cumhuriyet tarimine 
ısaygıitı olum, haddl'lnıizi bilin. 

ıRAŞjKAN — Lülüfen Saıyın Bret.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
1970'1'eıiiın 'hesabı, Anıaıvaıtan Fantfeimiin hesabı de-

ğiılidiiır. Onun hesabını veriemi'leıriim deivaimı otanilaır Iböy-
lle komuşıaimiaz; ber şeyden evveli bunu söylemek isti
yorum, (ANAP şuralılarımdan «IBrlavo» iseısHerii., alkış
lar) 

IBAŞKıAN — O devirde de cürnıMten vaırdık bu 
ımeimiefüök'etfle efendim. iBııralkım şiorDdü, geçm!iı& içim 
(münakaşaya llüzuim yok eifend'im. (AJNİAP sunalarım
dan gıüniilttül'ar) 

ISALİM ERBL (Konya) — 66 yilıık culmlhurıîıye't 
'taırlhiiniiin bir bölümüdür o. Saiyigılı ofaunlkr Sayın Baş
kam. 

BAŞIKAN — Lütfen Sayın Enel, Küfen efendimi... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ve tabiî, sözfcniınii bMırıkken em doğrusunu yaıptı, 
>en ısöyltenımesli iıaaıp edemi 'yaptı ve «Ben başka bir şey 
bulamıyorum; 'bu kamunun 'iısinröi deği'ş't'irm, Komut 
»Krediisıimıkı Geri ödenmesine Yandım Kamumu otsun» 
dedi. 

!Bu tasarınım amıa esıprâsii zlaıten (budur; doğrudur. 
Şu kadarını söylese idi, matftia söytemeıye de lüzum 
tyok, biç söz altoaımıış oüısa idi,, çok daiha iyi ojlurdu. 
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Sayın Söyldmezoğlu'mıa aut söiruliarın cevapıllarını 
•arz ediyonum. Kemdfflerliı, h'alkflkıaitön tonunun ımiüte-
baısısıısıdur, saygı duyanım. Yalnız, bu meımılıekelöte ye-
n'i jöneraısyomUar yetişiyor, özellikle, Topîlu Konutta 
bizimılıe beraber çalışan aırlkadaşıliarıımıız bu jeneras
yona .m/enısup ve zaınnıediyo/ruım !ki, bu hm iMısiasına 
ısıalhip dıan k'imıseterdür; omıteırı da kıüçüıinseımeyd'Jlrn. 

'SALİM ERBL (Konıya) — Sıitz de yenli jemenaıs-
'yonısıuımuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Erteli, birtakımı bu Jlalfl'iarı Affltelh'ınnzı severse-
nıüz; AO'lah arkına bırakın bu Italfllaırı. 

!BAŞİKAN — Lütfen efendim... 
İSalyıın Bakan, iısbiırthaim edeceğim, müsaade edin, 

bana al'it oîüaım .işılıarii ısiiiz taillMımıeıye kaılklmaıym. 
Lütfen davam (buyurun! efendimi. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Pekli efendim... 

«Batıda, ödeme yardımı ve kiomuıt edinimle yartdı-
mı adı alltımdaki yardıımilaır bizlitm bu kanunda karış-
ti'rıllldı» deniyor. 

IBen bir karnşılklllık göırtmıüyıoıriunı; fakat karışıklık 
şurada.... 

ÜLKÜ SÖYLBMEZOĞLU (Kfalhraimaınimaraş) — 
Ani'iaimıaımışsıınız Sayın Bakam, öyle demediım efemdilm. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Amüfaltaıaağıim <ef andilm. 

IBAlŞttÜAN — Lütlfen efendimi... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Servet edinme

de olduğu gibi. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Üç aşağı beş yukarı budur. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Sayın arkadaşım dün akşam lütfedip de, bu kanu
nun ıtülmiü üzerindeki ıgörüşımidlterde .tfette tek saydiğıım 
naikıaimsail! izlalhlianmı blir ide d'imlleıseferdi, djalha iyi 
'oı'ıuırdu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Burada okudum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Okuma değil efendim; çünkü bugün sorduğunuz 
sualden arilıyorum ki... 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Tutanaklar ne 
güne duruyor efendim?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bu çeşüt karşılıklı 
konuşmalarla bir yere varamayız. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, ben efendice konuştum, sinir germeyin 
lütfen. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Beti ne dedim?.. 

ıBAŞKAN — 'Sayın 'Balkan, mıüsiaaıdie ediin ©fen
cim. 

Sayın Söylemezoğlu, zaltıâii'infe erendlee Ik'onıuşilu-
nuz, Sayın Balkan da efendice konuişuyıor. 

Buyurun, devam edin Sayım Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Bir ştey ısöyüıeimiödiiım kli, ibllîıalkiıs, omore etrhıelk için, 
bu işin mütehasisıısısıınız, dedi.'lm. 

BAŞKAN — Efendim, şailısıa değil, unwmi he
yete hAıap ediniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Slayın Baştanım, dıüın tmtfaıda Ikionmyu fcaılem ka
kım tadat töüt'üm; 60 m'etrdkar® bı'ır Jconu't kaça çıkar, 
Toplu Konut Fonumdan buna ne verıTıjyor, bu ka
nun ne gilbi ;kollaylıik (sağüııyor, hepsini açıMadıım. Ta
biî, sayın konuşmacı, «Nasıd işleyecelk?» dedliğıi za
mlın, dünkü izalhaltıımıa bir göz aıtın, diyeceğim, ıbaış-
ka 'bir şey .darreyeceğilm; ama, jüsterfense tefcıfa iterim; 
o kadar basit iki, mdkanliizmıa. 

BAŞKAN — Devam edin lüıtfen. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
:— Zaten, konuşmamın başında belirttiğim husus da 
Ibuıdıur efendim; yani nefes /tüketiyoruz, arkadaşilan-
mız dinlemek lütfunda bulunuyorllar; ama olmayan 
arkadaşımız, bir sonraki gün gelip de, bir evvelki 
günkü suali bir daha tekrarlarsa, bu Medl'is haybeye 
çalışıyor demektir. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
O kadarına da lüzum yoktu Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, «Hay

beye» lafı ne demek? Siz haybeye Ikonuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen eefndim, Sayın Bakan, lüt

fen efendim.. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi bakınız, (SHP sıralarından gürültüler) şim
di bakınız... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — «Habbeye» Hafi 
otoadı. 

SALİM EREL (Konya) — «Haybeye» lafı ne 
demek? (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — «Halybleye» ne demek 

. Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan biliyor her

halde manasını, söyledi. Oturun yerimize lütfen. 
Buyurun efendiim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Aynen böyle buyurdular : «Nasıl işleyeceğine ait 
bir ifade göremiyoruz; ydk ortada» diyor; ben de 
söylüyorum; onlar dün vardı, siz ortada yoktunuz. 
Bunda ne var alınacak?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bulunmayabilirler 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi balkınız efendim; diyorlar kü: «Bizim za
manımızda kanunlar hazırlanırken bu itsin bir senar
yosu yapılırdı» 

Ne biliyorsunuz, bizim bunu yapmadığımızı?... 
Ben size gösteriyorum, hem de altı, yedi tane alter
natif halinde. Yani, kooperatife müracaat edecek 
dlan, ferdî krediye müracaat edecek olan eşlerin du
rumu itibariyle, farklı a'lltı, yedi tane altermait'ifi biz, 
kâğıt üzerine rakamberakam döktük; senaryosu bu. 
Nasıl bullunacak, nasıl halledilecek, neye yarayacak, 
belli. Niçin siz, «Biz kanunları en iyi şekilde hazır
larız, Anavatan PartiSii bu iş/i iyi bilmez» şeklimde ıs
rar eder durursunuz ve kolay bir tenkit şekline ŝa-
parak, eğer «ffiu Ikanun Anayasaya aykırı» demezse
niz, «Komisyona iadesi» diye, kolay bir yolu seçer
siniz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— «Uzmanlik konularıdır; 60 metrekare nereden çık
tı?» diyorsunuz ve «Bizim zamanımızda asgarî ölçü 
63 metrekare olarak hesaplandı» diye ilave ediyor
sunuz. 
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60 ile 63''ün arasında büyük bir fank yoktur; ama, 
ben size bir şey söyleyeyim, siz de çok iyi bilirsiniz: 

.Batıda 60 metrekare lükstür: Batıda 60 metrekare 
üst ılimi'Dtir ve lükstür. Pu memfekette, bu millî geCilır-
le ve bu koşullarla, özelliklle işçi, memuır ve emekli
ler gibi, sıkıntı içerisinde başını sokacak bir yer ara-
yanilar için 60 metrekare, bizim öngördüğümüz çok 
liyi bir metrajdır. 

CEMAL ÖZDEMtR (Tokat) — Türk ailesi 6-7 
nüfustur; nereye sokacaksın o kadar insanı? 

İBAŞjKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Çofc îyi bir metrajdır ve bizim mütehassıslaırımız 
da, sadece Türkiye'nin koşularını değill, dünya ko
şullarını ve bu işi bilimsel ve Mimsel yönleriyle araş
tırarak, bu raikamı çok isabeltîi bir şekilde tespit et
mişlerdir; her zaman bunu tartışırız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlayınız efendim, 
ı&üren'iz doldu. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Saygilar sunarım, Sayın Başlkan. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sağdltın, teşekkür ederim. 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler..: Etmeyeriîer... Kabul ed'iUmiştir.. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
soru soracaktım. 

BAŞKAN — Efendim, oyladım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Efendim, daha 
evvel işaret ettim. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen baş
kanlığı da yanlhşlıklara sürüklemeyin. Müsaadenizle, 
madde üzerinde müzalkere böyle dlmaz. Madde üze
rindeki müzakere çığrından çıktı; ondan sonra ha-

• ikim olamıyoruz. Yapmayınız bunu; yaırdımcı ollun 
lütfen. Madde üzerine kelime söylenmiyor efendim; 
yine başa dönüp, müzakere yapıyoruz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Esikişehir) — Değil efendim. 
soru sormalk istiyorum. 

BAŞKAN — Başka maddede sorunuzu sorarsı
nız; çünkü, zatıâliniz zaten bu maddeyle ilgili ko
nuşmadınız. 

Madde 2'yi okutuyorum : 
Yardımdan yararlanma süresi 

MADDE 2 . — Konut edindirme yardımı toplam 
180 ay süre ile yapılır. Yardımdan yararlanma şart
larını kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. 
Bunlardan gerekli şartları yeniden kazananlara veya 
yardıma müstehak eşine, kalan süre için yardım ya
pılmasına devam olunur. 

Konut edindirme yardımına müstehak olan Dev
let memuru, diğer 'kamu görevlileri ve çalışanlar ile iş
çilerden bağımsız konut sahibi 'bulunanların çalışır 
iken, bu Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine göre 
yardımdan yararlanmaya hak kazandıkları süre içe
risinde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alma
ları halinde, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bakiye 
süreler için yardım ödenm'esine devam olunur. 

Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulun
mayanlara ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yar
dımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanu
nî mirasçılarına ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arka
daşlarım; «Konut edindirme yardımı toplam 180 ay 
süre ile yapılır» deniyor. Burada deminden beri bir 
konu üzerinde hükümetin çeşitli iddiaları olduğu için, 
bu maddede, sırf bu iddialara yanıt vermek için söz 
aldım. 

Her şeyden evvel şunu arz edeyim: Bu kanun ta
sarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine son hükümet 
değişikliğinden önce sunulmuştur. Dolayısıyla, bizim 
için bir sevap olan bu kanundan, tasarı olarak ha
zırlanırken, nemalanacak varsa, herhalde şu andaki 
sıkıntı içinde olduğu nakit problemini gidermek için
dir... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
mize oturalım. 

EROL AĞAGÎL (Devamla) — Kaldıki, bundan 
doğacak tenkitlerde hazırlık safhasında herhangi bir 
şey varsa, hatası da tabiî kendilerine ait değildir. Ger
çi hükümet bir bütündür, kabul ediyorum; ama şa
hıs olarak alınma, bence yersizdir. 

Arkadaşlarım, bir yardımın kriteri vardır. Kızılay 
bir aşevi açmıştır; 5 nüfuslu bir aileye yardım yapar
ken birer kepçe üzerinden yemek verir; ama kredi 
istiyorsanız, borç istiyorsanız, bu sizin ödeme gücü
nüze göre veyahut benim size verme olanağıma göre 
tayin edilir; fakat adına ben «yardım» dersem, size, 
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5 kişilik bir aile olarak kalkar da yarım kepçe ye
mek verirsem, hiçbirinize yaramayacağı için, yardım 
değildir. Bir kriter olması lazımdır. 

Burada sayın hükümet iddia etti, «Bunun kriter
leri çok uzun hesap edildi ve tespit edildi» dedi. 

Peki sayın hükümet, şimdi soruyorum size: Bu 
kriter, hükümetten Meclise gelirken 120 ay olarak 
gelmişti, niçin 180 aya çıkartıldı? Hangi kriter ya
pılmış da, hangi kriter bozuldu? Bunun hesabı neye 
göre yapıldı 3 dakikada, 5 dakikada, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda birkaç üyenin imzasıyla?.. O halde, 
bunun bir kriteri yok. Nitekim, bir sonraki madde
de gelecek; tümü üzerinde de söyledim, hükümet ola
rak 5 bin liradan başlayan bir kriter getirdiniz, bu 
da Bütçe ve Plan Komisyonunda 3 500 liraya indi. 
Hangi hesap, hangi kitap!.. Dolayısıyla, gerçekten 
bittiği zaman, 1 metrekare mi, 5 metrekare mi yar
dım edeceksiniz?.. Bir adam ev alacak, buna yardım 
yapıyorsunuz; o günkü fiyata göre, yüzde l'ine mi 
yardım edeceksiniz, yüzde 5'ine mi?.. Kriter buna 
göre olur. Bu kriterlerin hiçbiri olmadığına göre, bu
nun ciddî bir araştırma eseri olduğunu söylemek, 
bence, ikna edici bir olay değildir ve bizim de bu
nun karşılığında birtakım şeyler söylememizi «lâf ü 
güzâf» gibi, sair şekillerde hafife almayı şahsen yan
lış görüyorum. 

İşte burada 120 ayın 180 aya çıkışı dahi, hangi 
kritere göre olduğu, gerekçesinde de açıklanmadığı 
için, tamamen tesadüfi ^veyahut da bize açıklanmayan 
birtakım nedenlere dayanmaktadır. 

Benim aklıma gelebilen; yine söylüyorum, daha 
uzun süreli para temin ederek, işverenden - gerek 
devlet, gerekse özel sektördeki - vatandaştan alama
yacakları, verdikleri toplu konut kredisinin, sayın ba
kanın da söylediği gibi, geri alınmasını temindir. O 
halde bu, «Vatandaş konut alırken ona biraz daha 
yardım edeyim» gerekçesini de tümüyle kendi ifade
siyle çürütmektedir. Dolayısıyla bu 180 ayın neye gö
re konduğunu ve 120 ay ile 180 ay arasındaki bu de
ğişikliğin sebebini lütfen hükümetin açıklamasını is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Başka söz isteyen var mı? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru sormak 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde mi soru sora

caksınız? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
hükümetten soruyorum: Bugüne kadar Toplu Konut 
Fonundan 60 metrekarelik kaç daireye kredi verildi? 

İkinci sorum: Bu konut edinme yardımı nasıl 
yapılacaktır, ne miktar yapılacaktır? Bunu sayın hü
kümetin açıklamasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL- GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Efendim, komisyonda da, burada da bu sual soruldu; 
«Bu 120 ay; yani 10 sene, nasıl oldu da birden bire 
180 aya çıktı?» diye. 

Cevabı çok basit; öyle birtakım hesapsızlıkların 
neticesi falan değil bu. Dikkat buyurursanız, ister 
işveren yanında çalışan işçi için yatırılmış olsun, is
terse kamu kuruluşlarında veya Emekli Sandığına 
bağlı olarak çalışanlar için yatırılmış olsun, bunlar 
için bir cetvel var, bu, 3 üncü maddede belli. Ko
misyona geldiği şekline bakacak olursanız 5 bin, 10 
bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin şeklinde geldi. Biz, bu, 
işverenlere birdenbire ağır yük olabilir mi endişesini 
ciddî olarak tartıştık. Süreyi uzatarak, ama aynı ra
kama varmak şartıyla - o rakam 2 milyon 700 bin
dir - bugün 60 metrekare ev için bu kanunun sağla
yacağı 2 milyon 700 bin lirayı 10 senede sağlamak 
isterseniz, komisyona gelmiş olduğu şeklindeki tab
loyu kullanacaksınız; 15 sene derseniz, yani rakam
ları tahfif etmek isterseniz, o, bu hale gelir. İkisi de; 
2 milyon 700 bine -biri 10 senede, biri 15 senede-
nasıl varılır; ondan çıkmış bir hesaptır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Efendim, benim 

soruma daha cevap vermediler. 
BAŞKAN — Daha bitmedi efendim, cevap veri

yorlar. 
Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— 60 metrekarelik daireye kredi isteyenlere verilen 
45 bin lira. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Efendim, konut 

edinme yardımı nasıl edinilecek; onu öğrenmek isti
yorum? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET-MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi efendim, onu dün arz ettim, bir daha arz 
edeyim; bunda fayda var: 
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Bakınız, 60 metrekare ev bugünkü rayiçlerle 4 
milyon 400 bine çıkıyor; detayına girmiyorum. Bu 
4 milyon 400 bini nasıl elde edeceğiz?.. 60 metreka
relik eve Toplu Konut Fonu 2 milyon 250, bin lira 
kredi veriyor; yüzde 15 faiz ve 15 sene vade + 750 
bin lira, bildiğiniz gibi, faizsiz kredi + lüzumu halin
de 500 bin liralık bir tamamlama kredisi ile bu para 
3 milyon 500 bin lira ediyor. Bu kanunla buna ilave 
edeceğiniz rakam; şu 3 üncü maddedeki rakamların 
toplanması neticesi 36 ayda 396 bin, nemasını, - orta
lama yüzde 50- 180 bin lira ilave ederseniz, 576 bin 
eder. Bu 576 bini, 3 milyon 500 bine ilave ederseniz, 
4 milyon 76 bin eder. Size lazım olan 4 milyon 400 
bin liradır, 325 bin liralık bir açık var. Bunu müra
caatçı mı verecek, başka bir formül mü bulunacak; 
onu bir kenara bırakın, bununla ev sahibi olacak. 

Yalnız zorluk şurada: Toplu Konut Kredisinden 
sağlanan 3 milyon 500 bin lirayı, özellikle bu kanu
nun muhatabı olan işçi, memur ve emeklileri, 15 se
nede dahi olsa, ödeme imkânına sahip değiller. Bun
lara bir kolaylık getirelim diye, işverene veya şimdi
ki çalıştığı kamu veya diğer KİT gibi kuruluşlara yük
ledik; 10 sene sonunda bunlara da 2 milyon 496 bin 
lira bu yolla toplanmış olacak; yani geriye ödemede 
işçi, memur ve emeklileri bir para ödemeyecek, iş sa
hipleri ödeyecek. Mekanizma bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, soru 
cevaplandırılmıştır. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yardım miktarı 

MADDE 3. — İlgililere yardımdan yararlanacak
ları sürenin: 

tik 6 aylık dönemi için ayda 3 500 TL. 
İkinci 6 aylık dönemi için ayda 7 500 TL. 
Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda 10 000 TL. 
Dördüncü 6 aylık: dönemi için ayda 13 000 TL. 
Kalan süreler için ayda 16 000 TL. 

yardımda bulunulur. 
Bakanlar Kurulu yukarıdaki miktarları beş katı

na kadar artırmaya yetkilidir. 

Konut edindirme yardımı ve bu yardımla ilgili 
işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Vergisi 
hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna
dır. Bu yardım, ödeyenlerin gelir ve kurumlar vergisi 
matrahından indirilir ve kıdem tazminatı hesabında 
nazara alınmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Türkân Arı-
kan söz istemişlerdir; buyurunuz efendim. 

Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; işverenlerden alınacak olan 
bu paraların yük getireceğini dün açıklamaya çalışmış
tım. Dün, ben hesaplamalarımı bütün çalışanlar için 
yapmıştım, belki bundan yararlanacak olanların sa
yısı biraz daha düşük olabilir; ama miktarlar, dün 
arz ettiğim rakamlar kadar olmasa dahi, yine de belli 
tutarları bulacaktır. 

Sanıyorum, sıkı para politikasının uygulandığı şu 
dönemde ve işletmelerin, sermaye ve işletme sermayesi 
sıkıntısı çektiği şu dönemde bu paraların alınması bü
yük yük getirecektir. Bakınız, bir konuyu dikkatleri
nize sunmak istiyorum: 1980-yılında icra davaları sa
yısı 2 milyon 574 bin imiş, 1985 yılında bu 3 milyon 
366 bin olmuş; yani beş yıl içinde yüzde 30 oranın
da bir artış olmuş. Demek ki, işletmeleri zora koyan 
- tabiî bunun içinde sadece işletmeler yok; ama bü
yük bir çoğunluğu sanıyorum ki, işletmeler - birtakım 
olaylar ortaya çıkmış şu son beş sene içinde. İcra da
vaları sayısı giderek artıyor; yüzde 30 oranında bir 
artış var, beş yıl içinde genel davalar içinde icra da-
valarındaki artış oranı en yüksek. Bunun bir anlamı 
olması gerekir. İşletmeleri, ekonomik açıdan çalışa
mayacak duruma sokmamamız gerekir. 

Getirdiğimiz yasa tasarısıyla, özellikle küçük sana
yicileri, büyük de dahil olmak üzere, çok güç durum
lara sokabiliriz, ödedikleri vergilerin' dışında, birden
bire yıllık 300 bin lira, 500 bin lira gibi, giderek ve 
yılları takip ederek bunun kadarıyla birtakım yükler 
altına sokuyoruz; bunun sonucu olarak işletmeleri 
kapatma durumlarıyla karşı karşıya gelebiliriz. 

Nitekim, bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Seçim sırasında Ankara köylerini dolaşırken şu 
tehlikeyi gördüm; birçok köylerde şunu söyledi köy
lümüz : «Üretiyorum, tarıma yatırım yapıyorum; ama 
karşılığını alamıyorum ya da zamanında alamıyorum, 
ben de bundan sonra tarlama mümkün olduğu kadar 
az ekin ekeceğim, kendime yetecek kadar ekeceğim» 
dediler. Birçok yerde bunu söylediler ve bu bir tehli
kedir. Aynı durum küçük sanayiciler için de sözko-
nusu olabilir, küçük işletmeler ve hatta büyükleri 
için dahi sözkonusu olabilir. 

Onun için, yine tekrarlıyorum, geliniz, komisyo
na geri alalım, bir kez daha tartışalım, nihayet bir 
hafta kaybedersiniz; daha uygun bir hale getirile
bilir. «Neden komisyona gitsin?» derseniz, İçtüzükte 
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bir madde var; «Komisyon isterse, maddeleri tek tek 
ya da tümünü geri alabilir» diyor, hükümet de alabi
lir. O madde oraya herhalde süs için konulmamış; 
yasalar daha iyi pişirilsin, tadı daha iyi olsun, toplu
ma da daha yararlı olsun diye konmuş sanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim, söz sizin. 
Sayın Haznedar grup adına mı konuşuyorsunuz? 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Grup 

adına Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına süreniz 10ı dakika efen
dim, buyurun. 

Efendim, söz vermeden önce, bu maddenin mü
zakeresinin neticelenmesine ve oylamasının sonuçlan
masına kadar mesai saatinin uzatılmasını oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ALI MAZHAR HAZNE

DAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılmasıyla İlgili Kanun Tasarı
sının 3 üncü maddesine geldik; bu maddede rakam
lar var. 3 üncü maddeye gelinceye kadar, gerek sa
yın bakanın konuşmasında, gerekse burada yapılan 
konuşmalarda birtakım rakamlar ifade edildi ve bu 
rakamların üzerinde hiçbir arkadaşımız da doğru dü
rüst durmadı, izin verirseniz, ben bu rakamların or
taya çıkaracağı tabloyu gözlerinizin önüne sermek is
tiyorum. 

Sayın bakan bir soruya cevaben, bu kanundan ya
rarlanacakların sayısını, -Ki, 3 üncü maddenin birin
ci fıkrasında ifade ediliyor ve «İlgililere yardımdan 
yararlanacakları...» deniyor- eğer yanlış tespit et-
medimse, 3 milyon 208 bin olarak belirtti. Bunların 
bir bölümü memur, bir bölümü memur emeklisi, 1 
milyon 467 bini işçi, 600 bini de işçi emeklisidir; 
genelde böyle ifade edebiliriz. Ayrıca bir rakam daha 
ifade ettiler ve «10 işçiden az işçi çalıştıran işyeri sa
yısı 288 bindir, 10 işçiden fazla olanlar da 39 bindir» 
dediler. Eğer çalışan 1 milyon 467 bin işçi içine, bu
radaki işçiler de dahilse, evvela bu rakamları bir tas
hih etmek gerekir. Çünkü, 288 bin işyerinin, - Ki, 10' 
dan az işçi çalıştırıyor - her birinde 2 işçi çalışsa, bu, 
500 binin üzerine çıkar, 3 işçi çalışsa 750 bini geçer. 
Binaenaleyh, bu miktarı 1 milyon 467 binden düşmek 
lazım; rakam bu şekilde tashih edilmiş olur idi. 

Arz etmek istediğim' husus şu : 
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Gene sayın balkan, 1987 ve 1988 yıllarımda bu 
fonda birikecek para miktarını, sorulan bir sual üze
rine, 'burada ifade ettiler ve «1987 yılında- 211 mil
yar ve 1988 yılında da 652 milyar Türk Lirası para 
'birikecektir» dediler. 'Bunların ikisini toplarsanız, 'iki 
yılda toplanacak paranın miktarı 863 milyar lira olu
yor. 

Yine, bîr arkadaşımı iz burada konuşma yaptı ve 
«Bu Kanun işlemez» dediler. Sayın bakan da, «Na
sıl işlemez?» diye, Toplu Konut Fonundan verilecek 
kredileri, maliyetini de hesaba katmak suretiyle, 60 
metrekarelik bir daire için burada, önümüze bir tab
lo koydular, işleyebilir gibi bir intiba uyandı, Ben 
tekrar ediyorum : İşlemez. Niçin işlemeyeceğini ifa
de ediyorum : 

'Dikkat buyurun, sayın balkanın vermiş olduğu 
rakamlara göre, 863 milyar Türk Lirası iki yıl için
de, yani 1988 senesinin sonunda, birikecek. Bir işçi 
için biriken miktar nedir? Hesap ettim; 204 bin lira. 
Bir işjçi için iki yıl içinde 204 bm lira para biriki
yor. Bu lişçiin'in şimdi ev almak üzere Toplu Konut 
Fonuna müracaat ettiğini hesap edin... Sayın bakan, 
60 metrdkaröliik bir konuta «4 milyon 400 b;n lira» 
dedi. Bunun üstündedir; ama bir an için öyle kabul 
edelim. 4 tnıilyon 400 bin liranın 200 bin lirası bu
radan geliyor, geriye 4 milyon 200 bin lira kalıyor. 
«Bir miktarını da (300 bin lirasını) işçi 'kendisi bu
lacaktır» dediler. Bu işe başlayabiılmek için, yakla
şık 4 milyon lira seviyesindeki bir parayı -ki, 2 mil
yon bir, 250 bin bir, 750 bin bir, 500 bin bir; bu 
3,5 milyon ediyor- 3,5 milyon lirayı Toplu Konut 
İdaresinin vermesi lazım. Toplu Konut İdaresinin bu
nu vermesi demek, 863 milyar Türk Lirası biriktiği
ne göre ve 3,5 milyon lira için de buradan gelecek 
pay 200 bin lira olduğuna ıgöre, bu paranın tam, 18 
mislini bu işe tahsis etmesi demektir. Hesap ettim, 
15 trilyon 534 milyar lira ediyor. Sayın balkan, bu 
parayı Toplu Konut İdaresi nereden bulacak? Bana 
bunu söyler imisiniz? 

Onun için, arkadaşıımizm burada ifadet etmiş ol
duğu husus doğrudur. Tabiî, rakamlar yanlış olduğu 
için bu neticeler çıkıyor; ama sayın bakan bir mü
hendisin göstermesi iktiza ©den ıbonsanst gösterme
den bu rakamları ifade ettiği için, ben de aynen 
üzerinde duruyorum. Bu paralar birikse bile, toplu 
konuda gitmeyecektir; hiç klimse 60 metrekare konut 
almak için. buraya müracaat edemeyecektir; çünkü 
Toplu Konut İdaresinden mütebaki parayı alması 
imkân ve ihtimal dışıdır. O halde bu paralar ne ola-
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çaktır? «İşllemıeyeeektir» dememıizin sebebi 'budur; bu 
para konuta ıgitımeyecek. Ya nereye gidecek?.. 

SALIM EREL (Konya) —• Bir yerlere gidecek. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — İki 

yılda 863 milyar lika birikmiş. Elbette iki, bütçe açılk-
larıyla ilgi'li devletin bilahara oltaya çıkaracağı borç
lanma senetlerini almak içıin kullanılacaktır; buna 
hiç şüphe yoktur. 

Bu nedenle, burada gene ifade edildiği üzere, bu 
maddelerin ve bu Kanun Haşarısının aslında, belki ih
tisas komisyonu olan (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunda müzakere ed'llmesi hailinde 'bu 
nevi neticelerin ortaya çıkmayacağını ifade ederek, 
hepinizi saygıyla selamılıyorum. (DYP sıralarımdan al
kışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Efendim, bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan" 1/796 esas numaralı ve 498 

ısına sayısı ile dağıtılan «Memurlar ve İşçiler ile Bum-. 
Harın Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» nm 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Erol Ağaıgil Cahit Tuıtuım 
Kırklareli Balılkeslir 

Hilmi Nalbantoğlu E. Fahrettin özdiıîelk 
Erzurum Konya 

ilhan Dinçel Bahriye Üçok 
Malatya Ordu 

Yardım ımıiktarı : 
Madde 3. — llgilıilere yardımdan yararlanacakları 

sürenim; 
İlk 6 aylık dönemıi için ayda 10 000 TL. 
İkinci 6 aylık dönemi İçin ayda 15 000 TL. 
Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda 20 000 TL. 
Dördüncü 6 aylık dönemi için ayda 25 000 TL. 
Kalan süreler için ayda 30 000 TL. 

yardımda bulunulur. 
Bakanlar Kuruı'u yukarıdaki miktarları, beş katı

na kadar artıranaya yetkinidir, • 
Konut edindirme yardımı ve bu yardımla ilgili 

işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Ver
gisi hariç her türlü vergi, resim ve haırçtan müstes
nadır. Bu yardım, ödeyenlerin gelir ve kurumlar ver-
ıgisi matrahından indirilir ve kıdem tazminatı hesa
bında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Kaıtılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) ~ 
Hayır, katılımıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Ağagil; 
'buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

EROL AĞAGİL (KıırMardıi) — Sayın Başkan, 
getirilmiş orjinal metinde yapılan değişikliğin, yapı
lan indirliımıin hangi hesaba dayandığını demin sor
duğumda, sayın bakan cevaben, «10 yılda ödenecek 
para 15 yıla yayildığı için, hesap yapılırsa aynı mik
tara gelir» dediler ve dolayısıyla hesaplamanın buna 
göre olduğunu, 'böyle alelusul yapılmış bir şey olma
dığını söylediler. 

Bu, 'hesabi açıdan, gayet tabiî beş dakikada çıka
rılabilecek 'bir hesap; ancak, yardım yapacağınız top
lum için, 10 yılda alacağını varsaydığınız parayı 15 
yılda verirseniz, hem bundan istifade edeceği süreyi 
5 yıl daha uzatmak suretiyle, ihem ide 5 yıl içerisin
de memlekette meydana gelecek enflasyon oranları
nı hesap ettiğinizde, herhalde, «aynı parayı veriyo
rum» diyemezsiniz. Dolayısıyla, tasarının hükümet 
tanafımdan Meclise şevkinde mevcut olan 5 bin lira 
da ve şimdüki bu 3 500 lira da, idemin sorduğum 
120 ayla 180 ay arasındaki değişmedeki kriterler de 
beni tatmin etimiş değil. 

Ben somut olarak, bu önergeyi verirken bir kri
ter koydum. Kriterim şu ve rakamı bu kritere göre 
oturttum : Toplu konutun bugün için metrekare ima
li yeti 75 - 80 bin lira ise, bugün daha yüksek oldu
ğu *Büıtçe Komisyonunda söylendi, ben bunu kabul 
ediyorum -18 aylık en alt süreyi alıyorum, bu süre 
içerisinde, hükümetin öngördüğü enflasyon oranları
na igöre konut maliyetinin metrekaresi 135 bin lira 
olaoaiktıır. Burada yaptığım hesaba göre koyduğum 
rakamlarla, 18 ay sonunda her bir vatandaşa asgarî 
vereceğiniz para 270 bin lira olacaktır; dolay ısıyla, 
2 metrekare yardımı yapacaksınız. 60 'metrekarelik 
konutta 2 metrekare yardım kriteri getiriyorum. Çün
kü sayın balkanın başından beri komisyonda da izah 
ettiği gibi, bu Kanunun ana amacı, böyle bir ödeme 
yaparak vatandaşın konut almasına yardım değil, 
geri ödemede karşılaşacağı zorluklarla ilgili bir yar-
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dım yapmaktır. Dolayısıyla, 36 ay sonradan itibaren 
bu paralar, ancak geri ödemeler için büyük çapta 
kuManılacak'tır. Esas yardım, iik 18 aydan başilaya-
ralk, 36 aya kadar olan kısımda olandır. Kaldıki, bu
rada da ıbir çelişki vardır : 60 metrekarenin bize, 
Avrupa'da lüks olarak tutulduğunu söyleyen sayın 
balkan, aynı hükümet, asgarî sarılarda vatandaşı ko
nut sahibi etmek için Toplu Konut Fonunu getir
diği zaman, 150 metrekareye çıkartmışlardı komis
yonda. Acaba o mu doğrudur, bu mu doğrudur? 
Toplu Konut Fonundan ıkredi vereceğinize 150 met
rekare; aynı şahsa, toplu konut için ilave 'bir yardım 
yapacağımız zaman, 60 metrekare!.. Bu bir çifte stan
dart olduğuna göre, ben bu standardı biraz olsun 
azaltmak maksadıyla, yapılacak bu yardımı, 'hükü
metin getirdiği teklifin 'bir misline kadar attırmayı, 
sizlerin yüksek huzurlarınızda sunuyorum. Takdir 
yüce heyetindir. 

Saygılarımla. 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinin yakacak sorununa ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel' 
in yazılı cevabı (711365) 

Türkiye Büyük Millet Medl'isli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ©derim. 

'Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum'a 1986-1987 ıkış sezonunda ne 
kadar kömür tahsis edilmiştir? (cins ve miktarları). 

Soru 2. Erzurum'a 1 Ekim 1986 tarihine kadar 
tahsis edilmiş kömürden gönderilen miktar ne kadar
dır? 

6 . 11 . 1986 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağagil. 
Önergeyi oylarınızla arz ediyorum : Kaibul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
'İSMAİL IŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

soru sormamız mümkün mü? 
BAŞKAN — Efendim, önerge safhasında soru 

sorulmaz. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önerge safhası 

geçti efendim, oylamadan önce... 

BAŞKAN — Sorular önergeden önce sorulur. 
Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. Görüşmele
re Jkaldığımız yerden devam etmek ve gündemde bu
lunan konuları görüşmek için, 11 Kasım 1986 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

l CEVAPLAR (Devam) 

Soru 3. Erzurum'da Eylül 1986'da Tevzi Kö
mürün tonu 54 000 TL. tutuşturucu odunun tonu 
55 000 TL. ve 'Ekim 1986'da lise Tevzi Kömür tonu 
56 000 TL. tutuşturucu odunun tonu ise 60 000 TL. 
olacağına göne Erzurumlunun bu yüksek fiyatlar ve 
ağır kış koşulları altında ezilmesini önlemek için fi
yatlar için sübvansiyon uygulanamaz mı? 

Soru 4. Kaldı ki, Erzurum'da tutuşturucu odun 
şu anda yok ve tevzi edilmekte olan kömür ise çok 
tozlu. Tutuşturucu yakacak odun ulaşımı hızlandırı
lıp, tevzii fcömürününde iyi kaliteli olması sağlana
maz mı? 

Soru 5. Rusya'dan getirilecek olan doğal gaz 
Kafkaslar'dan Türkiye'ye geçirilip Kars, Erzurum, 
Ağrı, Erzincan, Sivas ilerin© de verilemez mi? 

Soru 6. Yukarfci doğu illerinden sadece Erzu
rum'da linyit briket tesisi vardır. Diğerlerinde de bi
rer linyit 'briket tesisi yapılamaz mı? 

»••« 
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TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 6 . 11 . 1986 
IBasın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı, : 71-053-2-2844-15508 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 9.10.1986 gün ve 7/1365-6898/27410 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Er
zurum İlinin yakacak sorununa ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. 

Erzurum İlinin 1986 - 1987 sezonu kömür tahsis
leri : 

Kömürün 
Cinsi 

Aşkale 
Oılıtu 
Sımak 
Silopi 
Kök 
Briket 
T. Bilek 
İthal (Stok) 

KST 
(Ton) 

23 500 
61 500 

— 
— 

20 000 
22 000 
10 000 
4 500 

FOB 
(Ton) 

40 000 
20 OOff 
7 500 
5 000 

— 
— 
— 
— 

Toplam 
(Ton) 

63 500 
81 500 
7 500 
5 000 

20 000 
22 000 
10 000 
4 500 

141 500 72 500 214 000 

Cevap 2. 
Erzurum'a sevlkedilen kömür miktarı 

Aşkale 
Oltu 
Şırmak 
Silopi 
Kök 
Briket 
T. Bil-dk 
İthal (Stok) 

30.9.1986 
itibariyle (Ton), 

1 984 
7 553 
1 544 

7 401 
8 689 
1 457 
2 860 

31 488 

20.10.1986 
itibariyle (Ton) 

3 724 
10 547 
2 941 

(yeni tahsis edildi) 
10 481 
11 376 
4 698 
2 860 

46 627 

20.10.1986 tarihi itibariyle şube deposunda 4 653 
ton stok kömür mevcuttur. 

Cevap 3. 
Erzurum deposunda ısınma amacıyla satılan inyit 

kömürlerinin depo satış fiyatları: 

Tunçbiılek parça 
Oltu - Sütkans parça 
Aşkale parça 
Balkaya parça 
İspir parça 
Briket kömürü 
Kok 

27 000 TL./Ton 
22 000 TL./Ton 
20 000 TL./Ton 
22 000 TL./Ton 

9 000 TL./Ton 
22 000 TL./Ton 
54 000 TL./Ton 

dur. 

Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdür
lüğünden tedarik edilen döküm koku, Erzurum İllin
de 100 000 TL.Ton civarında malolımaktadır. Ancak, 
linyit ve kok kömürlerinin ısı değerleri göz önüne alı
narak, kokun fiyatı 2 ton Tunç'biilek linyit kömürü
ne eş değer sekicinde ıtespiıt edillımektedk\: Erzurum'da 
100 000, TL/Ton civarında mal oton kok kömürü 
halka 54 000 TL./Ton fiyatla satılmakta ve koka 
sübvansiyon uygulanmaktadır. 

Cevap 4. 
Erzurum'a tahsis edilmiş olan kömürlerin evsafı

na uygun olarak gönderilmesi hususunda ilgili üre
tim üniteleri ile temas kurulmuş ve gerekli talimat 
verilmiştir. 

Cevap 5. 

Boru ıhatlan İe Petrol Taşımla A.Ş, (BOTAŞ) ta
rafından, Ankara'nın doğusunda kalan 42 1)1 ve 100 
büyük ilçeyi kapsamına alan gaz tüketim potansiye
linin 20-25 yıllık perspektif içerisinde tespit edilme
sine yönelik pazar etüdü çalışmalarıına başlanılmış 
bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, 
Kars, Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Sivas illerinin ya-
nısıra diğer illerimize de doğal gazın yakıt olarak 
verilip verlemeyeceği kararlaştırılacaktır. 

Cevap 6. 

Erzurum'da 'bulunan linyiat 'briket tesisi, TKİ Do
ğu Linyitleri İşletmesi adı ile anılan üretim ünite
lerinin tozları ile 'briket kömürü imal etmektedir. 
Güneydoğu Anadolu Asfaltit İşletmesinde üretilen 
asfaltitin tozu da koklaşma yaptığı için 'briketleme
ye ve hatta fazla demeye gerek olmadan doğrudan 
doğruya ısınmada kullanılmaktadır. 
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Sivas - Kangal ve Karlıova gibi inyMer üzerin-
de bağlayıcı madde [kullanılmaksızın briketleşt'inme 
çalışmaları yapıknaikıta olup, henüz müspet netlice 
alınmış değildir. 

Erzurum'da ıbuüunan inyit briket tesisi, kuruldu
ğu zamanın şartlarına göre ekonomik olacak şekilde 
kurulmuştur. Ancak, kullanılan bağlayıcı madde 
fiyatının gittikçe artması nedenliyle, tesis rantabl de

lildik. Ancak kış mevsimi çok sert geçen Erzurum' 
dıa olduğu için, yakıt ihtiyacına katkıda bulunmak 
amacıyla üretime devam edilmektedir. 

BilgEerinlize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Balkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

22 Ndt (BİRLEŞİM 

6 . 1 1 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 
İl 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
ıSÜNUlŞLIAR'l • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER AJLAOAK İŞLER 

3 
" SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAP1LAGAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMıASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞME 

!l. — Hatay Mililetvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol Partisi tarafından 
Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen 
ollayların sonucunu ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi 010/29) Görüşme günü : 
11.11.1986 Salı). 

2.' — îstanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk ve 21 arkadaşının, pamuk; ihracatında üreticinin 
ve tekstil sanayicisinin zararına yol açan farklı teş
vik primi uygulamasının nedenlerini ve varsa so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

'6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, D.P.T. (Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişlkin Devlet 
Bakanı ve Başbaikan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/676) ((1) 

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

2. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Seribest 'Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başlbalkan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi 1(6/1677) (11)1 

3. — Erzurum Milebveikilli Hilmi Nalıbamtoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başlbakandan'sözlü soru önergesi (6/681) »CO 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 19815 yıllı hiütçesiinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (16/682) (U) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gîb önlemler alındı
ğına ilişik in Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence' sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ülişikin itmişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59l8) 

7. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arakan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

.8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ili sikin Devlet Bakanı ve Başlbaikan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edirne Miiletvdkii Türkân Turgut Arikan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir 've giderlerine ilişlkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

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

11. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişlkin Devlet 
Saikanı ve 'Başbaikan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) ('!)! 



12. — Edirne M'iHötiveklili Türkân Turgut Arıkan' 
wi', 1984 yılında ithali ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin 'Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımc-ısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

13. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İllinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki öilüm olayına ilişkin içişleri Baka-
nmdan sözlü soru önergesi (6/610) 

14. •— Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketimin ortaklarına ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
ömerigesi (6/699) (II) ' 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinim yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(16/700) 01) 

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

'17i — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı haytvaın ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
igesi (16/703) 01) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
im, 15.6.11985 - 311.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen merciimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
'Bakanı ve Başbakan Yardımcusından sözlü soru öner
gesi (6/704) (1) 

H9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUOSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63!) 

20. — Balıkesir MiılılelJvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

21. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

22. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinıin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758)1 (1) 

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

2 — 

24. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin, 
Balıkesir İlimdeki .zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

25. — 'Balıkesir Milletivekili Davut AbacıgüTin, 
emeklilere ait çeklerim bankalarca islkontoya tabi tu
tulmasına ilişkiin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/71İ) 

'26. — Muğla Milletivekili İdris Gürpınar'ın, Muğ
la İli Milas İlçesinıim bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/716) 

27. — Sinop Milletvekili ıBarış Çan'ın, petrol fi-
v yatlarıındaki düşüşüm enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

28. — Sinop Milletvekilli Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politifca'sıma ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korikmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6 / 773 (1) 

30. — İçel Milletvekilli Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin 'Devlet .Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözilü soru önergesi (6/795) (1) 

31. — istanbul Miılletlveküıli İbrahim Ural'ın, Avru
pa giîr&ş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İllinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Balkanımdan sözlü 
soru önergesi (6/751) 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önerigesi (6/826) (1) 

35. — Tokat MiIetVekİli Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bîr gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

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



37. — Kayseri Milletvekilli Muzaffer Yıldı rım'ın, 
(Kayseri Mne 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan siözlü soru önergesi 
(6/834)| (1) 

38. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
'bazı devlet sözelüleriınlin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

39. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ive İzmir illeri büyükşdh'ir 
ve ilçe belediyelerine bağışta 'bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi ,(16/849) 1(1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ım, Şekerbank ve T. C. Ziraat Bankasınca Akfa 
A. Ş.'ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/850) <|1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'un, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hime açılan ve vazgeçilen davalara 'ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/8151) (1) 

42. — Edirne MiiHetvekilıi Türkân Turgut Arıkan' 
m, hazine tarafından 1 illi .'1984 - 30.6.1986 tarihleri 
arasında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine 
açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından. sözlü som önergesi 
(6/852) <!1J| 

43. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
un, Sümerbank Yönetim Kural üyelerine 1984 ve 
1985* yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/853) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanlka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) !(J1) 

45 < — İstanbul Milletivekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma inaklarımı tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi 1(6/778) 

46. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Yatırım Bankası, T. C Ziraat Bankası, 
Anadolu Bankası ve Güven Sigorta TA.Ş. yönetim 
kurulu üyelerine V9S4 ve 1985 yıllarında yapılan 
ödemelere ilişikin Devlet ıBakanı ve Başbakan Yar-
dımcısındaû sözlü som önergesi (6/855) (Jl) 

47. — Edirne 'Milletivekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sümeribamka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önerge
si (6/856) <ll) 

48. - Edirne Mıiletvekii Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sümeıbarıka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/857) ^1) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıla
rında yapılan ödemelere ilişiklin ıDevlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avmi Güler' 
in, Ihayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkim Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

51. — S'iirit Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tanm Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinim EMAIK A.Ş.'ndekl alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'mun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/859) 1(1) 

53. — Konya Milletvekili Salim Ererin, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

54. — Hatay Mille'tveküi Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevikedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafın
dan gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/861) (11) 

55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi KJ6/862) (1) 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 1(1) 

57. — Sinop Milletivekili Barış Çan'ım, ülkemizde 
getir dağılımı anketi yapılmamasının nedenlime ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 01) 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerimin dağıtımına ve deneti
mine üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/865) (0 
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59. - Erzurum Milletvekilli Hilmli Nalbantoğlu' 
nun, ikurisıaJi kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) '(1) 

60. — IHa'tay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi 1(16/867)' (1) 

'61. — Sinop MHletivekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKPA 'Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan slözlü soru öneılgdsi (6/868) i(l) 

•62. — Adana Milletvekilli Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından siözlü soru önergesi (6/782) 

•63. — Denizi Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
iin, Uşak Valisi 'tarafından .bir öğretımenin görevinden 
alınma nedenine ffişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru ömerigesi (6/784) 

'64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aican'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edliien Ibazı inşaatlara ilişıkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısalklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başlbalkandan sözlü soru önergesi (6/796) 

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

67. — Konya Milletvekilli Salim Erel'iin, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen hataya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

68. — Tunceli Milletvekili (Musa Ateş'in, suçlu 
•bir vatandaşı yakalamak içim uygulandığı iddia edi
len yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

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

70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemİr'in, Do-
ğubayazit Telçeiker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatılldığı liddiasına iliş-, 
'kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/804) 

71. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortado
ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

72. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
lbakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

73. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1BÎ-
TÂŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Başkanından 
slözlü soru önergesi (6/810) 

74. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 19'86 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat 'miktarlarına ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/811) 

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

76. •— Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet. Sait Erol'un, 
Igecekoridu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başlbakandan sözlü soru öner
gesi (6/814)| 

78. — Hakkâri Miietvekiilİ Mdhmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

79. — Hakkâri Milletvekilli 'Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

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

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mdhmet Tu
ran IBayezitln, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

®3. — Kırklareli Milletvekilii Erol Ağagilln, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 



84. — Konya Milletvekili Salim Ererin, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru soru önergesi (6/827) 

85. — 'Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakacından sözlü soru önergesi (6/828) 

86. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef 
muavinliği imtihanına sokulmamasının nedenine iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergemi (6/829) 

87. — Konya Milletvekilli Saibri Irmak'ın, kuduz 
vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

88. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze eksprefc yol güzergâhındaki gece
konduları yıkılan vatandaşların durumuna iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/832) 

89. — Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacııgirin, Ba
lıkesir İli ve çevresindekli bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığım olumsuz 'yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

90. — Kayseri Milletvekili Meihmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
alfet konutu inşaatlarına lilişkih Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır - Lice ilçesi Ecemiş Köyündeki bir va
tandaşın ölüm nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/837) 

5 — 

î 92. — Tekirdağ Mülletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. — Giresun Mille'tlvekîili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayıh Sendikalar 
Kanununun 28.8.i983 tarih ve 2882 sayılı Kanun-

I la Değişlik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De-
I ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Kom'isyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Da
ğıtma tarihi : 28.5.1986) 

j 2. —; Yozgat .ıMilIetvekli Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyalldemokırat Halkçı Parti Milletvekillerti Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya ilişkin Karan iile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10J198(6) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Ya-
I sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) f(S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) 

I X 4. — Memurlar ve işçiler ile Bunların Emek
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın-

I da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları ı(l/796) (S. Sayısı : 
498) (Dağıtma tarihi : 30:10.1986) 

| (X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(22 nci Birleşim) 




