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4, — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat • Sökmenoğlu'nun, 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, 
Hükümetin 4 Şubatta aldığı ekonomik 
önlemlerden sonra, 1988 Yılı Bütçe Yasa 
tasarısı ile ortaya çıkacak tablo konusun
da gündem dışı bir konuşma yaptı; Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt özal da bu ko
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ile Türk işçisinin içinde bulunduğu eko
nomik sıkıntılar; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğ-
lu ve 17 arkadaşının Çernobil nükleer re
aktör kazasının neden olduğu radyoaktif 
kirlenmenin ülkemizdeki boyutlarını ve 
bu konuda alınacak tedbirleri, 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah da
ğılımındaki mevcut durumu ve bu konu
da alınması gerekli önlemleri, 

Sayfa 
Batı Trakya Türklerimin sorun
larının çözümü amacıyla Yuna
nistan'dan herhangi bir güvence 
alınıp alınmadığına ilişkin soru
su ve Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/47) 529:531 

Tespit etmek amacıyla birer Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
(10/5, 10/6) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; .önergelerin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapı
lacağı bildirildi. 

Millî Savunma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe, ANAP Grubunca aday 
gösterilen Balıkesir Milletvekili tsmail 
Dayı seçildi. 

Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin 
ve 26 arkadaşının, enflasyon ve hayat pa
halılığının ekonomik ve toplumsal yaşam
da yarattığı sorunları ve bu konuda alı
nacak önlemleri tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/4) öngörüşmeleri tamam
landı; Meclis araştırması açılması redde
dildi. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork-
maz'ın, 1987 yılı sonunda yayınlanan «ic
raatın İçinden Programı» nda Kütahya 
İli Merkez tlçesine bağlı Köprüören Kö
yüne yer verilmesinin nedenine ilişkin 
(6/7) Başbakandan, 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu'nun, Balıkesir îline yeni bir tele
vizyon yansıtıcısının ne zaman kurulaca
ğına ilişkin (6/16) Devlet Bakanından, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci; 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay' 
in, Adnan Menderes Havaalanının teknik 
donanımının eksik olduğu iddiasına ve di
ğer havaalanlarında da bu tür eksiklikler 
bulunup bulunmadığına ilişkin (6/12) söz
lü sorusuna Ulaştırma Bakanı Ekrem 
PakdemirlS; 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri arasında 
hangi ülkelerden ne miktar borç alındığı
na ilişkin (6/17) Başbakandan sözlü so
rusuna Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal; 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in, fitre, zekât, kurban derisi ve ba
ğırsakların toplanmasında sosyal yardım
laşma ve dayanışma vakıflarının başarılı 
olamadıkları iddiasına ilişkin (6/18) sözlü 
sorusuna Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 

Rapor 
1. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemele

rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.2.1988) 
(GÜNDEME) 

Cevap verdiler; soru sahipleri de ce
vaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, ya
pımı tamamlanan Tokat il merkezindeki 
doğumevinin hizmete açılmamasının ne
denine ilişkin (6/19) sözlü sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent 
Akarcalı cevap verdi. 

(6/6), (6/10), (6/15), (6/20), (6/22), 
(6/23), (6/24) numaralı sözlü sorular, ilgi
li bakanlar; 

(6/3), (6/9) numaralı sözlü sorular, so
ru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/21) numaralı sözlü soru da, soru 
sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş baş
ka sorusu bulunduğundan, 

Ertelendiler. 
17 Şubat 1988 Çarşamba günü saat 

15.00te toplanmak üzere, 'birleşime saat 
18.49'da son verildi. 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Devlet Denetleme Kurulunun han
gi kuruluşlarda ne gibi inceleme, araştır
ma ve denetlemeler yaptığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/56) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai O rai 

Kâtip Üye Kâitip Üye 
KmkJareli Bursa 

Cemal özbilen Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 2 . 1988 Çarşamba 
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2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İlindeki pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişlkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/57) {Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.2.1988) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 

Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıkları konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu ve 36 arkadaşının, Türk 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 

BAŞKAN — Aid okunmak suretiyle 
yoklama yapılacalkltıır. 

Sayım ımiılll'etvefcîierünıiın, salonda bu-
Huındukllarını yüksek sesl>e Ibeliırltmeleriini 
rica ederim. 

17 . 2 . 1988 0 : 1 

çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasımn içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda almması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1988) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/8) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

Meclisinin 23 üncü Birieşitmini açıyorum. 

((Hatay MıMetvekii Ali Uyar'a ka
dar yokUama yapıDdı) 

BIAŞKAN — Toplantı yetersayısı 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen 3 sayın üye
ye söz vereceğim. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYFXER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal özbilcn (Kırklareli) 

m. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İstanbul Milletvekili Yusuf 
Kenan Sönmez'in, NEfTAŞ'ta işten çıka
rılan işçilere ilişkin gündem dışı konuş
ması 

IBAŞKAN — İstanbul MMlietvdk-ili 
'Sayın Kenan Sönmez, 'işten çıkarılan İş
çilerle ilgili gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Sönmez. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (Istan-

ıbull) — Sayım (Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan liktidarları tarafından 
giderek boyutlandırılarak acımasızca uy
gulanan çirkin 'ekonomik politikalar ve 
demokrasi anlayışlılarınım sonucu onüaya 
konulan birtakım baskıların, hangi kişi, 

. zümre veya sosyal sınıf adına yapıldığı
mı artık, ülkede, başta dişçi sınıfı olmak 
üzere, tüm çalışanlar blilımıefctediır. 

Her geçen gün artan bayat 'pahalılığı 
ve buna Ikarşın, işçilerin örgütlenme öz
gürlüğü, serıbeslt toplu liş sözleşmesi ve 
serbest grev ıhalkîarının sınırlı olması ibiır 
yana, İşvererilerin ANAP iktidarından 
da aldıkları güçle - baskıları giderdk arıt
maktadır. 

Değerli millletvâkilllıer», ülkede yasal 
grevin bile, yaşama geçtiğimde, işveren-* 
ler tarafından suç sayıldığı ibiır döneme 

.ulaştık. Artık, her grev sonrasında göz
dağı vermek adına İşçilerin iş alkitlerini 
feshetmdk, alışıla gelmiş olaylar oldu. 

Ülkede, sosyal barış ıteraneleriıyle ü'I-
Ike ıgünldemiınii 'İşgal eden sermaye ve on
dan güç alan ANAP İktidarının, sosyal 
barışı, 'yarattıkları baskılarla, tehditlerle, 
işten çıkarmalarla 'sağlayamayacaklarını 

görmesinin; işçilerim, /tüm çalışanların ve 
sendikalların üzerine uzattıkları kirli elle
rini çelkmöleriınin zamanı gellmiıştiır. 

Değerli! arkadaşlarım, bugün, ülkede
ki, başta !işçi sınıfı olarak tüm çalışan
lara yapılan baskıların' 'tipik örneği, İstan
bul - Ümraniye bölgesindeki NETAŞ 
lişyerindedlr. 'NETAŞ, 1967 senesinde, bir 
'Kanada firması olan Northern Telecom 
Limited ve PTT ortaklığı ile kurulan bir 
ışiırkdbtiır. Bugün, ülke 'ekonomisllnde çok 
önemili yeril vardır. 'Bu kuruluş, geçen 
yiırımü yılı içerisinde giderdk büyüyen, kâr-' 
lılılk .oranlarını giderek artıran bir lişillet-
trmetĞk. 

12 Eylül sonrasında ısendikal çalıışmıa-
torın serbest yapılması, Türkiye Otomo
bil - İş Sendikasının, bu işyerinde NE
TAŞ işçileri tarafından bu sendikada pr-
ıgüıtllanmdierM getirmiştir; lanpak, iktidar
dan güç alan sermaye ve ıNETAŞ işve
reni', bu işyerinde Otomobil - İş .Sen
dikasının lörgütlenmesiıni kıınmak adına 
ıdaha ilk günlerde Otomobili - İş Sendi
kasının şube başkanının ve şube ısekrete-
ıııjnin iş vakitlerini feshetmiştir..., 

MEHMET MÜKERRBM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — «Otobüs - İş» diye 
bir şey yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL İs
tanbul!) — Otomobil - İş.., 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — «Oitomobil - İş» Sayın Baş
bakanım. 

11980 yılı iiçinde, 12 Eylülün dük yı
ğınsal ıgörevi bu işyerinde olmuştur; ama, 
olmuştur da ne ölmuşituır? Her işyerinde 
oilduğu gibi, 'işçilerim örgütlenmesiınijı, 
serbest toplu sözleşmenin, grevin yasal 
olmasına karşın - fci, kuşkularımız var 
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bu tikede - bu işyerinde de 93 gün sü
ren grev sonrasında, işçiler kıyıma uğ
ramıştır, grev yapan 500 işçi, sırf Oto
mobilli - İş 'Sendikasının 'alkifciıf sendikal 
faaliyetlerini yapan işçiler olduğu liçiın 
işiten çıkarılmıştır. 

Sayın Başbakanın, «Otobüs değil, Oto
mobili - İş Sendikası» diye laf atarken..w 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
DĞLU l(Sivas) — Biz 'Haf alttık, sen ora
ya laf atma; grup ıbaşkanvekii alıanaik, 
«Otomobili! - İş Sendikası» diye düzelt
tim,, 

BAŞKAN — Lütfen ©fendim... Yan
lış anlaşılma oliaıbür. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — ... Otomobil - İş Sendikasın -
dalki işten çıkarılan lişçilliarim ekonomik 
sorunlarıyla ilgiılenımesıiı gerektiğine ina
nan bir parlamenterim. (ANAP sırala
rından, «Laf atmadılar» sesleri) .Attılar 
efend'ım. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sön
mez, 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Otomobil1 - İş Sendikasının 
eski baştemsilciısi, bugünkü Genel1 Sek
reteri Celal1 Özldoğan ve sendikanın eski 
genel sekreteri, sırf bu baskıları artırıma 
adına, 20 gün gözaltına aldırılarak ve 
sonradan da serbest bırakılarak; ama, 
o dönemde iNETA'Ş İşyerinde - türlü si
yasî ıbaskiiiar yaparak - Otomobil1 - İş 
Sendikasının örgütllenmesini kırmayı 
amaçladılar; ama, kuramadı Har. Neden 
kıramadılar? Çünkü, 'NETAŞ 'işyerinde 
çalışan işçiler, örgütlenme özgürlüğünün 
kendileri adına ne an'Hama geldiğini bile
bilecek kadar siyasî erke kavuşmuşlar
dı. 

Ben ve İstanbul M'illet vekili Sayın 
Hüsnü Okçuoğlu, NETAŞ işçilerinin, 
en son işten çıkarılan 45 arfcaldaş'larının 

tekrar işe alınması için 30 saat süren iş 
bırakıma eylemleri sırasında bu iş yerine 
gittik. Amacımız, bu liışyednde çalışıma 
ıbarışınm tekrar sağlanmasına yardımcı 
olmaktı; amacımız, (işverenle, sendika ara
sında ibiır diyalog başlatmaktı; ama, ge
lin. görün ki, yaptığımız temaslar sonu--
cunda, yetkili işveren temsilcileri, «Fi
nansman sıkıntısı çekiyoruz, üretim dar
lığımız var» diye, 'tensikatın şart oldu
ğunu Meri sürerek, ıbu anlamda 'işyeriin-
ıden iişçi çıkarmalarının doğa'li olabile
ceğini söylediler. Ancak, yaptığımız 
araştırmalarda gördük ki', İstanbul Sanayi 
Odası Dergisinin ıbiır sayısında, «NETAŞ' 
in üreüiım açışımdan, 1984'ıfcen 'bu yana, 
Türkiye'de ilk 15 'büyük işletime arasına 
girdiği ve cirosunun 100 milyar lirayı 
aştığı» ıi>fade edilmektedir. Dahası, NE
TAŞ Satış Müdürü Sezai Çelikdeimiır, 
Antalya Bölge Temsilciliğinin açılışında 
yaptığı konuşmada, «1986 yılında 100 
ım%ar Türk Lirası olan ciromuz, 1987 
yılında 200 mil'yar Türk Lirasına erişe-
eekit.'ır» demektedir; böylelikle de, işveren 
temsilcilileri, bize ifade ettikleri,' kamuo
yuna açıkladıkları beyanlarını, yine ken
di konuşmalarıyla çürütmektedirler. 

Değerli miil'iet vekillileri, -böylesi bir 
duruımlda, aritık bu işverenin iişçi çıkarma
ları hususunu, sırf, işyerinde üretimin 
daraltılmasına ve finansman eksikliğine 
mi bağlamak gerekiir; yoksa, biraz ön
ce örneklerini verdiğim giıbi, bunu, ülke
de, özellikle 1980 yılından başlayarak 
İşçilerin ve tüm çalışanların üzerindeki 
örgütlenme özgürlüğünün ortadan kal-
dıırılmasına yönelik ıbiır çaba olarak mı 
değerlendirmek gerekiir? 

Bu arada iblr şeyi beliiınfcmeden geçe-
nıeyeoeğlm. 45 işçinin şubat ayında iş 
alkitleri feshedildikten sonra, burada 
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çalışan işçiıiterin sırf bu 45 arkadaşları
mın işe dönmeleri adına yaptıkları 30 
saatlik dJneniiş sonucunda, o sendikanın 
9 fcemsifflcisi, 1475 sayılı İş Yasasının 
17 nciı maddesine tabi tutularak, taz
minatsız olarak işlerinden el çektirildi
ler. Şu atılda o arkadaşlar da dinleyici 
löcasındalar. 

Değerli1 arkadaşlarım, ş'ımdi, böylesi
ne.., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ i(İKütahya) — Sen mi çağır
dım? 

YUSUF [KENAN SÖNMEZ ((De
vamla) — Evet ban çağırdım, hiç kork
muyorum Ida... Siz de MBSS üyelerini ça-
ğımrsınız buraya. 

Böyleslime acımasız, kasıtlı ve bilinç
li olarak yapılan ve «NETAŞ operas
yonu» adını vermekten kaçınmayacağı
mız bir anlayışı, işverenlerden ve Hü
kümet üyelerinden artık terk ötmelerimi 
istiyoruz; çünkü, NETAŞ işverenlerinin, 
ıbu. kararı kemdi ibaşllaırına almadıkları

na linanıyoruzr ıMESSle aldılar, bugün
kü Hükümetin desteğiyle aldılar. 

BAŞKAN — Sayın 'Sönmez, süre
miz 'tamamlanmıştır, lütfen toparlayınız 
löfendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (De
vamla) — Bağlıyorum lefendim. 

Değeri milletvekilleri, ülkede sekiz 
yıldır uygulanan 'ekonomik politikaları 
ve demokrasi anlayışı, Anayasamızın 
14 üncü (maddesine 'karşın, devkıtin, bir 
kişi ve zümre tarafından yönetlmesM1 

veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal! sı
nıflar üzerimde egemenliğini sağlamak 
üzere bir devlet düzeni kurmayı amaç
ladığı düşüncesini şahsım ve işçiler nez-
dinde ıhâkiim kılmıştır. • 

Sayın Hükümet üyedlerİme, Sayın Baş-
Ibakana ve ısayun ANAP%' müeitve-
killerilne şu çağrıyı yapıyorum!: Bu teh
likeli 'yönetim anlayışlarını bu ülkede 
foalka kabul diremeyeceksiniz; ıbunu siz
lere ihatıırfiatıom. Bu Çiırkıin davranışlar
dan bir an önce vazgeçiniz. 

Yüce heyete saygıliar sunarım. (SHP 
sıırailarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sönmez. 

FEHMİ IŞIKLAR ((Bursa) — Ce
vap vereoek sayın bakan yok mu? 

BAŞKAN — Yok. 

2. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Türk köylüsünün sorunları, 
içinde bulunduğu durum ve alınması ge
rekli tedbirlere ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'in cevabı 

IBAŞKAN .— Mardin Mitetvekitli 
Sayın Süleyman Çelebi, Türkiye'de köy
lünün bugün iılçinde bulunduğu durumla 
•ilgili olarak gündem dışı söz talep et
mişlerdik.. 

Buyurunuz efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; konuşmama başlamadan evvel, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Cumhuriyetin başlarında nüfusumu
zun yüzde 70'i köylerde yaşamaktaydı. 
Geçen zaman zarfında köylü, daha 
iyi hayat şartlarına kavuşmak ve iş im
kânı ıbulmak maksadıyla göç etmieye 
başlamış, bugün nüfusumuzun yüzde 48'i 
köylerde yaşar duruma gelmiştir. 

Köyden göçün önlenmesi, şehirde 
olan şeylerin köyde de olmasına 'bağlı
dır. Köyde her şeyin var olması da ye
terli değildir. Köyde ve şehirde olan şe
yin satın alınması için, satın alma gü-

472 — 
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cünün olması da gerekir. Köylünün sa
tın alma gücü, tarım sektörü ve hay
vancılığın modernizasyonuna bağlı bu
lunmaktadır. 

Gayri safi millî hâsıla içinde tarımın 
payı, sabit fiyatlarla, 1987 yılı' itibariy
le yüzde 19,5'tir. Toplam nüfusun yüz
de 48'ini teşkil eden köy nüfusumuzun 
geliri, yani tarımdaki kişi başına ge
lir, diğer sektörlerin beşte biri Ikadardır. 
Bunun sebebi, çiftçi gelirlerinin yeterince 
artırılmamış olmasıdır. 

Köylünün satın alma gücü, gerçek 
gelirlerindeki azalma ve son yıllarda uy
gulanan yanlış politika yüzünden önem
li ölçüde düşmüştür; çünkü, destekleme 
alım fiyatları, çiftçilerin gelir seviyele
rini ve satın alma güçlerini artırmaktan 
uzak kalmıştır. Bunun sebebi şudur: 
Son yıllarda, çiftçilerin satın aldıkları 
malların fiyatı (girdilerin fiyatları) ürün 
fiyatlarından daha hızlı artmıştır. Ta
nımdaki maliyet enflasyonunun genel 
enflasyondan daha yüksek düzeyde ger
çekleşmesi, köylünün daha çok fakir ol
masına sebebiyet vermiştir. Köylünün 
satın alma gücünün artırılması için, ev
velemirde, çiftçilerin çoğunluğuna el
verişli bir gelirin temini, tarımsal sektör 
gelirlerinin devamlılığı gibi ana politika
lar, müşterek maliyet tespitleri, tarım 
bünyesini istikrarlı ve kaliteli üretime 
ve yeterli altyapıya ulaştırmak gerekir. 
Örneğin, Avrupa gibi dekar başına 500 
kilogram buğday ürününün elde edil
mesi çalışmalarının hızlandırılması gere
kir, 

Köylünün, ürününü pazarlaması so
runu da çok büyük boyutlara ulaşmış
tır. özellikle küçük çiftçilerimizin de
polama. imkânı mevcut değildir ve ürü
nünü hemen satmak mecburiyetindedir. 
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Devlet eliyle alınmayan ürün ucuz 
fiyatla tüccara satıldığından, köylünün 
büyük zararına sebebiyet verilmekte ve 
satılamayan ürün de elde kalıp heder 
olmaktadır. 

Devlet eliyle satın alınan ürün be
delinin köylüye hemen ödenmesi şart
tır; aksi takdirde, tefecinin jeline düş
mekten kurtulamayacaktır. Üç ay önce 
teslim edilen pancar ürününün bedeli 
bugüne kadar neden ödenmemiştir? 

Sayın milletvekilleri, , köylünün bü
yük bir sorunu da kredi sorunudur. Bil
hassa son zamanlarda, Ziraat Bankası 
kredi veremeyecek duruma gelmiştir. Bu
nun sebebi de, seçim münasebetiyle, zi
rai kredilere ayrılmış bulunan mevdu
atın başka yerlefle ve şahıslara verilme
sidir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
600 milyon lira kredi talep ettiği halde, 
50 milyon liralık kredinin bankaya ve
rilmesi, bankanın durumunun hazin tab
losunu göstermeye yeterlidir sanırım. 

Türk köylüsüne verilen kredilerin kredi 
limitlerinin artırılması ve* mekanizasyon 
kredilerine düşük faiz uygulaması, hibe 
ve sübvansiyon usulüyle, köylü destek
lenmelidir. Faiz oranının yüksek oluşu 
sebebiyle, çiftçiler biraz daha ezilmekte, 
bilhassa küçük çiftçiler borçlarını öde
yemez duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Türk köylüsünün büyük sorunların
dan biri de, tarımsal yönden teknik ye-
tersizlitir. Üretimden pazarlamaya kadar 
uzanan çeşitli alanlarda ihtiyaç duydu
ğu bilgiye, beceriye ve teknolojiye ka
vuşturma çalışmalarının yapılması la
zımdır. 

Türk köylüsü, kullandığı elektrik ve 
telefon ücretini ödeyecek seviyeye ge
tirilmelidir veya bu medenî araçların 
kullanılması için devletin bazı fedakâr
lıklarda bulunması gerekmektedir. 
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Köyde, halen ulaşım sorunu büyük 
ölçüde mevcuttur. Açılan yolların bü
yük bir bölümü halen ham yoldur. As
falt ve stabilize, sadece yıllık program 
sayfalarında kalmaktadır. 

Türk köylüsünün sağlık sorunu da 
büyük bir sorundur. Maddî imkânsızlık
lar, sebebiyle ve bir sosyal güvenceye 
'kavuşturulmamış olması yüzünden, 
köylü, layıkıyla tedavi edilememekte ve 
çok genç yaşlarda hayatını yitirmekte
dir. 

Türk köylüsünün büyük bir bölümü 
hayvancılıkla iştigal ekmektedir. Bu va
tandaşın en büyük sorunu, yem fiyatla
rının büyük artış kaydetmesidir. Son 
yıllarda maliyet enflasyonunun tırmanışa 
geçmesi yüzünden, hayvancılıkla uğra
şanların sayısı gün geçtikçe azalmakta
dır. Nitekim, 90 milyon küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan sayısının 70 milyona 
ıdüşmesi ıbunun belirgin örneğidir. 

Hayvancılık kredilerinin yüks,ek olu
şu ve yem fiyatlarındaki artışın sene ba
şında yüzde lOO'lere varması karşısın
da, köylünün hayvancılık yapması i'm-
kânsızlaşmıştır. Hükümetin bu konuya 
acilen ye zaman kaybetmeden eğilmesi 
gerekir. Aksi takdirde, bu politika ile, 
Türkiye, korkarım yakın bir zaman
da, ülkesinde hayvan yetiştiremez duru
ma gelecektir.; Ayrıca, hayvan cinsinin 
ıslattı hususunda devletin büyük gayret 
sarf etmesi gerekir. Bir zamanlar et ih
raç eden ülkemizin neden et ithal eder 
duruma geldiğini iyi araştırmalıyız. 

Köylünün en büyük sorunlarından 
biri de su sorunudur. Sulamaya matuf 
olarak devlet tarafından verilen suyun 
fiyatı ucuzlatılmalı ve bu suretle sulu 
ziraat desteklenmelidir. Ayrıca, halen 
Türkiye'de kaynak sudan bir damla su 
içemeyen milyonlarca insan vardır. Kı-
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zıltepe'nin 300 hanelik Çıplak Köylüleri 
gibi, merkep sırtında başka köylerden 
içme suyu arayan köylülerin bu. sorun
larına da acil çözümler getirilmelidir. 

Türkiye'de 17 bine ulaşan orman içi 
ve kenarı köylerde yaşayan 13 milyon 
insanımızın da sorunlarına kısaca de
ğindikten sonra sözlerime son verece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen to
parlar mısınız efendim? 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (OeVamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Genel nüfusumuzun yüzde 23'ünü, 
köy nüfusunun yüzde 35'ini' teşkil eden 
orman köylüsü, doğal koşullar sebebiy
le uzun ıbir süre işsiz kalmaktadır. Üre
timin az oluşu iç tüketim yetersiz kıl
maktadır. Az olan bu üretimde de ye
terli pazarlama bulunmadığından orman 
köylüsünün sıkıntısı artmaktadır. 

Ulaşım, içme suyu, elektrik, sağlık, 
eğitim, haberleşme, konut ve altyapı te
sislerinden yararlanma, diğer köylülere 
oranla çok daha noksan ve yetersizdir. 

Bu köylerin arazisinin beşinci sınıf 
ve daha yukarı arazi sınıfına girdiğinden 
buralarda yaşayan insanlar ge'nelliıkle 
mera ve orman dolayısıyla hayvancılık 
ve ormancılık yapmaktadır. Buralarda 
yaşayan insanların, ormanı tahrip etme
den geçinmelerinin sağlanması için dev
letten büyük destek görmeleri şarttır. 
Aksi takdirde, ormanda tarla açıma yolu
na gidilir ki, bu da çok tehlikeli bir şey
dir. 

Yatırım, altyapı, işçilik ve diğer yan 
gelirler temini, orman kadastrosu ve di
ğer uygulamaların artırılması ve hızlan
dırılması, ormancılık çalışmalarına bü
yük katkı sağlayacaktır. 

-Orman köylerinin kalkınmasını sağ
layacak en etkili yol, bütün sektörlerin 
katılacağı «Bölge planlaması» olmakta-
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dır. Diğer sektörler ve bunların koordi
nasyonu, orman köylerine yönelik çalış
malara gerekli öncelikleri, en azından 
orman üzerindeki baskının millî ekono
miye yüklediği kayıpları göz önüne ala
rak vermelidir. 

Nakline karar verilen orman içi köy
ler halkının yerleştirilme çalışmaları 
pratikleştirilip hızlandırılmalı ve bu 
grup insanlar mağdur edilmemelidir. 

Belirttiğim bu hususlara, Hükümet 
bugüne kadar bir çözüm getirmemiştir. , 
Bütün 'bu hususlara çözüm getirilmez 
ise, korkanım, Türkiye'de köyde çok az 
insan yaşamaya zorlanacaktır. 

Sözlerime son verirken, beni sabırla 
dinlediğiniz için Yüce Meclise saygılar 
sunarım, (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim 
efendim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Sayın Çelebi'nin Türk köylüsü 
ve tarımı hakkında ifade ettikleri hu
suslarla ilgili düşüncelerimi arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Önce, bazı gerçekleri dile getirmem 
lazım, o da şudur: Hepimizin gayet ya
kından bileceği ve hatırlayacağı gibi, 
1950'lerde Türkiye'nin nüfusu 20 mil
yondu, tarım nüfusumuz da bunun yüz
de 80 - 85'i kadardı., Yani, 1950'de, 
Türkiye'nin tarımla iştigal eden nüfusu 
16 - 17 milyon civarındaydı. 

Bugün, aradan otuzyedi otuzsekiz se
ne geçmiştir, Türkiye'nin nüfusu 55 mil
yona dayanmıştır; bu nüfusun içerisinde 
tarımla iştigal eden nüfusumuz ise, yüz-
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de 50'nin altına inmiştir, benim tahmi
nim 23 - 24 milyon civarındadır. Yani, 
Türkiye'nin nüfusu son otuzbeş otuzaltı 
senede 20 milyondan 55 milyona gelir
ken, tarım nüfusu 17 milyondan 24 mil
yona geldiğini varsayarsak, demek ki, 
tarım nüfusundaki artış 7 milyon civa
rındadır, yüMe 40 civarında artmıştır; 
buna mukabil Türkiye'nin nüfusu ise, 
üç misline yakın ıbir artış göstermiştir. 

Bununla ifade etmek istediğim husus 
şu olmaktadır: Tabiatıyla, teknolojik 
gelişmeler, sosyal gelişmeler şunu dikte 
etmektedir ki, köylümüzün nüfusu, ta
rımla iştigal eden nüfus, zaman içeri
sinde, nispet olarak büyük ölçüde azal
mış, bundan böyle de mutlak olarak 
azalmaya yüz tutmuştur. Bu durum, bü
tün gelişmiş ülkelerde de böyledir. Ni
tekim, bugün ingiltere'de tarım nüfusu 
yüzde 2,5'ler seviyesindedir, Birleşik 
Amerika'da yüzde 3'ler seviyesindedir, 
Ortak Pazar ülkelerinde de - tahmin edi
yorum - yüzde 7'ler seviyesindedir, iç
lerinde hâlâ tarıma büyük ölçüde dayalı 
ülkeler bulunmasına mukabil. 

!Bu bakımdan, uzun vadede, orta va
dede, şehirlerimizin büyük ölçüde nü
fusunun artacağı, buna mukabil, köy
lerimizde, nüfusun, tarımla iştigal eden 
nüfusun azalacağı, hangi ekonomik sis
tem uygulanırsa uygulansın, bunun böy
le devam edeceği muhakkaktır. Dünya
daki bütün gelişmeler de bunu göster
mektedir. 

Sık sık dile getirilen, bir konu var, 
o da şudur: Denmektedir ki, «Tarım 
sektörünün, gayri safi millî hâsıla için
deki nispeti düşmektedir.» Bu doğru
dur. Geçmiş otuz kırk yılda bu, hep 
böyle olmuştur. Geçen yıl itibariyle, ta
rım sektörünün gayri safi millî hâsıla 
içerisindeki payı yüzde1 17 civarındadır; 
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ama, bu demek "değildir ki, tarımdaki 
gelir düşüyor, tarımda, hâsıla düşüyor... 
Tersine, son dört yılın ortaya koyduğu 
bir gerçek vardır, o da şudur: Tarımda
ki gelişme - mutlak olarak, sabit fiyat
larla söylüyorum - her yıl üst üste, or
talama yüzde 4 civarında olmuştur. Ya
ni, bizim 1984 ilâ 1988 yılları arasın
daki dönemimizde, tarımdaki gelişme 
hızımız net olarak yüzde 4 civarında
dır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Eskiye göre düşmüş. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayır efendim, hayır, eskiye göre 
düşmüş falan değil. 1965 ila 1983 yılları 
arasında aşağı yukarı onbeş yirmi sene
lik dönem zarfında, tarımın yılda orta
lama gelişme hızı yüzde 3, bunun tersi
ne olarak, son dört senede tarımdaki ge
lişme hızımız yüzde 4'tür ve dünyada 
hangi ülkeyle mukayese ederseniz edin, 
tarımdaki bu gelişme hızı her halükâr
da iyi bir hızdır; bunu bilhassa ifade et
mek istiyorum. 

Diğer bir nokta da şu : Bugün biz, 
çiftçimize, destekleme fiyatları dışında, 
yani ürün fiyatlar dışında yaptığımız 
desteklemeyi bir tarafa bırakırsak, aşağı 
yukarı l;5 trilyon lira seviyesinde yardım 
yapmışızdır. Bunun içerisinde çok bü
yük ölçüde gübre sübvansiyonu, yem 
sübvansiyonu ve sulama ile ilgili süb
vansiyon vardır. 

Arkadaşımız, her ne kadar sulama 
suyu fiyatlarından şikâyet ettiyse de, bu 
konuda şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bugün gerek Devlet Su işleri olarak, ge
rek Köy Hizmetleri olarak - özellikle 
DSt açısından söylüyorum - bu sulama 
alanlarının devlete dekar başı maliyetiy
le, bugün vatandaştan aldığımız ücretler 
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arasında herhangi bir ilgi yoktur; çün
kü alınan ücretler, bu aalndaki, dev
lete maliyetin gerçekten çok çok altında 
olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yanlış bi
linen bir şey var; deniliyor ki : «Avru
pa'da olduğu gibi, neden Türkiye'de de 
dönüm başına 500 kilo verim almaya
lım?» 

Bu, ne bizim ziraatçımızın, ne de çift
çimizin suçudur. Bu konuda size şunu 
söyleyeyim : Türkiye'de bugün dönüm 
başına bin kilo aldığımız yer de vardır. 
Geçen sene, Adana'da, belirli buğday 
cinslerinde dönümden bin kilo aldık. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Kaç dönümden Saym 
Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Dönümden aldık, dönümden. Bir 
dakika... İfade edeceğim. 

Şunu söyleyeyim : Türkiye'de dönüm 
başına 500 kilo da alamayacağımız çok 
yerimiz vardır. Bugün, Avrupa'daki ik
lim şartıyla, toprak şartlarıyla Türkiye' 
nin her yerinin ortalamasını mukayese 
etmeniz mümkün değildir. Bugün, buğ
day bakımından en zengin, en güçlü ülke 
olarak Avrupa'da mesela, Fransa var
dır. Fransa, aşağı yukarı 30 milyon tona 
yakın buğday üretir; bizden de fazla üre
tir. Fransa'nın iklim şartlarıyla, toprak 
şartlarıyla, tabiat şartlarıyla bizimkini 
mukayese etmek mümkün değil; ama, 
bu demek değildir ki, önümüzdeki yıl
larda bu mesele gelişmeyecek, bu mese
le ilerlemeyecek... Nitekim, tohumda 
uzun yıllar yapılan hamlelerle (bizim 
yaptığımız hamleler) sulamayla, daha iyi 
ziraat teknikleriyle, şüphesiz, bu değer
leri ileride daha yükseklere doğru çıka
racağız. Bu mukayeseler yapılırken de, 
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mukayese ettiğimiz ülkelerin şartlarının 
çok iyi şekilde birbirleriyle kabilî telif 
olması lazım. Mukayese edilebilir olma
sı lazım geldiği noktasını ifade ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Çelebi, 
konuşmasında, orman köylüsünün ve 
köylümüzün altyapı meselelerine de de
ğindiler. Biz, son dört yılda orman köy
lüsünün meselelerine yeterince eğildiği
mizi zannediyoruz; ama, kâfi değildir; 
bunu biliyorum; çünkü, orman köylü
sünün meselesi çok uzun yılların mese
lesidir, uzun yıllardan beri ortada dur
maktadır ve bizim dönemimizde değil, 
geçmişte ormanların devletleştirilmesi 
meselesinde (1950'lerden evvel) çok yan
lış yapılmış işler vardır. Orman köylüsü, 
bunun büyük şekilde faturasını uzun 
yıllar boyunca ödemiştir. Bunu biz böy
le biliyoruz. 

Buna mukabil, biz hem 1986 yılında 
hem 1987 yılında, 6831 sayılı Orman 
Kanununda, köylümüzün lehine, hem 
arazi kullanımı bakımından hem de or
mandan istifadesi - zatî ihtiyaçları - ba
kımından, bizden evvelki hükümet za
manında (1983 yılında) yapılan değişik
likleri telafi eden, onları daha iyi duru
ma getiren tedbirleri aldık. Bunlar da, 
geçen seneden başlayarak, bu yıl da bü
yük bir şekilde uygulamaya girmiştir. 

Bunun dışında bir nokta daha var. 
Köylerimizin alt yapısına büyük ehem
miyet verdik. Sayın Çelebi, «Ham yollar» 
diyor; doğrudur. Önce, ham yoklan baş
layacaksınız. Köyhizmetleri Genel Mü
dürlüğü, şimdiye kadar, ortalama olarak 
heır yıl 7-8 bin kilometre ham yolu ge
çemez iken, bu memlekette geçen sene 
16 bin kilometre ham yol yaptık. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Geçen 
sene seçim vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seçim 
yollan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şunu (Unutmayalım : Geriye ka
lan hizmetler, genellikle zor hizmetler
dir. önce, ovadaki, düzlükteki 'hizmetler 
yapılır, dağdaki bayırdaktiı hizmetler son
raya kalır. Bu yolları teknik olarak da, 
malî ve ekonomik olanak da yapmak ha
kîkaten güçtür; aıma, köy yollarında bü
yük mesafeler aldığımızı ifade ediyorum. 

İçme sularında da, Köyhizmetleri 
Genel Müdürlüğünün kapasitesi ortalama 
olarak yılda 3-4 bin ünite iken, geçen yri 
bu rakam aşağı yukarı 7 bin olarak ger
çekleşti; ama, hâlâ köylerimizin, içme su
yunda, meseleleri vardır, onu da söylüyo
rum. İnşallah, önümüzdeki beş yıl içe
risinde de bunları hafifletmek için eli
mizden geleni yapacağız. 

Son olarak şu noktayı da arz etmek 
istiyorum : Hayvancılık konusuna .büyük 
önem verdik. Kredi faizlerini yüzde 22'ye 
çektik. Geçen sene yem bedellinin yüzde 
25 karşılığı olarak çiftçimize, üreticimize 
fiilen ödediğimiz meblağ 120 milyar lira 
civarındadır. Bunun dışında, gebe düve, 
kaliteli sığıt ithal etmek için en büyük 
hamleyi başlattık ve 100 bin rakamını he
def aldık; şu ana kadar da aşağı yukarı 
12 bin gebe düve getirildi. Size bir ra
kam vermek isterim : Bütün cumhuriyet 
dönemi boyunca; 1983 yılı sonuma kadar 
dışarıdan getirilen kaliteli hayvan sayısı 
sadece ve sadece 18 binden ibarettir. Bi
zim 100 bin olarak hedef aldığımızı ve 
12 binini gerçekleştirdiğimizi dikkate alır
sanız, bu, geçmişte yapılanla ilgisi olma
yan çök büyük bir hedeftir ve çok kısa 
bir zamanda -ki, hayvancılık için on se-
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nenin çok uzun bir süre olduğunu zan
netmiyorum- ırk ıslahı konusunda da bü
yük mesafe alacağımızı bilhassa ifade edi
yorum. 

Ayrıca, devlet, getirilen bu hayvanlarla 
sağladığı kredi desteğinim dışında, 'bunla
rın fiyatlarında dıa'150 bin lira indirerek 
yardım etmiştir. 

İthalat ve 'ihracata gelince : Türkiye, 
hem ithali etmektedir, hem de ihraç ıet-
mektedir; ama, neticeye baktığınızda, i'h-

- raç ettiğimiz, ithal ettiğimizin kat ve kat 
üzerindedir; bunu da bilhassa bilgilerinize 
sunmak istedim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, 
saygılar sunarım efendilim. (ANAP sırala
rımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin in, Bakanlar Kurulunun ve ba
kanların TBMM'ce denetlenmesi yolları
na işlerlik kazandırılmasına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı 

ıBAŞKAN — Hakkâri Milletvekilli Sa
yın Cumhur Keskin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinim, bakamlar ve B'akamlar Ku
rulunu denetleme -yallarıma işlerlik kazan
dırılması konusunda gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Keskin. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Sayın Başkan, Yüce Meçisin değerli üye
leri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
'görev ve yetkileri, Anayasamızın 87 mci 
maddesinde belirtilmiştir. Meclisin yetki
lerinden 'en önemlisinin, Bakanlar Kuru
lunu ve bakanları denetlemek olduğu da 
'bu maddede hükme bağlanmıştır. Mecli
sin, Bakanlar Kurulu ile, bakanları de-
metlerne yolları, soru, Meclis araştırması, 
genel görüşme, gensoru ve Meclis soruş

turması olarak sayılabilir. Bu husus, 
Anayasamız m 98 inci ımaddesinln birin
ci. fıkrasında belirtilmiştir. Anayasanın 
98 inci maddesinin ikinci fıkrasında, «'So
ru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Baş
bakan veya bakan'lar'dan bilgi istemek» 
olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 98 
inci maddesin in son fıkrasında da, soru 
önergelerinin verilme şekli, içeriği, kap
samı ile, cevaplandırılma, görüşme ve 
araştırma yöntemlerinin İçtüzükle düzen
leneceği 'b'elirtülmişıtir. 

Meclis İçtüzüğü ben üz düzenlenmiş 
değii'dir. Bu nedenle, Anayasaya aykırı 
•cl'am bükümler ayrık olmak üzere, eski 
Meclis İçtüzüğü halen uygulanan içtü
züktür. 

'Sayın milletvekilleri, halen uygulan
makta lo'an İçtüzüğün 94 üncü madde
sinde, »Bakanlar Kurulu ile bakanları de
netleme yollarından biri olarak düzenle
nen soru 'önergesinin verilme şekli, içe
riği, kapsamı ve -cevaplandırılma, görüş
me ve araştırma yöntemleri de gösteril
miştir. İçtüzüğün 97 nci maddesinin dör
düncü fıkrasında, «'Başbakan 'veya ba
kan soruya gününden' önce de cevap ve
rebilir» denmektddir. Bu düzenleme kar
şısında, soru önergesinin gündeme alın
dığı günden sonra yanıt verilemeyeceği 
zımnen .kabul edilmiş .olmakta'dır. Başba
kan ya da ilgili bakan soru önergesinin 
gündeme alındığı gün 'dışında, hangi du
rumlarda yanıt verebilir? Bunu da İçtü
züğün 97 nci ma'ddesinin beşinci fıkrası 
gösteriyor. İçtüzüğün 'bu maddesine gö
re, «Hükümet Ibir sözlü veya yazılı soru
nun cevabını, kamu yararı sebebiyle ve
ya gereken bilgilerin' derlenebilmesi için 
''b.T ayı geçmemek üzere 'geciktirebilir. 
Bu takdimde Meclis .Başkanlığına bilgi ve
rilir.» 
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Görülüyor 'ki, İçtüzük hükümlerine 
göre, .Hükümet iki halde, gündemde bu
lunan soru önergesinin yanıtını gecikti-
TeJbMir: 'Bunlardan -birisi, kamu yararı se
bebiyle geciktiırme; ikincisi ise, gereken 
bilgilerin derlenebilmesi içim geciktirme
dir. Her 'ilki halde de en çok 'bir aylık 
süre alınabilir; bu durumlarda Meclis 
Başkanlığına da bilgi verMir. 

Sayın milletvekilleri, uygulamada, 
gündeme alınan soru önergesine sıra. gel
diğinde, Barbakan ya da ilgili bakan ya
nıt verilmek üzere süre isteminde bulun -
««akta, bu nedenle yanıt verilmesi gecik
tir ilmektedir. Bundan, soru önergesi ve
ren üye ite birlikte Meclis Başkanlığı da 
bilgi sahibi olmaktadır. Peki, ya Başba
kan veya ilgili bakan, Meclis üyesi tara
fından verilen soru önergesini, gündeme 
'alınmasına karşın yanıtlamıyor ya da 
yanıtlamak üzere süre istemiyorsa ve hat
ta Başbakan veya ilgili bakan Genel Ku
rulun o günkü birleşiminde bulunuyor ve 
sıra 'sözlü soru önergesine geldiğinde 
Meclis Genel Kurulunu terk ediyor, söz
lü ısoru önergesini yanıtlamaktan kaçı
yorsa, bu hailde ne yapmak gerekir? Bu 
durumda izlenecek yol hakkında ne ya
zık ki, 'İçtüzükte bir hüküm bulunma
maktadır. 

İçtüzüğün 97 ,nei maddesinin son fık
rasında, sözlü soru önergesi sahibinin 
iki cevap günümde hazır olmamasının 
müeyyidesi gösterilmiş olmasına karşın, 
mazeretsiz olarak, soru önergesini yanıt
lamak üzere Meclis Genel Kurulunda 
bulunmayan 'Başbakan veya bakan hak
kında uygulanacak müeyyide neden gös
terilmemiştir? Meclis denetim yolların
dan birini ya da birkaçını etkisiz hale 
sokmak için çaba harcayan, bu yolla 
Meclis denetimimden, kaçan Başbakan ya 
da bakanı himaye eitmeye devam mı 
edeceğiz? 

Sayın milletvekilleri, bizler Türkiye 
Büyük Millet Meclisimin birer üyesiyiz. 
Anayasamız, Meclise, 'Bakanlar Kurulu 
ya da bakanları denetleme yetki ve gö
revini vermiş'tir. Yüce Meclisin denetim 
yollarını etkisiz hale sokan, Meclis dene
timinden kaçan Başbakan ya da bakan, 
sizden bile olsa, himaye görmesi, korun
ması, sadece bizleri değil, birer üyesi ol
duğumuz Yüce Meclisi yaralar; bizlerin, 
Anayasa ile yükümlü kılındığımız işlev
leri görmemizi olanaksız kılar; bundan 
ülkemiz zarar görür. 

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 
bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığına ilişkin 
.sözlü soru önergem, 23.12.1987 günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulmuştur Ve birinci ayın ikinci 
haftasında da gündeme alınmıştır. Sözlü 
soru önergem, hâlâ yanıt beklemektedir. 

Sözlü soru önergeme yanıt alabilmek 
amacıyla Genel Kurulun tüm birleşimle
rinde hazır bulunmama karşın, sözlü so
ru önergem yanıt bekliyor, tşin ilginç 
yanı, bu birleşimlerin 'tümünde, Sayın 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ha
zır olmasına rağmen, sıra sözlü soru 
önergeme geldiğinde, Sayın Bakan Ge
nel Kurulu terk etmekte, sözlü 'soru öner
geme yanıt vermekten kaçmaktadır. Bu 
husus, Meclis Genel Kurulunda bulunan 
milletvekili arkadaşlarımızın dikkatlerin
den kaçmamaktadır. 

Sayın Balkan, niçin sözlü soru öner
gemizi yanıtlamaktan kaçmaktadır? Söz
lü soru önergemizde ileri sürdüğümüz 
hususların somut dayanakları vardır. Biz, 
sözlü soru önergemize verilecek yanıtla
rın içeriğinden çok, Sayın Bakanın ta
kındığı tavrı, izlediği yöntemi yadırgıyo
ruz. 
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Sayın Bakam, sözlü soru önergemizi 
yanıtlamamakta kamu yararı görüyorsa, 
bu konuda Meclis Başkanlığına bilgi ve
rebilirdi. Gereken bilgilerin derleneblmıe-
.st içim ısüreye ihtiyacı varsa, bu konuda 
da Meclis Başkanlığına bilgi verebilirdi. 
Neden, sırta sözlü soru önergeme geldi
ğinde, Meclis Genel Kurul salonunu terk 
ediyorlar? 

Sözlü soru önergemizde belirttiğirriiz 
hususlar doğru ise, yapılan uygulama ile 
Anayasamın birçok maddesi hiçe sayıl
mış ise ve bu durumu Meclis kürsüsün
den açıklamakta .kendince sakınca görü
yorsa, 'hususî mahiyette iifade buyursun
lar, önergemizi geri alalım. Sayın Baka
nın, Meclis denetiminden kaçmaya, Mec
lis denetim yollarından birinin etkisiz ol
duğu görünümünü vermeye hakkı yok
tur. 

Ülkeyi, Meclisten geçecek olan yasa
lardan çolk, kanun 'hükmünde kararna
melerle yönetecek, bu yolla Meclis de
netimini etkisiz hale getireceksiniz, fon
lar oluşturarak Meclis denetiminden ka
çacaksınız,' 'Meclis araştırması önergele
rini, aldığımız yüzde 36 oya karşılık Mec
liste elde ettiğimiz yüzde 65 oya teka
bül eden sandalye sayısına dayanarak 
reddettireceksiniz muhalefete mensup mil
letvekilleri kürsüye çıktığında müdahale 
edecek, laf atacak, konuşturrnamaya ça
lışacaksınız bütün bunlar yetmiyormuş 
g'îbi, sözlü doru önergelerine sıra geldi
ğinde de Meclis Genel Kurulunu terk 
edip kaçacaksınız, ondan sonra da Tür-
kîye^de parlamenter demokratik sistem 
çalışıyor diyeceksimizf... Kim inanır bu
na, kim? 

Yüce Meclise ve onun üyelerini say
gı ile selamlıyorum. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Nasıl konuşuyorsun 
ama? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN'SUNGURLU ((Gümüşhane) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan muhterem milletvekilleri; sa
yın üyemiz, Meclisin denetleme görevi
nin yapılmasının engellendiği yolumda 
şikâyetini dile getirdiler. 

Yüce Meclisimiz, 1988 yılı içinde, sa
yısını bilemediğim kadar toplantı yaptı. 
Bu zaman zarfında, araştırma önergesi, 
sözlü soru, 'gensoru, Mecliste icrayı de
netleme için vaki yolların 'aşağı yukarı 
hepisin© başvuruldu. İçtüzük taslağı geçen 
dönem kad'ük olmuştu malumunuz oldu
ğu üzere, bu dönem, bildiğim kadarıyla, 
çalışmalar yine (başlamıştır ve devam et
mektedir. 

Sayın üyenin bahsettiği hususta İç
tüzük nasıl bir hüküm getirir, bilemiyo
rum ancak, şu andaki mevcut mevzuat 
muvacehesinde hukuk dışı hiçbir davra
nış olmadığı gibi, fiilî durumu da gözden 
geçirmekte yarar var. 

Ben Adalet Bakanı olarak, günlerdir, 
sıradaki kanun tasarısını görüşmek için 
•beklemekteyim! ama Yüce Meclisin de
netleme görevi galip geldiği için, kom'is-
yon sırasına oturup kanun tasarısını gö
rüşme imkânıma sahip olamadık. Zanne
diyorum, günlerdir bu 'Mecliste yaptığı
mız tek görev, denetleme görevidir. Hal-
huki bu Meclisin denetleme görevinin 
yanında, aslî görevi yasama görevidir ve 

' «Yasama meclisi» diyoruz. 
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M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Şimdiye (kadar hangi ciddî konu geldi 
(buraya? 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU .(Devamla) — Şim-
d'i, ıtabiî, huzurunuza gelen kanunları 
cîddî veya gayri ciddî olarak ayırabilir 
rrtiyiz, böyle bir şey söyleyebilir miyiz 
bilmiyorum ama, gündemde kanun tasa
rılarımız var, 'bekliyor ve saat 19.00 olu
yor, Sayın Başkan, «Saatimiz doldu gün
demdeki konuları görüşmek için yarın 
saat 15.00'e erteliyoruz» diyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, sayın arka
daşımız, İçtüzükle alakalı hususlarda 
haklı olabilir ancak, •«Bu Mecl'iste de
netleme görevi yapılmıyor. Bu Meclis 
İle, ınasil, demokrasi var deriz, gibi, id
dialar ileri sürmekle, zannediyorum faz
laca İddialı olmuş ve haksızlık etmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yok 
canım!.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Yüce 
Meclîstim yasama 'görevinin gerekli şe
kilde yerine 'getirilrnddiği noktada, yasa
ma görevinin muhalefet tarafından en
gellendiği yolunda hir iddia ileri sürül
müş olsa idi, haklılık derecesi daha faz
la olurdu. 

Dü'şünetBilıir imisiniz, Hükümet kuru
lalı henüz iki ay olmadı, Meclisteki de
netleme yöllarımldan başvurulimayanı kal
madı, hepsine başvuruldu. Sözlü soru
ları cevaplaridırmak iç'in Meclisin çalış
ma saatleri yetmiyor. Belki içlerinde ce
vap verilmemiş sözlü sorular vardır; ama, 
günlerdir şurada 'bakanların yaptığı tek 
şey, milletvekillerinin sözlü sorularına 
cevap vermektir. İki tane de benîm Ba
kanlığımla ilgili sözlü soru varkh ve zan
nediyorum. Yüce Mecliste bunlara cevap 
verdik. 

Bu Meclisin her oturumu sözlü so
rulara cevap vermekle geçiyor. İcranın 
bütün meselesi bunları yerine getirmek
tir ve vazifesidir; ancak, Yüce Mec
lisin yasama görevini bu suretle daha 
fazla engellemek de 'doğru deği'Mir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
'Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçi
yoruz, 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 36 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraaf Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) ; 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlı
ğın Genel.Kurula Sunuşları» bölümünde 
îlki adet Meeliıs araştırması önergesi ile 
bir adet genel görüşme önergesi vardır, 
sırasıyla okutuyorum. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Başkanlığına 

©ir müddetir, Türk çiftçisinin öz 
bankası olan Ziraat Bankası, kapıları
nı köylümüze kapatmıştır. Göstermelik 
açılan ziraî krediler için şubelerin istedi
ği plasmanı bulamayan Ziraat Bankası
nın seçim sıraisımda yorulduğu 4a bu ve
sileyle ortaya çıkmıştır. 

Ziraat Bankasının bir asrı geçen tari-
hiride misti görülmemiş ölçülerde kay
naklarının iktidar partisi emrine verilme
si sonucu darboğaza düşen banka, köyü 
ve köylüyü unutmuştur. 

- m -
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Kaynakların seçimlierde tükenmesi so
nucu, günlerdir, köylünün kredisini ver
memde için türlü yöntemler deneyen Hü
kümet ve Ziraat Bankası, Türk köylü 
ve çiftçisini 'tefecinin insafına terk et
miştir. 

'Köylümüze reva görülen politika so
nucu, tarım gelirleri küçülmüştür. Gide
rek azan rcıailİyet enflasyonu altında ezi
len köylü, hem yen'i krediye muhtaç, 
hem de eski kredilsini ödeyemez duru
ma gelmiştir. 

(Bu santiarda, Türkiye ile Avrupa Top
luluğu ülkeleri arasında gerek tarımsal 
yapı ve üretim, gerekse uygulanan tarım 
politikaları açısından meVcüt farklılıkla
rın en aza indirilmesi imkânsızdır. Mev
cut farklılıklar, kapanamayacak Ölçüler
de açılimi'ştır. Çoğu zaman, iktidar, (söz
de, üreticiyi yola getirmek ve fiyatları 
düşürmek amacıyla Ortak Pazarın üre
tim fazlası ürünlerini ithal 'suretiyle Türk 
çiftçisinden esirgediği sübvansiyonu Al
man, Fransız, Hollartda çiftçisine göster
mekten sakınmamalk'taJdır. 

Avrupa topluluğuna girildiğinde Türk 
çiftçisinin zarar görmemesi için 'gerekli 
hazırlık çailrşmalarmın yapılıp yapılma
dığı da'hi meçhulken, kredisi kesilen çift
çinin çağın gerisinde kalması kaçınılmaz
dır. Tarım ıs'ek'l'örü, eksikliklerinin gide
rilmesi bir yana, mevcutla da'hi idare 
edemez durumda, yen'i kredi 'beklemek
tedir. 

Türk çiftçisinin, ucuz tükettiğinin pa
halı ihale getirilmesi nedeniyle yoksullaş
ması ve çaresizieşmesi sosnucu, esasen 
azalan ve üretimin düşmesine neden olan 
'gübre tüketimi ve borçlarını 'Ödeyebil
mek için 'traktörünü satar hale gelmesi
nin Ötesinde, şimdi de kredisi ke'siimiş-
*t*i;r. 
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Ziraat Bankasının kredileri kesmesiyle, 
mevsimi olmasına rağmen, çiftçilerimizin 
gübre alımı, traktör, 'tarımsal alet ve 
makine temini âdeta ortadan kaldırılmış
tır. 

(Ülke çapında, hayvan üreticileri ve 
besicileri darboğaza düşürüılmüş, iflaslar 
ibirbirini takip etmektedir. 

Hayvancılığın içinde bulunduğu kri
tik dönemden kurtarılması ve beklenilen 
gelişmelerin sağlanması, kapısını çiftçiye 
kapatan 'bugünkü Ziraat Bankası ile ger
çekleşmesi söz konusu •olamaz. Hayvan 
üreticilerinin ve besiciliğin, ülkenin bü
tün 'bölgelerimde zor durumda bırakıldı
ğı bir 'gerçektir. Yem fiyatlarına yapılan 
% 40 zamdan sonra besicilerin beli bü
külmüştür, destek beklemektedir. Oysa, 
Hükümet, Çiftçiye kredi verilmesi için 
Ziraat 'Bankasının para talebini karşıla-
yamamakJtadır. 

Çalışan nüfusun yüzde 55'inin tarım
la uğraştığı ülkemizde, bu kesimin gayri-
safi millî hâsılanın ancak yüzde 19'unu 
alabilmesi 'dahi uygulanan ekonomik, sos
yal ve ıgelür dağıllımı politikalarının sakat
lığını 'göstermektedir. Bu, Çiftçinin, ta
rım kesiminin fukaralaşmasının, çaresiz-
leşmesinin bir diğer adıdır. Bu olgu da 
T. C. Ziraat Bankasının, tarıma, çiftçiye 
dayalı politikasının yanlışlığı, tutarsızlığı 
ve kaynaklarının partizan tutum ve dav
ranışım emrine Verilmesidir. 

Çalışan nüfusun yüzde '55*inin tarım--
la uğraştığı bir ülkede, tarıma kredi ve
ren müesiseselere kilit vuranların ortaya 
çıkarılması şarttır, 

Nazik bir noktaya gelen köylünün 
ziraî kredilerini veremeyen, vermeyen ik
tidarın, enflasyon yüksek olduğu için ta
rımı durdurmaya kalkması, üzücü ve ür- , 
kutucudur. Bu şartlarda seçim kampan
yasında kaynakları 'tükenen, yorulan, 
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âdeta tatile giren Ziraat Bankasının ger
çek durumunun araş'tıri'lması da zaruret 
'haline gelimüşfcir. 

İşte bu gerçelkler ışığında Ziraat Ban
kasının mevcut 'durumunu ve alınması 
gerekli tedbirlerin tespiti için Anayasa
nın 98, İçtüzüğün 102 nci maidtielferi uya
rınca, 'konu hakkında Meclis araştırma
sı açılmasını saygıyla arz ve talep 
riz. 

Mustafa Murat Sö'kmenoğlu 
Hatay 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Abdürreza'k Ceylan 
Siirt 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldalk 

ismail Köse 
Erzurum 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Doğan Baran 
Niğde 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Ömer Barutçu 
Zonguldatk 

Sümer Ora! 
Manisa 

tbrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Esat Kıratlroğlu 
Nevşehir 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Adil Aydın 
Antalya 

Cemal Alışan 
Samsun 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdulalh Aykon Doğan 
İsparta 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftüoğlu 
Zongulfdak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

A i 'Eser 
Samsun 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Baki Durmaz 
Afyon 

Ömer Şeker 
Konya 

Şinasi Attıner 
Zonguldak 
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Beytuliah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

önol Sakar 
Manisa 

Latif Sakıcı 
Muğîa 

Orhan Şendağ 
Adana 

Hasan Namal 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

önerge, 'gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda öngörüşme, sırasında yapılacak
tır. 

iDiğer önergeyi okutuyorum : 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iBaşTcanlığma' 

Tarım sektörü ülke nüfusu çoğunlu
ğunun yaşam kaynağıdır, istatistikler. 
TurkiyeMe 3 650 000 tarımsal' işletme
nin 'bulunduğuna İşaret etmektedir. Sö
zü edilen saymin yüzde 80'i 200 dekar
dan az arazide faaliyet gösteren, kendi
lerine yetecek sermayeye sahip olmayan, 
küçük işletmelerdir. Bu işletmeler için, 
ziraî kredi yaşamsal bir önem taşımak
tadır. 

T. C. Ziraat Bankası, tarım sektörü
nün kredi ihtiyacını karşılama amacıyla 
kurulmuştur. 233 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye göre hazırlanan T. C. 
Ziraat Bankası Ana Statüsünün 4 üncü 
maddesi, bankanın bu işlevinin günümüz 
Türkiyesiride de sürdürdüğünü saptamış
tır. Banka, değinilen ana işlevini, tarım 
kesiminin kredi 'ihtiyacının yüzde 25'ini 
karşılayarak yerine getirmektedir. Ziraat 
bankasından kredi almayan yüzde 75'lik 
dilim içerisinde kalan orta ve küçük iş
letme sahipleri ise »tefeci piyasasına bo
yunlarını uzaltmaya mahkûm olmakta
dırlar. 

Orta ve küçük işletme sahihi çiftçi
lerin ıbüyükçe 'bir bölümü, kredi gerek
sinmesini giderebilmek için tefecilerin 
(kapılarını aşındırırken, hianka ana işle
vinden uzaklaşarak, kullandırdığı tüm 
krediler içinde tarımsal kredilerin pa
yını azaltıp, 'ticarî kredilerin payını ar
tırmaktadır. Örneğin, 1985 yılında 464 
milyar 264 milyon l'ira olan ticarî kre
diler, 1986 yılında 862 milyar 563 mil
yon liraya yükselmiştir. Bu miktar gü
nümüzde 1,5 trilyona yaklaşmıştır. 

Kredilerin dağılımındaki çarpıklık bu
nunla kalmamaktadır. Yeterli olmayan 
tarımsal krediler 'büyük (tarımsal işletme
lere kaydırılmalktaidır. Normal tarımsal 
krediler küçük artışllarl'a seyrederken, hol
dinglerin kullandığı teşV'ik ve geliştirme 
kredileri 'bir önceki; yıla göre, yüzde 
100'ü aşan artışlar kaydetmektedir. 

T. C. Ziraat Bankasının kredi poli
tikasındaki ıbu çarpıklıkların yanı sıra, 
uygulamada büyük firmaları kayıran ve 
kollayan hır yaklaşımın da sergilendiği 
gözlemlenmektedir. Gerek kredi kullan
dırmada, gerekse vadesi gelen kredilerin 
tahsilinde, bankacılık ilke ve kuralları 
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ile uyum göstermeyen işlemlerin sayısı 
oldukça kabarıktır. Orta ve küçült çiftçi
lerin kredi isteminde yapılan 'istihbarat 
ve araştırma, büyük firmalar söz konusu 
olduğundan, rafa kaldunlmaktadii. Orta 
ve 'küçük işletme sahipleri, bankadan al-

, diktan krediyi vadesinde ödemediklerin
de tekrar kredi alamazken, büyük fir
malara ek krediler sağlanarak, firmanın 
:düzlüğe çıkmasında firma sahibinden 
çok çaba gösterillmektedir. Bankanın ala
caklarının 'tahsil edilebilmesi için, onbin-
lerce orta ve küçük çiftçinin malları sa
tılırken, borcunu ödemeyen holdinglere 
ödeme kolaylıktan sağlanıp faiz si'l'in-
mesi uygulanmaktadır. 

Holdinglerin kredi kullanımında, borç
larının tahsillinde gösterilen kolaylıklar, 
sergilenen usulsüzlükler ,ara ve 29 Ka
sım seçimlerini kazanmak için yapılan 
'hesapsız kredi dağıtımı sonunda, Ziraat 
Bankası Şarabinde lilk kez kredi veremez 
duruma düşürülmüştür. Holdingleri ve 
büyük fiırmaüan beslemek, seçimleri ka
zanmak uğruna Ziraat Bankasının kay
nakları kuru'tutmuştur. İki ayı aşkın bir 
süre krediler kapanmıştır. 28.1.1988 ta
rihinde kredililerin açılışını içeren idarî 
tasarruf, görüntüyü kurtarmadan öteye 
gidememiştir. Sözü ed'ilen tarihten sonra 
da orta ve küçük işletme sahibi çiftçi
ler, Bankanın şubelerinden, kaynak yok 
gerekçesi ile eleri 'boş geri döndürülmek
tedir. 

2.4.1987 gün ve 3346 sayılı Yasa ile 
kamu bankalarının özel denetimi orta-
dan kandırılmıştır. Bankanın temel işle
minden uzaklaşıp uzaklaşmadığının, bü
yük firmalara sağlanan kredilerde, vade
si gelmiş alacakların tahsilinde, ana borç 
ve faiz biliminde, kredilerin dağılımında 
bankacılık ilke ve kuralarına uyulup 
uyulmadığının denetimi, usulsüzlüklerin 
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saptanması olamksızllaşmıştır. Bizzat 
banka yetklülerince yapılan açıklamalar, 
bankanın içine düştüğü açmazın neden
lerinin aranıp saptanmasını zorunlu kd-
maktadır. 

'Değinilen sonuca ulaşabilmek amacıy
la, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci 
maddeleri gereğince T Ç Ziraat Banka
sı işlemleri hakkında bir Meclis araşıtır-
maısı açıllmasmı dileriz. 

Adnan Keskin 
DenizÜ'i 

SalÜh Sümer 
Diyarbakır 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Beşer Baydar 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

İsmail Hakkı Onat 
İstanbul! 

Vedat AUtun 
Kars 

Cemal Seymen 
ıNevşebJir 

Musa Gökbel 
Muğla 

Ahmet Türk 
Mardin: 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mahmut Almak 
Kars 

Kâzım Ufusoy 
Amasya 

Mehmet Tabir Köse 
Amasya 
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Kamer Genç 
Tuncelli 

M. Cevdet Sdvi 
'Eskişehir 

t. önder Kurla 
Balıkesir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Tufan Doğu 
Muğla 

Tayfur Ün 
Biledik 

Turhan Hırifanoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susumda iöngörüşme, sırasında yapılacak
tır. 

Genel görüşme önergesini okutuyo
rum : 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıkları konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk
ları 2954 sayııliı Kanun ile belirlenmiş 
'bulunan Türkiye Raldyo ve Televizyon 
Kurumu (TRT), ülkemizin sosyal ve kül
türel yapısında çok'dikili ve önemli 'bir 

rol oynayan, kendi alanınlda tekel teşkili 
eden »bir yayın kurumu ve iletişim ara
cıdır. 

TRT yayınları, kitle iletişimi', halk 
eğitimi ve kamuoyu oluşması hususla-
rırtda, halber, eğittim, kültür ve sanat prog
ramları ile başka hiçbir yayın vasi/taşıy
la elde edilemeyecek 'bir yaygındık ve 
hâkimiyet imkânı sağlamaktaidır. 

Toplumdaki yeri ve önemi itibariyle, 
TRT'nin kanunla belirtilen ilkelerin dı
şına çıkması, kötüye kullanılması ve ta
rafsızlığını yi'türrriesi her vatandaşı oldu
ğu kadar, bütün kurum ve kuruluşları 
ve özelikle siyasî partileri yakıridan il
gilendirir. 

Bu husus, 2954 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesindeki «»yayın esasları» bölümün
de titizlikle gözetilmiş ve TRT'nin; 

«Haberlerin 'toplanması, seçilmesi ve 
yaymlanmasınida tarafsızlık ve doğruluk 
ilkelerine... 'bağlı kalması,» 

«Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe 
oluşabilmesi iiç'in, kamuoyunu ilgilendi
ren konularda yeterli yayın yapması, tek 
yönlü, taraf tutan yayın yapmaması, bir 
siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, 
inanç veya düşüncenin menfaatlerine 
alet olmaması» 
hükme bağlanmıştır. 

lüılkerrtode rejimin demokratik lake
lere uygun bir biçimde gelişmesi ve yer
leşmesi, isiyasî hayatın rejim ilkelerine 
uygun bir çerçevede cereyan ötmesi açı
sından, TRT yönetiminin yukarıda zik
redilen esaslara uyması, zaten kanun ge
reğidir. 

Ne yazık iki, hayli uzun bir zaman
dan beri TRT yönetimi, yayın program
larını, «kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe 
oluşmasına» imkân tanıyacak bir biçim
de hazırlamamakta, «kamuoyunu ilgilen
diren konulaılda yeterli yayın» yapma-
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makta, «aüek yönlü, taraf tutan» yayın-
ilada âdeta 'bir şartlandırma gayreti için
de görülmekte ve böylelikle Anayasanın 
«eşitlik» ilkesine sırt çevirmiş 'bulunmak
tadır. 

Özellikle, referandum ve genel ıseçlim 
Öncesi yayınları ile TRT yönetimi âdeta 
rejim önünde 'bir engel haline gelmiş, 
«çoklu düşünce» çerçevesi içinde yer 
alan tarafilara eşit imkân tanımamış, Türk 
vatandaşının 'haber alma hakkını ihlal 
etrrtiş'tir. 

O tarihlerden günümüze 'kadar da, 
TRT'nin yayın anlayışında 'bir değişik
lik gözlenmemiştir. 

Bu yüzden, Türk vatandaşının ülke
de ne olup 'bilttiğini, doğru olarak, dev
let radyo ve televizyonundan öğrenmesi 
imkânı kısıtlanmış olmaktadır. 

Oysa Türk vatandaşı; 
. Açık oturumlar ile, ülkenin önemli 

meseleleri hakkında, farklı görüşleri öğ
ren ebilmeli, 

Türk'iye Büyük Millet Meclisindeki 
faaliyetlerin; ve görüşmelerin naklen ya
yını ile '(özet değil), rejimin bu en büyük 
ve en önemHi müessesesinde kendi sorun
larının nasıl ele alındığını görebilmel'i-
dir. 

Türk vatandaşı, doğruları öğrenebil
men ve iradesin i 'İsabetle yönlendirme 
'imkânı bulabilmelidir. 

TRT, milletin sesi olabildiği ölçüde, 
herkesin itibar ettiği b'ir müessese, ola
caktır. 

Bunun önemli şartlarından 'birisi' de, 
devlet radyo ve televizyonunun siyaset, 
ısiyasî faaliyet ve siyasetçi karşısında çe
kingen, çaresiz ve etkiye açık halde bu
lunmamasıdır. Mecliste grubu olan par
tilerin, kuvvetleri oranında ve muayyen 
zamanlarda TRT'de söz sahibi olmasının 
esasa (bağlanması, bu konuda pek çok 
anlaşmazlığın çözüm noktası olabilir. 
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Kısaca, TRT'nin iç yapısı, işleyişi ve 
yayınlarının niteliği ile ilgili konuları tar
tışmak, bunlara yen'i ihtiyaçların ve uy
gulamadaki aksaklıkların gerek'tird'iği de
ğişiklikleri ve düzenlemeleri tespit etmek 
üzere, Anayasanın 98 İnci ve İçtüzüğün 
99 uncu, 100 üncü ve 101 inci maddeleri 
gereğince, 'bir genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçı oğlu 
Balıkesir 

'Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet A'bdurrezak Ceylan 
Siirt 

Hasan Nama! 
Antalya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Ömer Şeker 
Konya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
genel görüşme açılıp açılmaması konu
sunda öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel oku
nan Murat Sökmenoğlu ve arkadaşları
nın Meclis araştırması önergesine, îzmir 
Milletvekili Fuat Kılcı, Başkanlığa gön
derdiği bir tezkere ile katılmıştır; bilgi
lerinize sunarım. 
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C) ÖNERİLER Öneriyi okutuyorum efendim : 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — Genel Kurulun salı günleri ya

pacağı birleşimlerin denetim konularına 
çarşamba ve perşembe günleri yapacağı 
birleşimlerin yasama konularının görü
şülmesine ayrılmasına, Başkanlık sunuş-
lan ve işaret oyuyla yapılacak seçimle
rin her gün yapılmasına ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 
19 uncu maddesinin son fıkrasına göre 
yerilmiş bir önerisi vardır; okutup, ona
yınıza sunacağım. 

İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesi, Da
nışma Kurulu ile; bu maddenin son fık
rası da, Danışma Kurulundaki öneriler 
üzerine siyasî partilerin anlaşamamaları 
halinde, siyasî partilerin, önerilerini Ge
nel Kurula arz etmeleri ile ilgildir. 

Burada bir usul görüşmesi söz konu
su olacaktır, öneri okutulduktan sonra, 
İehte ve aleyhte 2'şer kişiye 10'ar dakika 
olmak üzere, İçtüzüğün 64 üncü madde
si gereğince söz verilecektir. 

1. — Genel Kurulda salı günü de
netim konularının, çarşamba ve perşem
be günleri kanun tasarı ve teklifleriyle 
komisyonlardan gelen diğer işlerin gö
rüşülmesi hakkındaki ANAP Grubu öne
risinin usule uygun olup olmadığına iliş
kin 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Deniz 
Baykal ve Sayın Vefa Tanır; lehte Sayın 
Onural Şeref Bozkurt ve Sayın Reşit Ül
ker söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Baykal. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 27 Şubat 1988 
Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından, grubumuzun aşağıdaki öne
risinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrası gereğince, Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ANAP Grup 
Başkanvekili 

Öneri : Genel Kurulun toplantı gün
leri; 23 Şubat 1988 Salı gününden ge
çerli olmak üzere, salı günleri Denetim 
konularının (Anayasanın süreye bağladı
ğı konular hariç); çarşamba, perşembe 
günleri, kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyondan gelen diğer işlerin görüşülme
si; sunuşlar ve işaret- oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Usul hakkında görüş
melere geçiyoruz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önü
müze getirilen öneri, Parlamentonun ça
lışma düzenini yakından ilgilendiren 
önemli bir öneridir. 

Parlamentomuz, Anayasamızın temel 
siyasal organıdır. Parlamentonun, Ana
yasaca kendisine verilen görevleri etkili 
bir biçimde yerine getirebilmesi, İçtü
zükle ve daha da sonra, bu karar gibi 
kararların alınarak oluşturacağı çerçevey
le belirlenecektir. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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yir anayasa içinde, bir organa, ör
neğin Parlamentoya çok önemli görev
ler verilebilir, çok büyük sorumluluklar 
yüklenebilir; ama, bu önemli görevlerin, 
ağır sorumlulukların yerine getirilebilme
si için, hangi şartlar altında, nasıl çalı-
şılacağıyla ilgili usulî kararlar, anayasa
nın parlamentoya yüklediği temel görevi 
yerine getirmesini güçleştirebilir, engel
leyebilir. Önümüzdeki kararın böyle bir 
anlamı olabileceğini düşünerek, Parla
mentomuzun konuya geniş bir açıdan 
bakacağını umarak, bu konudaki dü
şüncelerimi takdirinize sunmak istiyo
rum. 

Demin burada konuşan Sayın Ba
kan, Parlamentonun gündeminde yasa
lar açısından ortaya çıkan tıkanıklığa 
dikkatimizi çekti, öyle anlaşılıyor ki, 
öneri, bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. 
Yani, Parlamento gündemimizde 3 tane 
kanun tasarısı vardır, bu 3 kanun tasa
rısını etkili bir biçimde hızla görüşebil
mek için, Parlamentonun çalışma düze
nini değiştirme ihtiyacı hissedilmiştir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bekleyin, daha gele
cek çok kanun tasarısı var. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ba
kın, şimdi saat 16.30 Parlamento saat 
15.00'te çalışmaya başladı. Alınan genel 
karar ışığında, saat 19.00'da çalışmamı
za son vereceğiz. 

Parlamento gündeminde 10 tane söz
lü soru var. Bu sözlü soruların bir kıs
mı iki ay önce verilmiş. 10 adet sözlü 
soru... Bu 10 adet sözlü soruya 3 tane 
kanun tasarısını görüşmeye, eğer Par
lamentonun zamanı, çalışma düzeni el
verişli değilse, öncelikle düşünülmesi ge
reken, bu çalışma düzenini kendi içinde 
rasyonlamak, kendi içinde kontenjanlara 
ayırmak olmamalı; tam tersine, Parla-
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mentoyu temel görevini daha etkili şe
kilde yerine getirebilecek bir çalışma 
esnekliğine ve zamanına sahip kılacak 
yönde düşünme arayışı içine girmeliyiz. 
Eğer, 10 tane sözlü soruyu cevaplayamı-
yorsak', 3 tane kanun tasarısını konuşa-
mıyorsak, düşünülmesi gereken ilk şey, 
bunları gerçekleştirmemize imkân vere
cek daha geniş bir. zamanı kendimize 
ayırmaktır. 

Parlamentoda 10 tane sözlü soru so
rulmuş olması, sözlü soru kurumunun 
suiistimali sayılamaz. 

Elbette, üç tane tasarıyı da görüşme
miz lazımdır. Bunun da yolunu ve yön
temini bulmalıyız. Bunun için çeşitli yol
lar ve yöntemler vardır, örneğin, saat 
15.00 ila 17.00 arasında denetim meka
nizmasını işletiriz, saat 17.00 ila 19.00 
arasında da kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşürüz. Yani, Parlamentonun şu gü
nünü kanun tasarı ve tekliflerini görüş
meye, bugününü de sözlü soruları gö
rüşmeye diye ayırırsak, Parlamento işle
vinin bütünlüğünü ortadan kaldırabiliriz 
diye kaygı duyuyorum. 

Parlamento, parça başı çalışan, fa
son iş tutan, işlevleri birbirinden su ge
çirmez kompartımanlara ayrılmış bir 
düzen içine sokulmamalıdır, öyle bir ko
nu olabilir ki, o konunun o gün içinde 
müzakere edilmesi lazımdır. O gün, ay
nı zamanda sö,zlü soru sorulabilmelidir 
ve yine o gün sözlü soru cevaplandırıla-
bilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, haftada üç gün 
çalışıyoruz ve her çalışma gününde de 
4 saat çalışmayı öngörüyoruz. Yani, haf
tada 12 saat çalışmayı kendimize plan
lamışız. önemli siyasal, ekonomik ve 
sosyal sorunları olan 55 milyonluk bir 
ülkenin Parlamentosunun çalışma düze
nini bu kadar kısıtlı tutmanın yanlış ola
cağı peşin olarak bellidir. Bu tıkanıklık-
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lar şurada veya burada ortaya çıkınca, 
zaten sınırlı olan çalışma günlerimizin bir 
kısmını münhasıran, yasa tasarı ve tek
liflerine, öbürlerini de münhasıran sözlü 
ve yazılr sorulara ayırmak, zannediyo
rum doğru bir çözüm değildir. 

Parlamento işlevinin bir bütün oldu
ğunu unutmamalıyız. Parlamentoyu, gü
nübirlik çalışan, parça başı çalışan, fa
son çalışan bir müessese olarak görme
meliyiz; çünkü Parlamento, ülkenin en 
önemli sorunlarına her an müdahaleye 
hazır bir durumda olmalıdır. Yani, soru 
varsa soruyu konuşmalıdır, yasa var ise 
yasayı görüşmelidir; zamanı yeterli de
ğilse zamanını genişletebilmelidir. Eğer, 
aynı gün içinde her ikisini de yapmak 
gerekiyor ise, rasyonlamayı, zaman ayrı
mını, o zaman, o gün içinde düşünmeli
yiz. 

Şimdi, üç tane kanun bekliyor diye, 
bir karar alacağız ve bütün yasama dö
nemi boyunca, haftanın iki gününü yasa 
tasarı ve tekliflerine ayıracağız, bir gü
nünü de sözlü sorulara ayırmış olaca-̂  
ğız. Korkarım ve kondurmak istemiyo
rum; ama, dışarıdan bakan birtakım 
gözlemcilerce, Parlamentonun denetim iş
levini askıya almak, Parlamentonun de
netim işlevinden kaçırmak olarak değer
lendirilebilir ve haklı olarak öyle değer
lendirilebilir. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Yanlış! 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Par
lamentoyu, Anayasanın kendisine verdi
ği yüksek noktada tutmak için özen gös
termek, hepimizin sorumluluğudur. 

Parlamentonun, fonlarla, bütçe yap
ma yetkisi askıya alınmış durumda; ka
nun hükmünde kararnamelerle kanun çı
karma işlevi askıya alınmış durumda. Eli
mizde tek mekanizma var : Denetim me-

— 490 

kanizması. Şimdi de o denetim mekaniz
masını, zaten çok olmayan çalışma gün
lerimizin bir tanesine inhisar ettirmek, 
haftada sadece bir gün hükümete soru 
sorulmasına izin vermek, öyle zannedi
yorum ki, hakla, insafla bağdaşan bir du
rum değildir. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Üçte bir. 

DENİZ BAYKAL (Devamla — Ko
nunun esası bakımından da, usulü ba
kımından da böyle bir çözüme mecbur 
olduğumuzu düşünmüyorum. Parlamen
tonun bütünlüğünü bozmamak gerektiği
ne inanıyorum. Şu anda, yasa teklifleri
nin görüşülmesini imkânsız kılan bir de
netim tıkanıklığının söz konusu olmadı
ğına inanıyorum. Çalışmamızı bir saat, 
iki saat daha uzatsak, o üç yasanın üçü
nü de iki gün, üç gün içinde halletmek 
imkânımız vardır. Eğer, o üç yasayı, 
ANAP Grubunu ve hükümetin öncelik
le ele almak ihtiyacı varsa, Danışma Ku
rulunda, biz Anamuhalefet partisi ola
rak, bu ihtiyacın gerektirdiği düzenle
meyi, ö kanunlarla ilgili olarak, yerine 
getirmeye hazırız; öncelikle o kanunları 
konuşmak için her türlü öneriyi kabul 
etmeye hazırız; ama, üç kanunla ilgili 
durumdan yola çıkarak, Parlamentonun 
bütün bir yasama dönemine dönük et
kinliğini kısıtlama girişimini anlayışla 
karşılamamız, hele buna katkı yapma
mız, sanıyorum mümkün değildir. 

Parlamento, siyasal hayatımızın te
mel unsurudur. Bu anlayışa layık davran
malıyız, bu anlayışın gerektirdiği dikka
ti hep birlikte gözetmeliyiz. Pratik bir
takım ihtiyaçlardan çıkarak, temel siya
sal kurumları, elini kolunu bağlamış, 
toplanamaz, konuşamaz, soru soramaz, 
tartışamaz hale düşürürsek, öyle sanıyo
rum ki, siyasal rejimimizi kendi elimiz-
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le, çok yanlış bir istikamette, tehlikeli 
bir yönde geliştirmiş oluruz. Müzakere 
etmekten korkmayalım, tartışmaktan 
korkmayalım, soru sorulmasından kork
mayalım. Asıl, bunların yapılamaması 
tehlikeli olur, sakıncalı olur. 

Şimdi, sözlü soru sorulmasını imkân
sız kılan böyle bir kısıtlama getirilecek 
olursa ne olacaktır pratikte, düşünelim. 
İnsanlar soru sorma ihtiyacını hissedi
yorlarsa, bu sorularını belli bir anda gö
rüştürmek ihtiyacını hissediyorlarsa, do
ğal olarak, bunu gensoru halinde sorma 
eğilimi içine gireceklerdir ve alacağımız 
bu kararla, gensoru müessesesini suiisti
mal etmenin zorunluluğunu kendi eli
mizle getirmiş olacağız; buna da gerek 
yoktur. Görüşülmeyi bekleyen ve birbiri 
ardına verilmiş 30 - 40 tane gensoru ile 
Parlamentoda daha etkili, daha verimli 
çalışma durumuna giremeyiz. 

Var olan iyi niyeti kullanalım, biz 
yardımcı olmaya hazırız. Eğer, hüküme
tin görüştürmek istediği, çıkarmak iste
diği yasalar var ise, o yasalar için daha 
çok çalışmaya, hazırız; saat 19.00'dan 
sonra da çalışmaya hazırız, çalışma gü
nümüzün belli saatlerinde o konuyu ko
nuşmaya hazırız, o konuda Danışma Ku
ruluna getirilecek her öneriyi sonuna 
kadar desteklemeye hazırız; ama, bir tek 
şey istiyoruz : Lütfen, haftada üç kez 
toplanabilen ve dörder saat çalışabilen 
Parlamentoyu, ancak haftanın bir gü
nünde soru sorabilen bir Parlamento ha
line dönüştürmeyelim, bu konuda ısrarlı 
olmayalım; hele bunu, «çoğunluk bizde
dir» anlayışıyla kesinlikle yapmayalım. 
Bunların sağlıklı gelişmelere yol açmaya
cağını düşünüyorum, bunlara ihtiyaç ol
madığına inanıyorum. Çıkarmak istedi
ğiniz kanunu getirin, birlikte çıkaralım, 
zamanı birlikte bulalım, hep beraber bu-
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nu yapalım; ama, Parlamentoyu, konu
şamaz, soru soramaz bir Parlamento ha
line dönüştürmeye lütfen zorlamayalım. 

Bu düşüncelerimi, özellikle ANAP 
Grubunun anlayışla karşılayacağı umu
duyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
takdirine sunuyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Baykal. 

lehte, Sayın Onural Şeref Bozkurt; 
buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Da
nışma Kurulunda üzerinde mutabakat 
temin edilemeyen Öneri, sözlü soru, Mec
lis araştırması, Meclis soruşturması, ge
nel görüşme gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bir fonksiyonuna ilişkin 
işlemlerin, haftanın bir gününde; kanun 
tasarısı ve tekliflerinin ve komisyondan 
gelen diğer işlerin görüşülmesinin de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplan
tı günleri olan çarşamba ve perşembe 
günleri müzakere edilmesine dairdir. 

Yapılan Danışma Kurulu toplantı
sında, kurula katılan siyasî partiler ara
sında bir mutabakat temin edilememesi 
üzerine, Anavatan Partisi Grubunca, 
biraz evvel arz etmeye çalıştığım çerçe
vede bir önerge, yine içtüzüğün ilgili 
hükmü uyarınca huzurunuza getirilmiş 
bulunulmaktadır. 

Biraz evvel, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti adına konuşan Sayın Baykal'ın ifa
desinde yer aldığı üzere, sözlü soruların 
önünün tıkanması gibi bir düşünce, esa
sen, bu önergeyi getirenlerin akılların
dan geçmeyen bir düşüncedir. Bu amaçla
dır ki, sözlü soru gibi diğer denetim 
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müesseseleri için Meclisin haftada üç gün 
olan çalışma gününden bir günü bu işe 
ayrılmak istenmiş ve önergeye de böy
lece dercedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz, par
lamentoların temel işlevi yalnızca dene
tim ameliyesi değildir; belki ondan daha 
da önemlisi ve önceliği olanı, yasama gö
revi, yasa yapma görevi, kanun yapma 
görevidir. Eğer, denetim görevi yerine 
getirilecek diye, parlamentonun aslî gö
revi olan kanun yapma yetki ve görevini 
kullanılamaz hale getirirsek, sanıyorum, 
parlamentonun, yeterli, arzu edilen, ta
lep olunan bir çalışmayı ortaya koydu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
lu (Hatay) — Kanunlar birikti mi ki? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Evet, aslında konuşmamın 
mantığını bozacak olmasına, teselsülünü 
bozacak olmasına rağmen... 

«Yasa var mı?» buyurdunuz, ben size 
arz edeyim. 

1. 3392 sayılı 103 ilçe Kurulması 
Hakkındaki Kanunun Geçici 1 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmündeki Kararname, elan, görüşül
meye intizaren gündemdedir. 

2. 6.1.1982 Tarihü ve 2576 Sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı, elan, görüşmeye intiza
ren gündemde bulunmaktadır. 

3. Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname yine gündemdedir. 

4. 2253 Sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun Bazı Maddele-
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rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı, görüşmeye intizaren, elan gün
demdedir. 

Diğerlerini arz edeyim, önümüzdeki 
hafta huzurunuza gelecek olan gündem
de yer alacak olanlar : 

1. Çalışanların Tasarruflarının Teş
vikine Dair Kanun Tasarısı. 

2. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif. 

3. Bağ - Kur Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname. 

4. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Üç Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. 

5. ödünç Para Verme İşlemi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve 
devam ediyor... Sayayım : 775 Sayılı Ge
cekondu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname; 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin ve 
818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı; İşkencenin önlenmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı; 
Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Sayın 
Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilmiş
tir) komisyonların gündeminde bulunan 
diğer kanun hükmündeki kararnameler... 
Bunlar, önümüzdeki hafta gündeme gi
recek konulardır. 

Şimdi, izin verirseniz, kendi tayin et
tiğim çerçeve içerisinde maruzatımı arza 
devam edeyim. 

Sayın milletvekilleri... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Haftada 4 gün çalışalım, gerekirse 5 gün 
çalışalım. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Doğrudur, şu anda Meclis 
gündeminde 10 adet soru bulunmakta
dır; ancak, ben dikkat ettim, biraz ev
vel Sayın Baykal konuşurlarken, haliha
zırda, şu ana kadar Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunun huzuruna 
getirilmiş 24 tane soru bulunmaktadır. 
Son soru, 6/24 sıra sayısını ihtiva, etmek
tedir. 

VEFA TANIR (Konya) — Meclis 
açılalı üç ay oldu. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Kaç-
masaydınız cevap verirdiniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, elbette, 
sözlü soru, yazılı soru, Meclis araştırma
sı, Meclis soruşturması, genel görüşme, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, muha
lefete olsun, iktidara olsun, nereye men
sup olursak olalım, hepimizin saygı duy
ması, özen göstermesi gereken müesse
selerdir; ancak, bunlara gösterilen saygı 
ve özenin - hiç değilse o oranda - ka
nun tasarı ve teklifleri için de gösteril
mesi gerektiğini herhalde inkâr edeme
yiz. O itibarla, Anavatan Partisi Gru
bunun bu yoldaki düşüncesinin gerçek
ten doğru ve yerinde bir düşünce oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Öte yandan, bir noktayı daha vur
gulamadan sözlerimi bitirmek istemiyo
rum. Meclis araştırmasına, Meclis soruş
turmasına, sözlü soruya gösterilmesi ge
reken ihtimam ve özenin, o soruyu so
ranlar, o gensoru, soruşturma, araştır
ma önergesini verenler için de söz konu
su olduğunu burada hatırlatmak isterim. 
Zırt pırt, ikide birder yerli yersiz, gerek
li gereksiz, arzu edilen ve kamuoyunu... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — ... kamuoyunu hükümetin 
aleyhine provoke etmeye yönelik birta
kım davranışların da... 

BAŞKAN - - Sayın Bozkurt... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (De

vamla) — ... bu saygı ve özen çerçevesin
de değerlendirilemeyeceğini, özellikle ifa
de etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir da
kika efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ne demek «zırt pırt?» Ayıp ayıp! 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ayıp ayıp! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri, biz burada... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sözünü geri aldırın. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın 
Bozkurt, lütfen, bir kelimenizi tavzih bu
yurunuz; bu «zırt pırt» kelimesi çok ağır. 
Lütfen, lisanı münasiple ve hakimane 
görüşünüz efendim. 

Buyurun efendim. (SHP ve DYP sı
ralarından «Sözünü geri alsın» sesleri, 
gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkanım, neden zatı-
âliniz ve sıraların bu tarafındaki arka
daşlarım alınganlık gösteriyorlar ki? Ben 
«öyle yapıldı» demedim; «öyle yapılma
sın» dedim. Neden alınganlık gösteriyor
sunuz? Neden alınıyorsunuz? Alındığını
za göre, acaba öyle bir vehminiz, öyle 
bir korkunuz mu var? (SHP sıralarından 
gürültüler) 

M, TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Başbakan sana bakanlık vermez. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yapılan müzakerelerin safa
hatını tetkik ettiğimiz zaman, sadece ve 
sadece, seçim bölgesine selam göndermek 
için burada gündem dışı konuşmalar 
yapıldığını, sözlü ve yazılı sorular sorul
duğunu da hatırlayanlardan ve bilenler
deniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sözünü geri almadı Sayın Başkan; sözü
nü geri alsın. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın konuşmacı, zırt pırt parti değiş
tirenlerden... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Sayın Bozkurt, bir dakikanız var 
tfendim, lütfen tamamlayınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; bu vesileden istifade ederek, 
gündem dışı konuşmalar hakkında da bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Önce «sorular» hakkında ifadede bu
lunmak lüzumunu hissediyorum : Bakı
nız, İçtüzüğümüzün 95 inci maddesinde, 
«Sorulamayacak konular» başlığı altında 
şöyle denmektedir: «Aşağıdaki sorular 
Başkanlıkça kabul edilmez : 

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğ
renilmesi mümkün olan konular...» İna
nınız saygıdeğer milletvekilleri, ufacık bir 
ansiklopedik araştırma ile dahi temin edi
lebilecek bilgilerin, burada yazılı ve sözlü 
soru konusu edildiğini biliriz. 

Devam ediyorum : «... b) Tek amacı 
istişare sağlamaktan ibaret konular...» 
Lütfen, verdiğiniz soruları bu açıdan bir 
değerlendiriniz muhterem milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, tamam
layınız lütfen; müddetiniz bitti efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — Sa
yın Başbakan, ANAP Grubunun ahlakı
nı bozacak; dikkat edin hatibe. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
' vamla)— Saygıdeğer milletvekilleri, gün
dem dışı konuşmalarda da, İçtüzüğün ifa
de ettiği bir temel kalıp ve.çerçeve var
dır. Gündem dışı konuşmalar, Meclis Ge
nel Kuruluna duyurulmasında zaruret gö
rülen olağanüstü acele hallerde yapılması 
gereken konuşmalardır. İzin veriniz, gün
dem dışı konuşmaların aşağı yukarı yüz
de 99'unu yapan değerli muhalefet mil
letvekillerine sorayım: Sizler bir de bu 
açıdan değerlendirir misiniz gündem dışı 
konuşmalarınızı? 

O itibarla, Meclisin, denetim görevi 
kadar ve belki ondan da önemlisi, yasa
ma görevi, yasa yapma görevi olduğunu 
hatırlatır; bu açıdan, Anavatan Partisi 
Grubunun teklifinin son derece yerinde 
ve isabetli olduğunu yüce huzura saygı 
ile arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bozkurt. 

Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Vefa 
Tanır; buyurun efendim. < 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem 
Başkan, mühtörem arkadaşlarım, inşal
lah, Reşit Ülker arkadaşım burada bir 
düzeltme yapar; çünkü, biraz evvel konu-
.şan arkadaşım, meclislerde konuların ko
nuşulmasından kaçtı. Yoksa, biraz önce, 
benden evvel yapılan konuşma, Adliye 
Bakanının «kanunlar bekliyor» noktası 
üzerinde değildi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — «Adalet Bakanının» olacak. 

VEFA TANIR (Devamla) — Evet, 
Sayın Başbakan. 
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Dikkat ettiniz mi, Adalet Bakanının 
konuşmasındaki, «kanunlar bekliyor» 
noktasından değil, Mecliste gündem dışı 
olarak, sözlü soru olarak Türkiye'nin me
selelerinin konuşulmasından kaçınmak is
tiyor. Kim istiyor? İktidar partisine men
sup bir milletvekili istiyor. 

Meclisi çalıştırmak ve Meclis günde
mini dolu tutmak, iktidarların vazifesidir. 
İktidarların yüzdesi olur; onu her zaman 
tartışıyoruz; ama, millî iradenin yüzdesi 
olmaz. Eğer, millî irade bakımından tar-
tışaca'ksak, hiçbirimizin birbirinden bir 
üstünlüğü yoktur, hatta millî irade ola
rak arkamıza aldığımız oylara bakarsak... 
(ANAP sıralarından «Bakalım» sesleri). 
Evet, evet, bu sırada oturan 292 kişinin 
her birinin arkasına 30 bin oy düşer, bu 
sırada oturanların arkasına da 80'er bin 
oy düşer. (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). İşte, ben buna 
rağmen, millî iradenin yüzdesi yok diyo
rum, 80 bin kişiyi arkamıza aldığımız hal
de burada üstünlük taslamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ne demiş 
Anayasamız Meclisin görevlerini sayar
ken? Anayasa, denetimle kanun koymayı 
birbirinden ayırmış mı? Yüce Meclise iki 
vazife vermiş; işte, 87 nci madde : Yasa 
koymak ve denetlemek... Şimdi siz, ikti
dar olarak, millî iradede övünürsünüz de, 
biz muhalefet olarak, muhalefet vazifesi
ni, denetimi de elimizden alırsanız, ne 
yapacağız? Biz tasdik mebusları mı ola
cağız? Getireceksiniz buraya, el kaldıra
cağız, onaylayacağız!.. (ANAP sıraların
dan gürültüler). Bunun imkânı yoktur. 

Ne yapmışız ikibuçük, üç ayda? Sayın 
Başkanların, konuşulacak hiçbir konu ol
madığı için Meclisi tatil etmemeleri için 
canla başla çalışmışız, Meclis gündemini 
doldurmuşuz. (DYP sıralarından alkışlar). 

Biır "GAP araşitınması getiırımişiz; 
ağırlığını, burada balkan arikadaşımıız Ida 
kabu'I dbrraişıtıir. Biır gensoru gefciirtmişiz; 
basındaki duruımunu ve Meclisim dinleyi
ci! 'locasımdalki durumumu görüyordunuz. 
'(ANAP sıralarımdan gürültüller) Arma, 
bugün sizim 'buradaki) 'iddianız ışıu: «'Mec
listen kanun çılkmıyor» diyorsunuz. Üç 
ayda Meclise 6 tane (kamun tasarı veya 
teklifi geldi, ibum'lardan üç tanesi çıkıtı. 
iBuıgün, gündemde üç tane var; dünkü 
gündemde üç tene yoktu, diki tane idi; 
bugün gündemde üç oldu, 103 ilçeyi (il
gilendiren kararnameyle. Bu 103 ilçeye 
'kaymakam ımıı giöruderecdks'imiız, 103 ilçe
ye hâkim mi göndereceksiniz?.. Hayır. 
İstanlbuıl'dalkiı üç belediyenin (ilçe oldu) 
o beltediyeyami bağlı olsun, bu bölediıye-
yemi diye... Bu Ikadar önemli olan biır 
şeyim de dağiitımına biır balkım, gündem 
elimizde. (SHP ve DYP şuralarımdan alkış
lar) Dağıtımıma biır bakın; 10.2.1988. 
Bugün ayın 1'7'sii, Kaç güm beklemiş?,. 

İşte, bardket motküanız Ikanum çıkar
mak deği'Jd'ır; hareket noktanız Meclis 
denetiırnlımdem Ikaçmalkltıır. 'Sayım bakamla
rı üç gün burada bağlıyoruz. «Ne lü
zumu var» derseniz... Eğer buraya ıgel-
ımenim 'lüzumu yoksa, oırada ot'uırmanın 
da lüzumu yok,.. (SHP ve DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Omum 
için, sabahım '8'imde balkanlar kalkar; bu
radaki vaz:ıfe ısıaait ıl5.00''teidıir. 

MEHMET IMÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — Geliyorlar. 

VEFA TANIR (Devamla) — Gel
meye de devam 'edecekler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — (Kamum yapılurken (gellmeye-
cek imiyiz?. 

VAFA TANİR (Devamla) — Yal
nız ilgilisi gelecek Sayım Başbakanımı. 
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Muhterem arkadaŞlianim, ıbiır konuya 
daha dittaltiniızâi çekmek istenim. Üç tay
dan ıberi ne yapmışız? TürDii müdaha
lelerle tiitilbari saırsıümıış (müesseseyi, reji
min müessesesi yapmak için çalişmışız-
dır. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sizin 
zamanınızda saırsildı. 

VEFA TANIR (Devamla) — 'Dine
miyor musunuz?.. Dışarıda bu Meclisi,' 
geçmiş ımecMıerile karşılaştırırken, gerek 
basında olsun, gerek kamuoyunda o'l'sun, 
Türkiye (Büyük Millet Meclisinin bu
günkü üyelerini, kamuoyu başka türlü 
görmeye başladı. Biz denetim görevi-
anlze devam edeoeğiz. 

ALİ BABAJOĞLU ((Nevşehir) — 
Utanmadan konuşuyorsun. Sizin zama
nınızda Meclis Başkanını seçemediniz, 
Genel Kurul çalışmıyordu, komisyon
lar çalışmıyordu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşHaom, 
lütfen ımıüdahale etmeyelim, hatip ko
nuşsun. ' 

Buyurun efendim. 

VEFA TANIR ((Devamla) — Eğer, 
ben utanılacak bir konuşma yapsaydım... 
Beyefendi, beniim beşinci gelişim; 17 .se
nedir buradayım. Onun için, utanacak 
varsa, sizsiniz, çünkü, denenimden kaçan 
utanır. '(DYP sı<ralarınidan alkışlar, ANAP 
sıralarından gurultular) Mücadelesini 
sürdüren, bir daha gelir, mücadelesine de
vam ©der. 

Muh'terem arkadaşlarım, eğer mak
sadınız üzüm yemıekse... ((ANAP şurala
rımdan (gürültüler) Terbiye hududunu 
neresinde aştım? 

IBASKAN — 'Lütfen müdahale et
meyelim efendim. 

'Buyurun efendim. 
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VEFA TANIR ((Devamla) — Eğer 
maksadımız üzüm yemekse, cuma gün
leri de (toplanırız; çıkardığıımız o üç ka
nunu nasıl ivedilikle, öncelikle getirmiş
seniz, onları da çıkarırız. 

Bugün, benden önce konuşan arka
daşın lokuduğu şey'lere bakın: «Komis
yonda» diyor. «Getiırdik» dediğiniz ka
nun tasarı ve tekliflerimin çoğunun kar
şısında «.Komisyonda» deniyor. Yani, sıiz 
komisyonun hakkına da tecavüz ediyor
sunuz, ne gün gelip gelmeyeceğine mü
dahale ediyorsunuz. Var mısınız cuma 
günü toplanmaya? Var mısınız saat 
10.00'da toplanmaya? (DYP sıraların
dan alkışlar) İışitirak edeniz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışîaır) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın 
Tanıır. 

Lehte, Sayın Reşit Ülker; 'buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
getirilen öneri, her parlamento için, öl
çülü, makul bir öneridir; çünkü, biir par-
Hamentonun esas vazifesi yasama 'göre
vini yapmak, bunun yanında da denetim 
yapmaktır; ama, şimdiye kadar 'bütün 
'Batı (ülkelerinde ve bu arada da Türki
ye'de, bunun bir oranı olmuştur. Bunun 
bir ağırlık oranı vardır; o ağırlık oranı, 
yasa yapmada 'gözükür. 

NJtekiım, İngiliz Panliamentosunda 
sıöz'Jii sorular 45 dakikadır ve bizdeki gi
bi, 10 dakika yerine 20 dakika konuş
ma ve ıbiır sorunun içerisinde bin soru 
sormak şeklinde değildir. Gayet kısadır, 
meclis başladığı zaman 45 dakika süre 
alır ve zannedersem, haftada ya bir gün
dür ya iki gündür. 
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Türkiye'ye gelince: Değerli hatip ar-
fcadaşTanım gayet iyi bilecekler, meclsîe-
ırin ilk 'başlangıcında tıpkı (bu sene bura
da olduğu ıgiibi - kanunlar komlsyon'lar-
dan çıkıp gelliınceye kadar sözlü sorular 
yoğunluk gösterir, devam eder, sonra, 
bir ay sonra, iki ay sonra - benim ha
tırladığım - haftanın bir gününe ı(geçnıiş 
döncmieııde çarşamba günlerine) bırakılı
yordu, çarşamba günlerinde 'bu işler ya
pılırdı. 

Binaenaleyh, değerli arkadaşlarımı
zın, sözlü soruların kasıtlandığı, denet
lemenin kısıtlandığı yolundaki iddiaları, 
bizim ıMedlMmizîın uygulamasına ve Ibaş-
toa ülkelerin uygulamalarına göre, doğru 
değildir; ama, muhalefet olarak onların 
ibu şekilde ifade ötmeleri, kendi açıların
dan doğru kaibul edilebilir. 

Değeri arkadaşlarım, bunun yanın
da, «'Kanun hükmünde kararnameler çık

mıyor» diye, büyük şikâyetler vardı. Ni>-
ye çıkmıyor kanun hükmünde kararna
meler? Çünkü, ona vakit fcalimıyor. Ge
çen dönemde 400'e yakın kanun çıkardı 
'bu Parlamento. Hem de, Tüdc Siyasal' 
ve sosyal 'hayatını, ekonomik hayatını 
değiştirecek, yenlik getirecek 400'e yakın 
temel kanun çıkardı. İktidarların va
zifesi, kanun çıkararak, o kanunlara göre 
icraat yapmaktır. 
MEHMET MÜKERRKM TAŞÇIOĞ-

UU '(Sivas) — Sabahlara kadar çalıştık, 
'tatilleri kaMırdık. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — De
ğeri 'arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, 
«Günü uzatalım» tezine de Ikatılmamaz; 
çünkü, bir parilamenterin hayatını, yani 
hepimizin sabahtan akşama kadar ya
şadığı hayatı biliyoruz. Valtandaşlarla te
mas olacak, seçimi bölgeleriyle temas 
olacak, komisyon toplantıları olacak, Ge
nel Kurul (toplantıları olacak... Bütün 

bunların teratıruatını, Türk vatandaşı he-
nlüz 'bilmez. Hakikaten, parlamenterlik 
meşakkatli bir iştir. Onun için, «Bütün 
•bir hafta çalışalım» tezi güzeldir; ama, 
ıtalfcbikaüta parlamenteri perişan eden bir 
ıtezJdiır, ve 'bunun neticesinde birkısım 
arkadaşlarımız hasta olabilirler, olimuş-
iardır, ölenler olmuştur bu ağır yükün 
altında. I(DY1P ve SHP şualarından gü
lüşmeler) 

'Değerli arkadaşlarını, şunu da kabul 
'buyurun ki, tiş gerektirdiği zaman, ısaibaha 
kadar 'bu parlamento çalışmıştır; cuma 
günü de, cumartesi igünü de, pazar gü 
nü de çalışmıştır. 

Bir 'başka noktayı da kıymetli nazar-
'larınıza sunmak isterim: Birkaç gün son
ra ıbütçe müzakereleri 'başlıyor. Bütçe 
müzakereleri, hem gensorudan, hem so
rudan, hem araştırmadan, hepsinden 'da
ha etkilidir ve en dikilidir O müessese 
işlemeye başladığı zaman, diğer ımüesse-
selerin çoğu" fişlemez hale gelir. Mesela, 
«soru» müessesesi, artık burada işlemez; 
çünkü, her gün 1 soru değil, 10 soru de-

' ğil, 100 soru değil, istediğiniz kadar 
soruyu, bütçe müzakerelerinde sorma 
imkânı vardır. 

Başka bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum. Netice itibariyle - benden 
evvel konuşan değerli arkadaşımın da 
görüşlerine katı'lıyorum - şu anda, 'be
nim tespit edebildiğim kadarıyla 14 
kanun (teklif veya tasarısı Genel Kurula 
gelmektedir; ama, değerli arkadaşlarım, 
yalnızca şu andaki 14 kanun taslağını 
düşünmeyiniz. Biz burada, yalnızca bir 
anı bir kesiti görüyoruz. Bundan sonra 
yığınla tasan veya 'teklif gelecektir; 
çünkü, komisyonlar yeni kurulmuş, yeni 
çalışmaya başlamıştır. Bugün, yalnızca 
3 kanun var, 14 kanun var diyöbilirsiinıiz; 
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ama, bu, bugünkü durumu gösterir. BIT 
h'afita sonra, 'bunların sayısı 20, 30, 40ola-
oaüütur. Binaenaleyh, bu noktadaki görü
şünüze ide katılmak mümkün değildir. 

Bu 'arada başka bir hususu daha arz 
etmek Aslteriım: Gensoru, gendi (görüşme, 
•Meclis soruşturması ve Meclis araştır
ması giıbi denetleme araçları dikkatli!, iti-
naSı, gerçekçi bir şekilde kullanıldığı tak
dirde matiice verir. Eğer, bu müessese
ler yersiz Ibir sekide, lüzumsuz bir seki
de, fazla biır şekilde ve kalitesi düşük 
ıbir şekillide kullanılırsa, hem müesseseler 
tehlikeye girer, hem Meclüs tehlikeye gi
rer ve ciddî meseleler 'de... 

MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞ-
LU (Hatay) — Kaliteyi sen mi tayin 
ediyorsun? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ben 
tayiın etmiyorum; ben de sizin gibi bir 
ımiûldtvekiliyiım, kendi fikriımi söylüyo
rum. Siz de, aksi görüşte olursanız, gellilrt 
söylersiniz. 

IDeğedliı larkadaşlarım, bugüne kadar-
İki ıgeçm'.ş tatbikatta, - geçen gün ifade 
ettim hu kürsüde - 196 tane gensoru ve
rilmiş. Acaba, dünya rekoru kırdık mı 
kırmadık mı? Yani, gensoru vermekte 
dünya rekoru kındık ımı kırmadık mı diye 
ciddî olarak düşünüyoruz ve düşünme
miz Dazım. Onun için, alınan bu karar 
hu müesseseleri de parlamentonun itiba
rını da koruyacaktır. 

!Bu arada şunu da ifade edeyiım: Mll-
'l'î iradenin yüzdesinden bahsedildi. Evve
la, bir yanlış görüşü düzeltmek Hazıım 
geldiği kanaatindeyim. Sizler herhalde 
linanıyoırsunuz, yahut ida başkalarını inan
dırmak istiyorsunuz; çünkü, bunu söy
leyen değerli arkadaşlarımın, benim ver-
Idıiğim bilgiılerii benden daha iyi) biOdiğine 
ilnanıyoruım. Bugün, sizin görüşünüze gö
re, 'İngiltere Başbakanı da bir azınhk ik-
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ıtildarına dayanmaktadır; çünkü, onun al
dığı oylar diğer partilerin oylarından 
azdır. 

İBRAHİM DEMİR (Anltalya) — Ne 
kadar? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kaç 
dönemdir hu şekilde cereyan ediyor. Ya
ni., en başarılı başbakan da, slızin ölçü
nüze göre höyledir. Buna katılmaya im
kân yoktur. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ba
şarıyı nerede buluyorsun? 

REŞİT ÜDKER (Devamla) — Bu
rada ifade edildiği gibi', siz alsaydınız 
o oyu veya ona yakın, sizi iktidar yapa-
calk bir oyu, siz buraya ıgeleoektliniz, biz 
de başka biır yerde olacaktık; ama, siz 
geiamedin'z diye bunu kötıüdemeye ve miıl-
ıleüe yanlış ıbilgi vermeye hakkınız yoktur. 
Tabiî, asılında ıbu, kendi 'meşruiyetiniz 
lüzerinde konuşma anlamını da... 

BAŞKAN — Sayın Ülker süreniz so
na erdi, lütfen toparlayın. 

'REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiri-
yoruım efendim. 

«Millî iradenin yüzdesi yoktur» diye 
ifade ettiler, «Şurada şu kadar (80 bin) 
oyla ıgellmiiştir» diye İfade ettiler. Bu, 
her seçim bölgesine göre değişen bir 
orandır; 140 bin olanı da vardır, 20 bin 
olanı da vardır. Bundan da nasıl biir ne
tice çıkarıldığını anlayamıyorum. 

Getirilen öneri, iktidarın çalışmasını, 
muhalefetin ds denetleme yapmasını en
gelleyecek bir nitelikte değildir. Kanun 
tasarıları geldiği zaman, bu kürsüde, ik
tidar da muhalefet de -daha ziyade mu
halefet- konuşmak imkânına sahiptir. 
Öneriyi desteklemenizi istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP şuralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ülker. 

498 — 



T. B. M. M. B: 23 17 . 2 . 1988 0 : 1 

IV. — BAŞKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERİLER (Devam) 

a) Siyasî Parti Grubu önerileri 

1. — Genel Kurulun salı günleri ya
pacağı birleşimlerin, denetim konularına; 
çarşamba ve perşembe günleri yapacağı 
birleşimlerin yasama konularının görüşül
mesine ayrılmasına; Başkanlık sunuşları 
ve işaret oyuyla yapılacak seçimlerin her 
gün yapılmasına ilişkin ANAP Grubu 
önerisi (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
okunan öneriyi (İçtüzükteki tanıma göre. 
teklifi) oylarınıza sunacağım. 

Teklifi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Daıir 
Öngörülmeler» kısmıma geçiyoruz. 

\h — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 
1. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-

ağaoğlu ve 17 arkadaşının, Çernobil nük
leer reaktör kazasının neden olduğu rad
yoaktif kirlenmenin ülkemizdeki boyutla
rını ve bu konuda alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (1015) 

BAŞKAN — Bininci sırada, Artvin 
Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 17 ar
kadaşının, Çernobil nükleer reaktör kaza
sının neden olduğu rakyoaJktif kirlenme
nin ülkemizdeki boyutlarını ve bu konu
da alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması' açılmasına ilişkin önerge
sinin öngörülmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
•önergeyi tekrar okutuyorum efen

dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

26 Nisan 1986 tarihinde meydana ge
len Çernobil nükleer reaktör kazasından 
sonra, Hükümet sözcüleri jile yetkililerin 

birbirini tutmaz beyanlarda bulundukları 
kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

Yetkililer, önce, kazanın ülkemiz için 
önemsiz olduğunu, radyasyon bulutunun 
Türkiye'ye 'ulaşmayacağını, bulut ulaşsa 
bile üstümüzden tehlikesizce geçeceğini, 
buluttaki 'radyoaktivitenin bir kısmı yağ
murlarla üstümüze serpişe bile, bunun 
bir tehlike oluşturmayacağını iddia et
mişlerdir. 

'İyimser beklentinin aksine, radrasyon 
bulutu üstümüze kadar gelip havamızı, 
toprağımızı, suyumuzu, etimizi, sütümüzü, 
sebzemizi, meyvemizi, bitkilerimizi, çayı
mızı, fındığımızı kirletmiştir. 

Buna rağmen, Hükümet hiçbir tedbi
re gerek olmadığını, her şeyi rahatça yi
yip içebileceğimizi söylemeye devam et-
miştbr. Komşu ülkelerde birçok önlem 
alınıırken, bizde hiçbir önleme başvurul
mamıştır. 

Şimdi ise, 100 bin ton civarındaki 
radyasyonlu çayı halkımıza içiren yetki-
101er, geriye kalan 45 bin ton çayın za
rarlı olduğu gerekçesiyle imha edilmesin
den söz etmektedirler. 
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Eğer Çernobiıl lloazası sonrasında ülke
mizde hiçbir önlem almaya gerek yok 
idiyse, tonlarca çay şimdi neden imha 
edilmek isteniyor? 

Yok eğer, çaylarımız nükleer kaza 
sonrası raikyoaktif olarak 'tehlikeli ölçü
de kirlenmiş liseler, bir 'buçuk yıldan be
ri halkımıza radyasyonlu çay içirtmenin 
hesabını kim verecektir? 

Belli ki, Hükümet ve yetkililer baş
langıçta yaptıkları bir yığın hatayı, bun
ları kabuUenmefcsizin düzeltmeye çalış
makta ve böylece sorumluluktan kurtu-
'lıabi'leceklerinıi sanmaktadırlar. 

Hükümet ve yetkililer, bugüne kadar 
olduğu gibi, bugün de radyasyonlu çay 
için önlem almayı düşünürken, dikkatsiz 
davranmaya devam etmektedirler. 

Ülkemizde, radyoaktif kirlenmeden 
söz ediliyorsa, bu yalnızca çayda mı söz 
konusudur? Yediğimiz, içtiğimiz pek çok 
maddenin rakyoaktif olarak kirlenmemiş 
olduğu düşünülebilir mi? 

Hükümetin bugün geç de olsa çaya 
dönük önleminin doğru olduğunu kabul 
etsek dahi, bu önlemin sınırlı ve göster
melik olduğu ianikşılımaktadır. 

Açıkça görülmektedir ki, Hükümet 
radyoaktif 'kirlenme ile ilgili olarak basi
retsiz davranmıştır ve basiretsiz davran
maya devam etmektedir. 

Radyoaktif kirlenme, halkımızın sağ
lığı ve geleceği ile ilgili çok önemli bir 
sorundur. Hükümetin ve ilgililerin konu
ya ilişkin önlemleri ve yorumları ise cid
diyetten uzak ve yetersizdir. 

Radyoaktif kirlenmenin boyutlarını 
belirlemek ve bu günden itibaren alınma
sı gerekli çok yönlü önlemlerin ortaya 
konulabilmesi için; 

Bu konuda yetkililerden, ihmali ve 
sorumluluğu olanların belirlenmesi için; 

İzlenen basiretsiz politika nedenliyle, 
kamuoyunda oluşan paniğin ve güvensiz
liğim ortadan kaldırılabilmesi İçin; 

Anayasanın 98 inci Millet Meclisi îç-
tüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ayhan Anifağaoğlu 
Artvin 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Maliye 
ve Gümrük, Bakanı Sayın Ahmet Kuırtce-
be Alptemoçin; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin. değerli üyeleri; verilen 
Meclis araştırması önergesi hakkında bil
gi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bi
lindiği üzere, 26 Nisan 1986 günü Çenno-
bil'de bir reaktör kazası meydana gelmiş
tir. 28 Nisan, günü, İsveç erken uyarı is
tasyonları tarafından tespit edilen radyo
aktivite yükselmesinin, İsveç tarafından 
sebebi araştırılmaya 'başlanılmış; ancak, 
30 Nisan 1986 günü Sovyet yetkilileri, 
söz konusu kaza hakkında dünya kamu
oyuna açıklamalarda 'bulunmuştur. Bu 
açıklama üzerine, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Başkanlığına bağlı üç adet mo-
bilize ekip ile, dört adet sabit radyasyon 
gözlem ve ölçüm istasyonu derhal1 hare
kete geçirilmiş; ımerkezde de, bu ekipler
den gelmekte olan radyoaktivite ölçüm 
sonuçlarıyla ilgili haberleşmeyi ve de
ğerlendirmeyi yapmak üzere, aralıksız 
(24 saat) çalışacak şekilde tedbirler alın
mıştır,: 

Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğüyle koordinasyon kurarak, bu-
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dutun öncelikle Trakya'dan başlayarak 
ülkemizi etkileyeceğini hesap etmiştir. 
Bunun1 üzerine, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumunun mobilize ekipleri anında 
Trakya'ya sevk edilmiştir. İlaveten, Silah
lı Kuvvetlerimizin imkânları da kuıllanı-
laraik, Türkiye'nin her tarafında, havada
ki radyoaktivite ölçümleri, günde iki de
fa yapılarak, sonuçlarının Genelkurmay 
Başkanlığı aracılığıyla ilgili kuruluşa in
tikali sağlanmıştır. 

Bulutun Türkiye'ye ulaşamayacağı ko
nusunda bir kanaatimiz mevcut olmadı
ğı gibi, bu iddianın aksine, zamanında, 
gerekli 'bilgiler alınmış, değerlendirmeler 
yapılmış ve tedbirlerin alınmasına başlan
mıştır. 

Bu arada şu hususu belirtmek isterim 
ki, bahis konusu radyasyon bulutunun 
meteorolojik şartlar çerçevesinde hareke
tinden dolayı etkilenmeler tekdüze olma
mış, yerden yere ve zaman içinde, şaşırtı
cı farklılıklar göstermiştir. 

Bölgeye radyoaktif bulutun ulaşması 
üzerine, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
nun mobilize ekipleri tarafından bütün 
tarlalar, meralar, çeltik alanları dolaşıla
rak ölçümler yapılmıştır; ancak, az önce 
de belirttiğim gibi, radyasyonun gelişigü
zel bir dağlım göstermesi nedeniyle, sa
dece birkaç otlak ve merada tedbir alın
ması gerektiği tespit edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, ataması gereken ön
lemler anında alınmış; Edime Valiliği ka
malıyla, uygulamaya konması sağlanmıştır. 
Alınan bu önlemler Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu kanalıyla halkımıza 
duyumlmuştur. 

Bu duyuru şu hususları ihtiva etmek
tedir : 

1. Yağmurun ıslatmış olduğu yemle
rin hayvanlara verilmemesi ve hayvanların 
açıkta otlatılmaması, 
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2. — Yağmurun oluşturduğu çamurla
ra bulaşan ayakkabıların ve elbiselerin ça-
murlıarının boî akarsu ve fırça kutlanıla
rak giderilmesi, bu işlemden sonra, elle
rin bol su ile yılkanması, 

3. Yağmurun ıslatmış olduğu elbise
lerin bol akarsu ile yıkanması, 

4. — Yörede yetişen meyve ve sebze
lerin bol akarsu ile yıkanarak yenmesi. 

Ayrıca, Trakya'ya radyoaktivite bula-
şıkkğı olmayan temiz ot temimi için ge
reken malî yardim da sağlanmıştır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin rad
yasyondan etkilenmesi, Çernohil Nükleer 
Santralında 5 Mayıs 1986 günü vuku bu
lan ikinci bir patlamanın 7-9 Mayıs 1986 
tarihlinde bölgeye ulaşması: sonucunda ol
muştur. Bu etkilenmelerle lilgüi ilk tes
pitler, bölgedeki Silahlı Kuvvetlerimize 
ait cihazların ölçüm sonuçlarıyla yapıl
mıştır. Bunun üzerine, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu, başlangıçta Trakya'da 
alınan ıtedbirlerie birlikte, radyasyon öl
çümlerine Doğu Karadentiz Bölgesinde de 
ağırlık vermiştir. 

Olayı takip eden ilk bir ay içinde, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mobi 
ekipleri, 21 bin kilometrelik mesafe kat 
etmişlerdir. Çevre torâmalan yapmışlar, 
40 binden fazla ölçüm almışlardır. 600' 
den fazla süt, meyve numunesi radyoakti
vite analizılerine alınmıştır ve bu incele
meler o tarihten bu yana da sürekli ola
rak devam ettMlmefcıtedir. 

Hükümetimiz, konunun önemine bina
en, 26.5.1986 tarihinde, bir hükümet üye
sinin başkanlığı altında, 6 bakanlık, Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu, Genelkur
may Başkanlığı, Çevre Genel Müdürlüğü, 
İstanbul' Teknik Üniversitesi olmak üze
re, toplam 10 Ikuruluşun yüksek kademe 
görevlilerinden oluşan Türkiye Radyas-
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yon Güvenliği Komitesi kunılmuştur. 
Komitece yapılan ilk toplantıda, dış ti
caretimizde, özelikle Ortadoğu • ülkeleri
ne yapılan gıda maddeleri lihnaoatıında, gı
dalarım (radyasyondan laırî olduğuma dair 
sertifika istendiği belirtilerek, sertifikanın 
Türkiye Atom Enerjilisi Kurumu tarafın
dan Gaziantep ve Mersin'de verilebilıme-
ısi için. gerekli tedbirlerin alınması ve ge
lecekte vukuu muhtemel benzer kazalar 
durumunda, Yatır imlan Hızlandırma Fo
nundan Türkiye çapında radyasyon ikaz 
sisttemi kurulmasına ve yine bu tür kaza
lar için, uzun vadede Türkiye Tehlike 
Durum Planının hazırılanımasıraa, ayrıca 
.sürekli olarak, ÇernobiTin etkilerini izle
mek üzere,' Türkiye Atom Enerjisli Ku-
ırumumdan bütün ölçüm sonuçlarının gü
nü gününe komite başkanlığına iletilme
sini Ikaradıaştırmıştır. 

Alınan bu kararlar ve Hükümetimizin 
bu konuya gösterdiği hassasiyet ve önem 
nedeniyle, Yatırımları Hızlandrıma Fo
nundan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
na 500 milyon liralık ödenek tahsis edil
miş/; bu para ile, erken uyarı merkezileri 
için gerekli görülen radyasyon okuyucu 
ünitesi dedektörü, yazıcı ve kesintisiz güç 
kaymağı ile, dedek torun ayarlanan radyas
yon seviyesinin üzerimde okuma yapması 
halinde sesle ve ışıkla ikazda bulunan 
alarm üniteleri alınmıştır. 

İstanbul, İzmir ve Giresun'da mev
cut analiz laboratuvarıiarı sayesinde, 1986 
ve 1987 yıllarındaki gıda maddelerim in 
radyoaktif ölçümleri süratle yapılmış, ih
racatımızda herhangi bir aksaklığa sebe
biyet verilmemiştir. Ankara, İstanbul, İz
mir, Antakya, Gaziantep, Mersin, Giresun 
ve Rize'de kurulu olan ölçüm istasyonları 
vasıtasıyla, tüm gida ürünlerimizin ülke 
çapında radyasyon ölçümleri yapılmış, 
bunun sonucunda, sadece fındık, çay, ke-

17 . 2 . 1988 0 : 1 

klik, mahlep ve mercimek samanının rad
yoaktivite ihtiva ettiği tespit edilmiştir. 

Fındıkta tespit edilen radyoaktivite 
miktarlarının, Dünya Sağlık Teşkilatınca 
belirlenen 2 bin bekerel/fcilograımlık sını
rın çok altında olduğu tespit edilmliştir, 
Bu aşamada, fındığın devlet tarafından 
alınması için komitenin karar vermesini 
takiben, fındıkların aktivite miktarları tes
pit edilmiş ve ithalatlarında değişik rad
yoaktivite sınırları uygulayan ülkelere, 
tasnif edilerek, 1986 ürününün tamamı 
ihraç edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
genel değerlendirmeleri anlattıktan! sonra, 
şimdi de güncelliğini korumakta olan çay 
konusunda bilgi vermek istiyorum. 

Çay Kurumu, 1983 yılına 31 bin ton 
stokla girmiştir. 1983 yılında 436 bin ton 
yaş çay alınmış ve 110 bin ton civarında 
kuru çay üretilmiştir, 1984 yılma devre
den stok 36 bin tondur. 

1984 yılında 569 bin ton yaş çay alın
mış, 132 bin ton kuru çay imal edilmiş, 
bunun 111 bin tonu satılarak 1985 yı
lına 57 bin ton stok devretmiştir. 

1985 rekoltesi 602 bin ton yaş çay 
olmuş, 133 bin ton kuru çay imal edil
miş, 109 bin ton çay satılmıştır. 1986 yı
lına devreden stok 81 bin tondur. 

Yaş çay üretimi 1986 yılında 670 bin 
ton, 1987 yılında 567 bin ton olmuş, ge
ne yılı içinde, 1986'da 140 bin ton, 1987' 
de 120 bin ton kuru çay üretilmiştir. 

1988 yılına, Çay Kurumu 117 bin ton 
kuru çay stokuyla girmiş bulunmaktadır. 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, Çay 
Kurumu, hadisenin vukubulduğu 1986 yı
lına 81 bin ton kuru çay stokuyla gir
miştir. 1986 yılı mayıs ayı sonuna kadar 
49 bin ton kuru çay satılmış, haziran 
ayına 32 bin ton kuru çay stokuyla gi-
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rilmiştir. Olay olduktan sonra, «ilk sür
gün s> diye ifade ettiğimiz çayda, radyas
yon tespit edilmiş ve radyasyonlu çay
lardan üretilen kuru çaylar sürekli ola
rak inceleme altında tutulmuştur. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ele
manları, sürekli ölçümler neticesinde, fab
rikalarda ve paketleme fabrikalarında 
aldıkları tedbirlerle, radyasyon oranı yük
sek olan çayların piyasaya sürülmesine 
engel olmuşlardır. Zaten bu çayların pi
yasaya sürülmeme kararı, Çay - Kur yö
netimi tarafından da alınmış bir karar
dır. 

Satışa sunulmayan çaylar, özellikle 
iki ana depomuzda ve bir kısmı da diğer 
fabrikalarda özel koruma altına alınmış
tır, halen de bekletilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumlarınız olduğu üzere, çay, doğru
dan tüketilen bir gıda maddesi olmayıp, 
tali gıda maddesi olarak nitelendirilmek
tedir. Avrupa Topluluğunun 2.7.1987 ta
rihli toplantısı sonucunda, çay için limit 
12 500 bekerel/kilogram olarak belirlen-. 
miş ise de, bilahara Bakanlar Konseyin
de (Avrupa Topluluğunun) tarım politi
kasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle kabul 
edilmemiştir. 

Limitler ülkeden ülkeye büyük fark
lılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların 
bilimsel olarak izahı da mümkün değil
dir. Mesela gıda maddeleri için Ortado
ğu ülkeleri 75 bekerel/kilogram kabul 
ederken, Avrupa ülkelerinin çoğu 600 be-
kerel/kilogramı benimsemişlerdir. Bugün 
dünyada belli bir gıda maddesi için li
mitler, 10 bekerelden 15 bin bekerele ka
dar farklılıklar göstermektedir. 

Çay için kullandığımız limit, 9 Mart 
1987 tarihinde de geniş bir şekilde ka
muoyuna yapılan açıklamada ifade edil
diği gibi, demde, Avrupa ülkelerinin süt 
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için kullandığı limit olan 370 bekerel/lit-
redir. Bu hesaplara dayanılarak 1986 yı
lında piyasaya sunulan çaylar, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının ta
raması suretiyle ölçümleri yapılarak har
manlanmış ve paketlenmiştir. Şu anda 
imhasına karar verilen 44 773 ton çayın 
tespiti, bu ciddî çalışma sonunda ortaya 
çıkmıştır. 1986 yılına ait 13 bin ton ci
varında tefrik edilmiş bir miktar çay 
stoku daha bulunmaktadır. Bununla il
gili karar almaya yönelik analiz çalışma
ları devam etmektedir. Bu çalışmalar so
nucunda, gerekirse bu çaylar da imha 
edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 yılı ürünü çaylarda ise radyasyon 
seviyesi, tolerans hudutlarının altındadır. 
1987 Haziran ayından itibaren, piyasaya 
1987 yılı ürünü sürülmüştür, halen de pi
yasada 1987 yılı ürünü çaylar satılmak
tadır. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ta
rafından piyasadaki çaylar sürekli ola
rak denetlenmekte, tolerans hudutları üze
rindeki çaylar toplatılmakta ve bu çay
ları piyasaya süren firmalar derhal uya
rılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
nükleer enerji alanında kırk yıllık tecrü
besi olan gelişmiş ülkelerde bile bu ko
nularda anında karar verilememiştir. Ha
len, Federal Almanya'da, radyoaktivite 
ihtiva eden süt tozları muhafaza altında 
tutulmaktadır. Bu gıda maddelerinin, 
çayda olduğu gibi, hacim yönünden çok 
büyük, aktivite yönünden ise radyoak
tif artık tanımına giremeyecek kadar dü
şük seviyede radyoaktivite ihtiva etme
sinden dolayı, Federal Almanya, muha
faza altındaki süt tozlarına imha kararı 
verememiştir. Ayrıca Yunanistan'ın elin-
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de maksimum seviyenin üzerinde radyas
yon ihtiva eden 600 bin ton durum buğ
dayı mevcuttur ve bunun Avrupa ülke
lerine satılması için Yunanistan makam
ları çalışmalar yapmakta, imha yoluna 
gitmekte karar alınmamaktadır. 

Bütün bu gerçekler herkesçe malum
dur; ancak, konu güncelliğini muhafaza 
etmekte, ısrarlı olarak gündeme getiril
mektedir. Bu, aslında ülkemize bir men
faat temin etmemekte, aksine, gıda mad
deleri ihracatımıza menfî etkiler yapmak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilderi; 
1986 yılında, vücut sayıcı cihazlar
la, Trakya ye Doğu Karadeniz Böl
gelerinde yaşayan vatandaşlarımı/m 
vücutlarında, Çernobil kazası dolayı
sıyla biriken aktivite miktarlarını: 
ölçmeyi amaçlayan bir mobil ve 
Ankara ve İstanbul'da iki adet sabit vü
cut sayıcısı faaliyete geçirilmiştir. Ölçü
len değerler, alınan önlemlerin kesin de
lilidir. Güncel olan sezyum - 137 izoto
pu için konuşmak gerekirse, elde edilen 
neticeler, Türkiyemizde kişi başına en 
yüksek değer olarak 5 bin bekereldir. Ge
rek Trakya Bölgesinde, gerek Doğu Ka
radeniz Bölgesinde ve ülkemizin diğer yö
relerinde, en çok 5 hin bekerellik bir 
ölçüm yapılabilmiş olmasına rağmen, di
ğer Avrupa Topluluğu ülkelerinde ve 
OECD ülkelerinde 110 bin bekerele ka
dar ölçümler tespit edilmektedir ve bu 
rakamlar zaten insan vücudu için normal 
olarak kabul edilmektedir; bu rakam, 
çocuklar ve hamile kadınlar için 40 bin 
bekereldir. Zaten, OECD'nin yayımladı
ğı 'bültenlere de bakacak olursak, bu olay
dan en az etkilenen iki ülkeden bir ta
nesi Türkiye'dir, bir tanesi de İspanya' 
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
araştırma önerisinde, depolarda bekletilen 
radyasyonlu çayın imhasıyla ilgili etüt
ler yapılırken dikkatsiz davranıldığı iddia 
edilmektedir. Çayın imhası işinin teknik 
yönüyle, Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu görevlendirilmiştir. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Etibank, Ka
radeniz Bakır İşletmeleri gibi kuruluşlar
la da işbirliği yapmak suretiyle soruna 
çözüm aramaya başlamıştır. Bilindiği 
üzere, muhafaza altında bulunan mev
cut çayların imhası için, yaklaşık 300 bin 
metreküp hacme ihtiyaç vardır. Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu, 300 bin met
reküp hacim büyüklüğündeki bir gıda 
maddesinin imhasını ilk defa yapacağı 
için, tecrübe yönünden eksiklikler olabile
ceğinden, son derece temkinli hareket 
etmektedir. Bu nedenle, konunun teknik 
hata yapılmaksızın gerçekleşmesini temin 
(bakımından çeşitli etütler yapmaktadır. 
Yapılan etütler çerçevesinde, imha için 
kullanılabilecek yakma, kimyasal işlem, 
gömme gibi imha metotlarından en eko
nomik olanı olarak gömmeyi tercih et* 
miş bulunmaktadır. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinde de, Çer-
nobil kazası sonrası benzer durumlara 
rastlanmış olup, halkın eline ulaşmasın 
diye, bu kalbil gıda maddelerinin, İn
giltere, Federal Almanya ve İsveç'te 
toprak altına gömülerek imha edildiği 
tespit edilmiştir. Özellikle İsveç'te, 20 
hin - 30 bin bekerel/kilograrnlık aktivite 
ihtiva eden geyikler, hiçbir önlem alın
madan ormanlık bölgelerde gömülmüştür. 

Yurdumuzda, gömülecek yerin bazı 
teknik özelliklere sahip olması hususları 
da tahkik edilmektedir. Bu sebeple, Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü ve Devlet 
Su İşleri ile Türkiye Atom Enerjisi Ku-

504 — 



T. B. M. M. B : 23 
i 

rumu, koordinasyon içinde çalışmakta
dırlar. Bazı bölgelerin hidrolojik, ve hid-
ro - jeolojik özelliklerini incelemeye baş
lamışlardır ve gömme yerini tespit et
mek için çalışmalar devam etmektedir; 
henüz gömme yeri tespit edilmiş değildir. 
Bu konuda herhangi bir yanlışlık ya
pılmamasına büyük özen gösterilmekte
dir. 

Bu arada, Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumu, konuyu Uluslararası Atom Enerji
si Ajansına da sormuş ve Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansından alınan cevap
ta, «Aktivitenin çok düşük olması nede
niyle ormanlara gübre olarak bile atıla
bileceği» cevabı alınmıştır, ancak, ülke
mizde konuya büyük bir hassasiyet mev
cut olduğundan, ilgili kuruluş olan Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu, teknik etüt
lerle tespit edilecek bir yere çayların gö
mülmesini tercih etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çernobil olayının duyulmasını müteakip, 
nisan sonu, mayıs ayı başında, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ve arkasından, 
bir hükümet üyesinin başkanlığında 
teşekkül eütiınilen Radyasyon Güvenliği 
Komitesince, ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyonu da sağlamak suretiyle, va
kit ıgeçird'ümdk'Siiıziiaı gerekli tedbirler alm-
ımiiştır. Bu konudaki çalışmalar, günün 
24 ısaaltioıi kapsayan ve devamlılık aırz 
eden bir şefcMe ısıüırdürülimüştür. 

Başından beri ifade etmeye çatuştı-
ğım gibi, Çernobiılı olayım ımübeakip, her 
üründe olduğu gibi, bilhassa çaıy ürünü 
üzerinde de son derecede ciddî itedhiır-
ler atamıştır. Piyasaya sunulan çaylar, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eleman-
töarı (tarafından ciddî bir şekilde taran-
mış ve ancak onların konıtrolü sonu
cunda piyasaya sürülebilımiışterdiır. Tole
rans budultlaırını aşan çaylar katiyen pi-
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yasaya sunulmamışitiır. İşte, 'imhasına ka-
ırar verilen ve ımaliyet bedeli 53 tmıili-
yar fra olan 44 773 ton çayın tespiti de 
böyle oiıddî bir çalışmanın sonucunda or
taya çıkmıştır. 

Sayın IBaşkan, sayın ımiiietvekiılferi; 
astada, liımhasıına katrar verilen bu çay
lar da, çayın kullanımı nedeniyle inşan 
sağlığına zarar verecek seviyede bir rad
yasyonu ihtiva etmemektedir; çünkü, 
çay, kuru olarak yeniılmemekte, dem-
lenmıekbediır. Demlenmiş çay, daha son
ra ısu ile karıştırılarak içilımekte ve kuru 
çayın ihtiva ötfciği radyasyonun suya ge
çişi çok az miktarda olmaktadır. Aslında, 
bu çaylardan da, insan sağlığına zarar 
verecek biır radyasyonun deme, çay bar
dağına geçmesi mümkün değMir; ancak, 
vatandaşlarımız 'üzerinde, çayla ilgili 
psikolojik 'tereddütlerin ortadan kaldırıl
ması ve çay içiımıinin gönül rahatlığıyla 
sürdürülmesiini temim etmek açisımdan, 
bu çayın imhasına karar verilmiştir. Ay
rıca, biraz önce de ifade elttıiğim 'gibi, 
Çay Kurumu, 1988 yılına 117 bin ton 
kuru çay ile girmiştir. Biraz önce (ifa
de ettiğim gibi, son senderde çay satış
ları yılda yaklaşık olarak 100 bin ila 110 
bin ton arasında olduğuna gjöre, eğer 
ayda 10 bin (tondan ifade edecek olur
sak, 117 bin tonluk sibok, 11 - 12 aylık 
bir stok olmaktadır. Eğer biz, bu 117 bin 
tonluk stoktan 45 ıbin tonunu ıjmiha ede
cek Olursak, geriye kalacak olan 72 bin 
'ton ıda rahatlıkla 7 aylık biır emniyet 
stokunu ifade elbmefctedir kiı, karar alma-
ida, bu stok miktarının yüksekliği de 
bize yardımcı olmuştur. 

ISayın Başkan, sayın milletvekillileri, 
Hükümetiımiz, vatandaşlarımızın sağlığı
nı, hiçbir zaman, tisin ekonomik yönüyle 
mukayese «iümemiştiır, mukayese etmesi 
de miümk'ün değildir. Vatandaşlarımızın 
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sağlığı milyarlara değiışiKemez. tşıte bu ne-
derile bu limha kararı atamıştır. (Bugüne 
kadar, radyasyon, ihtiva' eden, insan sağ
lığına zarar vereoelk kadar radyasyon ih-
(tiva öden çay, piyasaya sürülmemiştir, 
bugünden sonra da, insan sağlığına za
rar vereoelk ımiikbarda radyasyon ihtiva 
©den çayın piyasaya sürülmesi tmıümkün 
değildir. izlenen politikalar ve alınan ted
birler, Hüküımdtiımiıziın ıbu konudaki ka
rarlığının açık ifadesidir. Bu politikalara, 
bundan sonra da büyük bir karaırhlılkla 
devam edillecekbiır. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bu nedenlerle, Mecfts araştırması 
açıllmasına ıgerelk bulunmadığını ifade 
eder, beni dinlediğimiz için sizlere te
şekkürler iımle saygılar sunarım. 

Sağ olun. l(ANAP sırallarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın 
'Bakan. 

Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın -Alili Topuz; buyurun efen
dini. 

SHP GRUBU ADINA ALÎ TOPUZ 
(ılstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekillileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
ı(SHP sıralarından alkışlar) 

Çernobil reaktör kazasından sonra ül-
fcemıizde [meydana gelen ıralkyoaktiıf kir-
lenimenim boyutlarını belirlemek ve alın
ması gerekli önlemleri saptamak ama
cıyla Anayasanın 98 iinoi ve Millet Mec-
llisiı İçtüzüğünün 102 ve 103 ünoü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılması konusunda Antvin Milletvekili 
Sayın Ayhan Arifağaoğlu ve arkadaş
larının vertmiış olduğu 'önerge üzerimde 
Sosyaldemıofcrat Halllkçı .Parti Grubunun 
görüşlerini açıklatmak. 'üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

'Öncelikle beliıribmjek ilslberiım ki, Sosyalı
demofcrat Hallıkçı Paırlti iGrubu olarak, bu 
konuda biır Meclis araştırması- 'açılması 
doğrucusunda oy kullanacağız. 

Sayın Balkanın, radyasyon konusunun 
gündemde tutulmak suretiyle ihraç imal-
Darımıızla illgili şüphe yaratrlldığı konu
sundaki üısitlü kapalı suçlamasını, konuş
mamın başında reddediyorum. Biz, gar-
çeğ'n -oritaya çıkarılmasını istiyoruz ve 
eğer gerçek, halktan ve Meclisten saklı 
tutulursa; bu, Türk ekonomisi açısından 
zararlı sonuçlar verse billie, o zararlı so
nuçları göze alacak kadar, dünya ölçü
sünde Türkiye'nin saygınlığını koruma
ya özen göstermek amacındayız. 

Konuyla iögil'i olarak grubumuzun 
görüşlerimi ve bizi böyle bir araştırma için 
olumlu 'itst'iıkatme'tite oy kullanmaya yön
lendiren konulan üç başlık altında kısa
ca bilgililerinize ve dikkatlerimize sunmak 
İstiyorum. Bu başllık'ları şöyle sıralaya-
biliıriz. 

1. Konuya ilişkin olarak Birinci 
Özal Hükümeti iile İkincil Özal 'Hüküme
timin tutumları arasındaki çelişkilerin ve 
bunun doğurduğu sorumlulukların ciddî 
boyutlara ulaşmış olması, 

2. ıRadyoalkbiif kirlenmeye karşı ül
kemizi! ve halikımızı korumaya yönelik 
önlemlerin, kurumların ve politikaların 
çok yetersiz bir düzeyde kalîlmış olması, 

3. Halkın genel sağliğı ve toplumun 
geleceğiyle çok yakından ilgili olan mad-
yoaktiıf kirlenme konusunun, muhalefet 
ile likltildar arasında işbirliği sağlayarak, 
birlikte ımilllî bir politika saptamaya çok 
uygun bir fırsat yaratabilecek niıtelikite 
olmaktadır. 

Sayın miletvekiıllleri, üç başlık altın
da özetleyerek sunacağım görüşleriımilze 
geçmeden önce, Çernobil nüklieer reak-
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tör kazasının oluşu ve etkileri ile ilgillı 
genel düzeyde kısa <biır h'atıırlatma yap-
ımakta yarar igörüyorum. 

26 ÎNisan 1986 tarihinde Çernobil'de 
meydana gelen nükleer ıreaflcitör kazası, 
dünyamızın ve insaniliğin karşılaştığı şid
detli ve büyük facialardan bJrisidiır. Bu 
faciadan, derece derece, neredeyse lüüm 
dünya 'etkilenmiştir. 'Kazanın tnaydana 
ıgelldiğii bölge (Kiev Kenti dahil! olmak 
üzere) 'tahlllıyie edilmiştir. Sayın Balkanın 
•da ibeliırtffciiği gübi, Sovyetler Birliği, ön
celleri kazayı dünya kamuoyundan gizle
miştir. Kazadan iki gün sonra (28 /Nisan 
1986 'tarihlinde) İsveç radyosu, havadaki 
radyoaktivite oranının arttığını duyu
rarak, kend'iı (topraklarında ıbiır sızıntı
nın bulunmadığını açiklaımıştır. Daha 
sanıra TAlSS Ajansı, nükleer sızıntının 
Çernöbill'de meydana ıgeBdiığiniı doğrula
mıştır. Kazadan üç gün sonra (29 Nisan 
1986 tarihimde) Sovyetler ©iriliği, ka
zayı, «felaket» olarak niıtelendiınmiş ve 
'yangın ısörıdürülemediği içlin, İsveç'ten ve 
©atı Almanya'dan yardım İstemiştir. Ay
nı gün Amerika Birleşik DevMeriı Ulu
sal Atom iLaboraıtuvaırı, rüzgârın yön 
değiştirtmesi durumunda, Türkiye'nin ön
lem alması gerektiğini ıbdoırtaişbiır. 

Sayın miletvekilleriı, rüzgârlar, tehli
keli ölçüde ıradyoakıtilf toiırle yüklü (bulut
ları ülkemizle doğru sürukleye dur
sun, ıbiız isimdi de biraz ıradyosyonun ni
celiğini belirleyen üç kavram üzerinde 
duırallım. 

[Aslında, radyasyon (ıradyoaktiıf kirli
lik) çok teknik bir konu olmakla birlik-
ıte, aynı zamanda herkesin kalayca an
layabileceği ive anlatabileceği ıbiçiımde de 
açıklanabilir. Açıkliam'akıta yarar gördü
ğümüz biırincıi kavram, doğal! radyasyon 
kavramıdır. Doğalü radyasyon, bir yıl 
içinde veya ıbölıM'i 'bir zaman dilimi 
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içinde, doğrudan ve mortma! yaşam iılüş-
kileriınden a'lınan radyasyon miktarıdır. 

HepSımiz aslında biır radyasyon ban
yosunda yaşamaktayız. Gözle gördbildi-
ğimiz ve ıgöremediğimiız ışınların etkisi 
altındayız. Bir miktar radyasyonun, as
lında, bize hayatiyet de verdiği bilin-
mekiuediır. 

'İkinci kavram, güveni olarak alın-
ımasma izin verilen radyasyon kavramı
dır. Uluslararası standartlara göre, nük
leer enerji ortamında çalışan uzmanla
rın, 'teknisyenlarin ve işçilerin, almaların
da sakınca görülmeyen düzeydeki rad
yasyon miktarı böyle 'tanımlanmakta
dır. 

Üçüncü ve son kavram, tehlikeli [rad
yasyon kavramıdır., İnsan sağlığı için teh
like 'yaratacak düzeydeki radyasyon m'ik-
tarı bu kavramla açıklanmaktadır. 

'Uzmanlar, ıbilriınci kavramı, yani do
ğal radyasyonu 1 kabul 'edersek; ikinci 
kavramı, yani güvenli olarak alınmasına 
izin verilen 'radyasyon «miktarını, bunun1 

- aynı zaman sınırı içinde - 5 ilâ 10 katı 
olarak; üçüncü kavramı, yani tehlikeli 
radyasyon miktarını ise - aynı zaman sı
nırı içinde - 50 ıbin kaltı olarak ilfade et
mektedirler. 

Bu kabullere göre tehlikeli (radyas
yon miktarı, güvenli olarak alınmasına 
izin verilen radyasyon miktarının 5 bin 
ilâ 10 bin katı kadardır. 

Çernobil nükleer reaktör kazası! son
rasında ülkemize kadar ulaşan radyoak
tif kirlilik, almakta olduğumuz doğal 
radyasyona ek olarak ne kadar daha 
radyasyon almamıza neden olmuştur? 
Doğa'! radyasyona ek olarak aldığımız 
radyasyon miktarı, güvenli olarak alın
masına iizin- verilen radyasyon miktarı 
'düzeyine ulaşmış ıveya ibunu aşmış mıdır? 
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Sorun ibudur. Radyoaktif kirlilliğiın teh
like boyutu 'bu ölçülere göre hesaplana
bilir. 

Sayın miMetvekiidleril, Çer-no'Dİll nükleer 
-reaktör Ikazası ve radyoaktif kirlilik ile il-
igili ıbu geneli açıklamalardan ısonıra, şim
di, ıbaşllangıçta belirttiğim üç başlık ab-
tuıda 'görüşlerimizi sunmak istiyorum. 

1. 'Konuya ilişkin oliarak, Birimci 
özal Hükümeti ille ilkimci özal! Hüküme
tinin 'tufcuımliarı arasındaki çelişkiler ve 
bunum doğurduğu sorumluluklar meler-
diır? Geliniz, gelişmeleri ve yetkililerin 
açıklamalarını ıtariıh sırasına glöne birlikte 
gözden geçirelim ve ıbuıgün Sayın Baka
nın ıbu kürsüden yapmış olduğu konuş-
mıaları da, anlatacaklarımın sonuna siz 
ekleyiniz. 

IKaza sonrasî, (gökyüzünü kaplayan 
ıradyasyon yüklü ıbuluitllar rüzgârlarım da 
'etkisiyle Türkiye'ye doğru hızla yol alır
ken ve Avrupa ülkelerimde vakit yitiril
meden geniş kapsamlı önlemler lalkmırken, 
fezadan dört glün sonra (30 Nisan 1986 
tarihînde) Türkiye Atom Enerjisi 'Ku
rumu Başkanı IProf. Dr. Yüksel özemıre, 
«radyoaktif serpintimin Türkiye'ye ullıa-
samayacağımı, ulaşsa ıbille etkili olma
yacağını» açıklamıştır. Türkiye Altoinı 
(Enerjisi Kurumu Başkanı bir ıgün sonra 
1(1 Mayıs 1986 'tarihimde) ve ondan da bir 
ıgün sonra (2 Mayıs 1986 tarihinde) üst 
üste ilbiı kez daha, «radyasyonda artış 
tahmin edilmediğini, artış olduğu takdir
de 'bunun gözlenmeyeceğimi, mütllaka 
açıklanacağını» ilfade etmiştiır. 3 Mayıs 
1986 tarihinde, aynı yetkili, yükseleceği
ne ilişkim tahminleri olmadığı bir sırada, 
'bir gün sonra, 24 saat faille geçmeden, 
Edirne ve KapıJkuleMe radyasyon oranı
nım aniden artması 'üzerime, !böl!gede yağ
mur suları idle temas edilmemesi! yoılum-
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da uyarıda ıbulunımuş ve Sayın Bakanın 
'bu kürsüden açılklladığu gibi, bazı önlem-
'lerin ahnmasını iısterniıştir. 

7 Mayıs 1986 tarihinde, yetkililer, 
Türkiye'nin tümündeki ©t, süt, su, balık 
ve zebzelerim tertemiz ollduğunu açıkla
mıştır. Buna rağmen, ibiır ıgün sonra, Suu
dî Arabistan Türkiye'den et alımını dur
durmuştur. 13 Mayıs 1986 tarihimde, 
Avusturya Türkiye'den yaş sebze ve 
meyve alımını durdurduğu mailde, Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başkamı, 
«tüm yiyecek ve liçecek'llerde radyoalkitiıf 
bulaşık olmadığım, nereden getıiırilliırse ge
tirilişim kendisinin bunları 'yiyip 'içeceği
ni» söylemiştir. 

19 Mayıs 1986 tarihimde, NATO Bi
lim Komitesi Başkanı, Türk Hükümetinim 
(ölçümler hakkında gerekli açıklamııaları 
yapmamasını, olayı örtbas yoluna gitme
sini .hayretle karşıladığımı bildirmiştir. 

29 Mayıs 1986 tarihinde, Radyas
yon Koordinasyon Kurulu kurulmuş ve 
başkanlığına Sanayii ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahilt Ara1! getirilmiştir. 

9 Haziran 1986 tarihimde, yetkililer, 
Türkiye'deki bütün gıdalarım güvenceli 
olduğunu, halMan hiçbir şey gizlemedik
lerimi açık'lamışliardır. . 

'Devam ediyorum sayım milletvekilleri: 
5 Eylül 1986 tarihlinde, Hükümet yetkilli-
Ieriımizim açılklamalarımın aksime, Avrupa 
Topluluğu ülkeleri, Türk fındığında 
radyasyon oranınım yüksek çıkması üze
rine, alımı durdurmuştur. Buna rağmen, 
on ıgün sonra, (15 IByllül 1986 tarihinde) 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, 
«Tütümıümüzün tertemiz, fındığımızda 
'tehlikeli boyutlarda 'radyasyon yoktur» 
demiştir. 

Ancak, çelişkiler bunlarla bitmemiş; 
ilki gün sonra, (17 Eylül' 1986 tarihimde) 
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Ünye ve doğusunda kalan ibölgedeki1 fın
dığın, di) sınırları dışına çıkarılması ya
saklanmıştır, 

28 (Kasım 1986 ^tarihinde, Hollanda 
Sağlık Bakanlığı, «Türk çayında yüksek 
radyasyon bulunduğunu» açıkliaımıştır. 

2 Aralık 4986 tarihinde, yani1 birkaç 
gün sonra, 'Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Cahit Aral1, «çaydaki radyasyonun 
tehlikeli. olmadığını» yine söylemiştir. 

Şimdi, 3 Aralık 1986 tarihine geliyo
ruz: İBu tarihte, 'Maliye ve Gümrük Ba
kanı Sayın Ahmet Kurıtoebe Alptemoçin, 
«Çaydaki radyasyon korkulacak düzeyde 
değildir, herkes çayını demlesiin, afiyetle 
içsin» derniışitiır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtiN 
{Bursa) — Yine de diyorum. 

TURHAN HIRFANOÖLU (Hatay) 
— Niye gömüyorsunuz o zaman? 

ALİ TjOPUZ {Devamla) — Sayın (Ba
kan, «Yine de diyorum» buyuruyorlar; 
çelişkilerin'i ibiıraz sonra söyleyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 3 Aralık 1986 
tarihinde, birinci sürgün çayın üretimi 
bitmiş, kuru çay haline, kuManılabile-
cek hale getirilmiş ve ıbunlarm yüksek 
düzeyde radyasyon taşımış olduğu ka
muoyuna hiç açıklanmadığı halde, bu
gün bu kürsüden, Sayın Bakan, «Bun
ları o zaman ifcespit etmiş olduklarını, o 
zaman piyasaya sürmediklerini ve o za
mandan beri depoda sakladıklarını» ifa
de buyurmuşlardır. Hem bunu böyle 
söylemiştir, hem de, «Aslında, bu çay-
lardakiı radyasyon düzeyimin, insan sağ
lığına zarar vermeyeceğini» de eklemiş-
ılerdir. 

ıDeğerli mildtvekilleri, radyasyonlu 
bir madde, korunması da zor bir mad
dedir; bulunduğu yerden de radyasyon 

yaymaya devam edeblür. Şimdi sora-
İkn: Bimbuçufc seneye yakın Ibilr zaman
dır, yüksek düzeyde radyasyonlu oldu
ğunu bildiğiniz çayları hangi teknik ko
şular içinde muhaifaza ettiniz kıi, çevre
ye olan ıtesiiıninii önleyebildinilz ve nedeni 
o günden ıbu yana bu konuda kamuoyu
na etraflı bir açıklama yapmadınız? 

Say m IBakan, buradaki açıklamasında 
ülginç bir şeye daha değindi!, «İmha edi
lecek çay bir tarafa bırakılsa bile, şu 
andaki stok düzeyinin 7 aylık ihtiyacı 
karşılayabilecek toilr düzeyde okluğunu» 
Söyledi. ı 

Eğer, 7 aylık bir dıönemiı karşılaya
cak kadar tehlikesiz düzeyde radyas
yonlu veya radyasyon almamış çayımız 
ollımasaydı, acaba, Hükümet bu yüksek 
düzeydeki 'radyasyonlu çayı, Sayın Ba
kanın biraz evveli burada «tçdlmesinde 
sağlık açısından bir zarar da olmadığı» 
yolunda kanaatini! de belirttiği çayı, 
Türk toplumuna içireoek miydi, içirtme
yecek miydi? iCSHP sıralarından alkışlar) 

'MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Demagoji yapıyorsunuz. 

ALİ TOPUZ {üevamla) — Ben de
magoji yapmıyorum Sayın Bakan; bunu 
böyle anlamayınız lütfen. Konuşmamın 
ileriki bölümlerinde de arz edeceğim, 
sizi suçlamak ye herhangi bir suçlu ara
mak niyetinde değilim; bir gerçeğin or
taya çıkmasına yardımcı olmaya çalışıyo
rum. 

Devam ediyorum bu açıklamalara : 
7 Aralıkta, yani, Sayın 'Bakanın «Her
kes afiyetle içsin» dediğinden birkaç gün 
sonra, Sayın Başbakanımız da, «Azıcık 
radyasyonlu çay çok faydalıdır. Radyas
yonlu çay için, lezzetli oluyor» demişler
dir; doğru söylemişlerdir. Gerçekten, az 
oranda radyasyon yani doğal radyasyon 
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alıyoruz; ama, Sayın Başbakanın, çayda
ki radyasyon düzeyinin ne noktalara var
dığını bizzat kendisinin tespit etmesine 
imkân yoktur, hatta Sayın Cumhurbaş
kanının da hiç imkânı yoktur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKACI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Uzmanlar yapıyor. 

ALt TOPUZ '(Devamla) — Ama, 
uzmanlar, bazı kurumlar, kuruluşlar öy
lesine raporlar önlerine getirmişler
dir İki, belki, Sayın Başbakanı da 
böyle konuşmaya mecbur etmişler
dir. Bunları araştırmamız lazım, 
Bizim bu konuda güvenimizin sarsılmış 
olduğunu ifade etmek isterim konuşma
mın bu bölümünde. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da, «rad
yasyonlu çayı içmemezlik etmeyeceğini» 
ifade buyurmuşlardır. 

Bütün bunlar, toplumun üzerinde,-
«Herhangi bir tehlike yoktur. Ciddiye 
alınacak bir durum söz konusu değildir» 
şeklinde. bir beklenti yaratmıştır. Yetki
lilerin, «Tehlikeli bir durum söz konusu 
değildir» şeklindeki açıklamaları daha 
sonra devam etmiş, 1987 yılı içinde çe
şitli tarihlerde hu iddialar basında yer 
almış, halkın bu konuda hiçbir önle'm 
almasına gerek bulunmadığı da tekrar
lanmıştır. 

Bu arada, 31 Mart 1987 tarihinde, 
Çay - Kur Genel Müdürü Sayın Yılmaz 
Telatar, 8 Nisan 1987 tarihinde de Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
Sayın Özemre görevinden alınmış veya 
ayrılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral da, değişen' Hükümet
te yeniden görev almamıştır. Bunların 
ardından İkinci Özal Hükümetinin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Bü
lent Akarcalı, «Radyasyonlu çay bir an 
önce imha edilecektir» diyerek, olayın 

yönünü tam tersine çevirmiş ve tartış
malara yeni ıbir boyut getirmiştir, Şimdi 
bunu tartışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar, 
hiçbir yorum katmamaya özen göstererek, 
olayın- zaman içindeki gelişmelerini, yet
kililerin açıklamalarına dayanarak özet
lemeye çalıştım. Radyasyon etkisine ma
ruz kalan, yaş çay yapraklarından elde 
edilen 145 ıbin ton civarındaki kuru ça
yın 100 bin tonu piyasaya sürülmüş 
ve tüketime yönlendirillmiş, kalan 45 
bim ton civarındaki kuru çay da 
iki ayrı depoda bekletilmiştir. Şimdi, de
polarda bulunan 45 bin ton kuru ça
yın, tehlikeli ölçüde radyasyonlu oldu
ğu gerekçesiyle imha edilmesine karar 
verilmiş bulunuyor. 

Birinci Özal Hükümetinin Tehlike
sizdir» diyerek halka içirdiği 100 bin ton 
çaydan hiçbir farkı bulunmadığına inan
dığımız, geriye kalan 45 bin ton çayı, 
İkinci Özal Hükümeti «Zararlıdır» diye 
imha etmek istemektedir. Bu durumda, 
ya Birinci özal Hükümeti, ya da İkin
ci özal Hükümeti; ama, mutlaka Özal 
hükümetlerinden birisi kusurludur ve so
rumludur, Birinci Özal Hükümetinin tu
tumu doğru ise, neden İkinci özal Hü
kümeti 45 bin ton çayı imha etmek iste
mektedir? Bu imha işlemi gerçekleştiril
diği takdirde, 45 bin ton çayın imha edil
mesinin - eğer ileride ortaya çıkarsa-so
rumluluğu İkinci Özal Hükümetine ait 
olur. Eğer, İkinci Özal 'Hükümetinin tu
tumu doğru ise - bugünkü tutumu doğru 
ise - halkımıza 100 bin ton çay içirilmiş-
tir; bu radyasyonlu çayı içirtmenin he
sabını kim verecektir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — 100 bin ton radyasyonlu 
çay içiriimemişitir, insan sağlığına zarar 
verecek çay piyasaya arz edilmemiştir. 
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ALt TOPUZ (Devamla) — Sayın 
Bakan, o zaman, 1986 ürünü çayın hiç
birisini piyasaya sürmediğinizi ifade et
mek istiyorsunuz?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Denetim sonucunda, insan 
sağlığına zarar vermeyecek seviyede olan 
çaylar satılmıştır sadece. 

ALt TOPUZ (Devamla) — Sayın 
Bakan,, tabiî sizin söylediğinizin doğru 
olma ihtimali de var.... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Doğrudur. 

ALt TOPUZ (Devamla) — Fakat, 
bunların doğru olduğunun anlaşılabilme
si, daha önce aksi yönde oluşturulmuş 
kamuoyuna rağmen, şimdi bilgileri bu 
şekilde sunarak kamuoyunu ikna edebil
meniz için, bu Meclisin tümünün katı
lımıyla bir araştırma açılıp, bu araştır
manın sonunda bunun ortaya çıkmasının, 
Tünk toplumunun birliği ve bütünlüğü 
için, güvenliği için daha yararlı olacağı 
kanısındayım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, radyoaktif kir
lilik sadece çayda mı söz konusudur? 
Öteki yiyecek içeceklerde, şimdi im
ha edilmek istenen çaylar gibi, teh
likeli düzeyde radyasyonlu çay içe
rek, öteki radyasyonlu yiyecek mad
delerini yiyerek, tehlikeli derecede rad
yasyon alan yurttaşlarımızın, bugün de
ğil, belki ileride1 ortaya çıkacak rahat
sızlıklarının hesabını kimden soracağız, 
eğer bu işe bir aydınlık getiremezsek? 

Uzmanlığı uluslararası düzeyde ka
nıtlanmış bir değerli uzmanımız, bir yıl 
boyunca doğadan aldığımız radyasyonun, 
yani doğal radyasyonun ortalama 10 ilâ 
20 katı kadar radyasyonu Çernobil son

rası almış olabileceğimizi; yani güvenli 
olarak alınmasına izin verilen radyas
yon miktarının aşılmış olabileceğimi ifa
de etmektedir. Güvenli olarak alınması
na izin verilen radyasyon miktarının 
üstüne çıkılmış mıdır, çıkılmamış mıdır? 
Bunun ne anlama geldiğini, biraz düşü
nürseniz, kendiniz de bulabileceksiniz. 
Çıkılmış ise, nerelerde çıkılmıştır ve bu 
durum hangi boyutta sorun yaratacak
tır? 

'Bu denli çelişkilere ve belirsizliklere 
rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
araştırma açılması önerisini reddedecek 
olursa, tarih önünde insanlık adına gö
revini yapmamış duruma düşebiliriz en
dişesini taşımaktayız. İşte bu nedenler
le Meclis araştırması açılması gereklidir 
ve zorunludur, diyoruz. 

Amacımız, Hükümeti ve Anavatan 
Partisini mahcup etmek, zor duruma dü
şürmek değildir. Amacımız, Hükümetin 
ve ilgililerin başlangıçtaki tutumlanyla 
soruna karşı duyarsız kaldıklarını, şim
di ise, iş işten geçtikten sonra, belki de 
abartılı yorumlarla önlem almaya kal
kıştıklarını ortaya koymaktır. Amacı
mız, insanımızın sağlığını ve toplumu
muzun geleceğini çok yakından ilgilen
diren bu konuda, yapıcı bir yaklaşımla 
uyanda bulunmaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştır
ması açılması doğrultusunda oy kullan
mak istememizin ikinci nedeni, radyo
aktif kirlenmeye kaşı ülkemizi ve hal
kımızı korumaya yönelik önlemlerin, ku
rumların ve politikaların çok yetersiz 
bir düzeyde olduğunun anlaşılmış olma
sıdır. Radyoaktif kirlenme, çağımızda 
sıkça yaşanan bir sorundur; insanlığa 
en zararlı çe'vre sorunudur. Üstelik ülke
miz, radyoaktif kirlenme dışındaki çev
re sorunlarını da henüz kontrol altına 
alabilmiş değildir. Bilinen çevre sorun-
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larına bir de radyoaktif kirlenme eklen
diğinde, sorun Türkiye için ciddî ve kar
maşık bir nitelik kazanmaiktadır. 

Bu nedenle, alınması gerekli önlem
leri saptarken, gerekli olan kurumları ve 
politikaları oluştururken, başlangıçta 
bazı baltalan ve eksiklikleri doğal karşı
lamak ıbelki de mümkündür; ancak, ba
zı sorunlar çok yoğun biçimde yaşan
dıktan ve tehlike açık seçik görüldükten 
sonra, hiçbir hata ve hiçbir eksiklik ba
ğışlanamaz. İşte biz şimdi böyle bir 
konumdayız. 

Radyoaktif kirlilikle ilgili olarak, 
Türkiye" Atom Enerjisi Kurumundan ve 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezinden başka, ciddî sayılabilecek 
bir kurum olduğunu sanmıyorum. Baş
ka ıbir kuruma gerek var mı, yok mu, 
onu da henüz bilmiyorum. Gerek yok
sa, bu kurumlar kendi içinde acaba ye
terli bir bilimsel kadroya, gerekli do
nanıma ve örgütlenmeye sahip midirler? 
Bu kurumlarımızın üniversitelerle ilişki
si ne düzeydedir? Türkiye-Atom Enerji
si Kurumunun ve Çökmece Nükleer 
Araştırma Merkezinin, biraz evvel belirt
tiğim konularda iyi bir sınav vermediği 
bizce kanıtlanmıştır. Gerek Hükümet ve 
gerekse ilgili kurumlar ve sorumlular, 
radyoaktif kirlenme olayını geriden iz
lemiş'; bu konuda, yönlendirici, toplumu 
uyarıcı ve halka güven verici bir konum 
kazanamamışlardır. Acaba,, bu yetersiz
lik, Hükümetin ıbilime ve bilim adamla
rına, tıpkı ticarete ve ticaret adamlarına 
bakıldığı gibi bakmış olmasından mı 
kaynaklanmaktadır? Radyoaktif kirlen
menin en yoğun olduğu dönemlerde ve? 
daha sonraları, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumunun kendi dışında bilimsel araş
tırma yapılmasını, araştırma sonuçları
nın yayınlanmasını ve resmî kurumlarca 

yayınlanmış sonuçların eleştirilmesini ya
saklayan zihniyet, acaba YÖK mantığı-
mn bir uzantısı mıdır? Özelde ıbilimsel 
niteliklıi Ikuruırılann, genelde kurum ve 
kuruluşların tümünün, görevlerini ikti
dar yanlısı bir çerçevede ve iktidara ya
ranma anlayışı içinde sürdürmeleri ne 
anlama geteıöktedir? Bu, partizanlık de
ğil de nedir? Bu, 1980 müdahalesinden 
bu yana Anavatan Partisi tarafından 
övünülecek açıklanan, halkın depolitize 
edilmesi kararının bir uzantısı olarak, 
devlet kurumlarını iktidar yanlısı olarak 
poliıtize etmek anlamına mı gelmekte
dir? 

Sayın (milletvekilleri, radyoaktif kir
lenme ve genelde çevre sorunları konu
sunda ülkemizde yeterli ıbir kurumlaş
manın, ciddî bir örgütlenme ve kadro
laşmanın mevcut olmadığı, Çernobil nük
leer kazası dolayısıyla acı bir gerçek 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde doğal afetlerle ve sivil 
savunmayla ilgili de çağdaş ölçülere uy
gun kurumlaşma ve örgütlenme yoktur. 
Radyoaktif kirlenme konusu, bir çevre 
sorunu olarak toplumumuz açısından 
en hassas olanı ve sonuçları en ürkütücü 
olanıdır. Bu konu ile ilgili olarak resmî 
kurumların ve örgütlenmelerin çağdaş 
bir konuma getirilmesi sırasında, halkın 
demokratik katılımını en üst düzeye çı
karmak, önlemler alınırken haliktan hiç
bir şey gizlememek, nükleer enerji ya
tırımı ve kullanımı konularında halkın 
oyuna başvurmak, ilke olarak kabul edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri, radyoaktif kir
lenmeye karşı ülkemizi ve halkımızı 
korumaya yönelik önlemlerin... 

BAŞKAN — Sayln Topuz, lütfen 
toparlar mısınız efendim? 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim; son kısmına geldim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Kurum
ların ve politikaların çok yetersiz ol
duğu açıkça görülmektedir. Bu yetersiz
likleri saptamak ve gerekli önlemlerin 
ve politikaların alınmasına katkıda bu
lunmak amacıyla, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu konuya duyarlı olarak 
eğildiğini göstermesi gerekir ve böylece 
bir tutumun uzantısı alarak da araştır
ma açılmasına karar vermesi gerekir. 

Saym milletvekilleri, konuşmamın son 
bölümünde, halikın genel sağlığı ve top
lumun geleceği ile çok yakından ilgili 
olan radyoalktif kirlenme konusunun, 
muhalefet lile iktidar arasında işbirliği 
sağlayarak, birlikte millî bir politika sap
tamaya çok uygun bir fırsat yaratabile
cek nitelikte olduğu yolundaki görüşle
rimizi açıklayacağım kısaca. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Saym Başkan, zaman yok; 
yarım saat oldu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size de 
yarım saat verdim efendim. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Sayın 
millet vekilleri, demokrasimizin, parla
mento düzeyinde ciddî tıkanıklıkları var
dır. 

t ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
ym Başkan, biraz önce 45 dakika (konuş
tular. 

BAŞKAN — Süreyi iyi düzenliyo
ruz efendim; lütfen müdahale etmeyin. 

Devam edin efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) —. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan yoklar mı? 
(ANAP sıralarından , «Burada» sesleri) 
Sayın Bakanın, Balkanlar Kurulu sırala
rında oturması lazım efendim. 
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ALI TOPUZ (Devamla) — Üzüle
rek belirtmek durumundayız ki, Türki
ye Büyük Millet Meclisini Batılı anlam
da demokratik bir işleyişe, özgür bir tar
tışma ve karar alma ortamına ulaştıra-
mamışızdır.' Bu Ikonuda, parlamento ge
leneğimizde, ne yazık ki, yeterli düzeyde, 
övünülebilecek birikimler de" yoktur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülmekte olan hemen her konunun so
nucu, önceden bellidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ıkararlaştırılınası gere
ken konular, önceden, iktidar partileri- r 

nin grup toplantılarında, resmî ya da 
özel karara bağlanır ve bu kararlar, çok 
büyük ıbir genellikle de Türkiye Büyük 
Millet Meclislinde,- değişmeden onayla
nır. Bir ıbaşjka deyişle, muhalefet grup
ları, en haklı olabilecek konularda bile, 
çok kere, alınacak kararları etkileme 
şansına sahip değildirler. 

Demokrasimizi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, böyle tek bacaklı olarak 
işletemeyiz. Parlamento içinde ya da ül
kede arada bir yaşanan ciddî bunalım
larda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu durumunun büyük etkisi olduğu ka
nısındayım. Hele içinde bulunduğumuz 
yasama döneminde, iktidar partisinin 
yüzde 65 oranında sandalyeye1 sahip 
bulunması, dikkatli davranılmayacaik 
olursa, hiçbirimizin temenni etmeyeceği 
çok ciddî sıikıntılara ve bunalımlara se
bep olabilir. 

İktidarıyla muhalefetiyle, birlikte, 
demokrasimizi geliştirip güçlendirmek 
zorundayız. Her konuyu, mensup oldu
ğumuz partinin siyasal yararından önce, 
ülkemizin ve halkımızın yararını düşüne
rek karara bağlamalıyız, 

Görüşmekte olduğumuz konu, özel
deki büyük önemi yanında, ülke sorunla
rı çerçevesinde belki sınırlı bir öneme 
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sahiptir; ama, hepimizin1, bu konudaki 
'gelişmeleri inoeûeıme, araştırma ve halikın 
ge'jeoeği için oluşturulacak yeni politika
lara katıljma isteğimiz vardıır. Bu konuda, 
iktidar ve muhalefetin birlikle milî bir 
politika saptamasına bizce hiçbir engel 
yoktur. Geliniz, hiç olmazsıa bu konuda 
birlik Olalım, Türkiye Büyük M Elet Mec
lisinin demokratik işleyişine bir başlangıç 
yapallıım, araştırma açıtaası doğrultusun
da tüm milletvekilleri birilikte oy kullana-
taı. 

Bu dilelkteriımile, Yüce Meclisi saygı 
iıl© selamlıyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışllar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topuz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Cemali Ali şan; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

İM. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
Sayım Başkan1, görüşmelere mahal! olup 
olmadığı hakkında yerimden bir şey arz 
etmıek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İM. TURAN ıBAYAZIT (İzmir) — 

Bütün ciddiyetimle arz ©diyorum, Hükü
met yerinde değildir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKİSAY 
(Bolu) — Burada efendim; ben temsil 
ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hayır efendim, önergenin muhaitabı olan 
Sayın Maliye Bakanıdır, Hükümet adına 
konuşan Sayım Maliye Balkanıdır ve hiç
bir zamanı, teamülde, bir sayın bakanın 
önergeye muhatap ollup, bir diğer sayın 
balkanın «mevcudunu» demesi görüime-
mrştir. Sayın Maliye Bakamı lütfen yerine 
geçsin efendim. 

BAŞKAN -T- Buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Cemal Alişan. 

DYP GRUBU ADINA CEMAL ALI
ŞAN (ISaimsum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisimi değerli üyeleri; 26 Nisan 19816 
tarihinde meydana gelen Cemobil nük
leer reaktör kazasının sonucunda ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme ve halk sağlığı 
yönünden Hükümetin ve görevlilerin izle
diği basiretsiz, tutorsıız, yanlış politika 
ite ilgili olarak, SHP Artvin Milletvekili 
Ayhan Arifağaoğlu ve arkadaşları tara
fından verilen Meclis araştırması önergesi 
ile ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubu 
adına görüşlerimi açıklamak üzere huzu-
rumuzdayım. Bu vesileyle, hepinize saygı
larımı sunarım. 

ALAATTIN İFIRAT (Muş) — Araş
tırma önergesinin ismi öyle değil. 

ERKAN KEMALOÖLU (Muş) — 
Şaşırma... 

CEMAL ALUŞAN ıCDevamlla) — Şa
şırmam sayını milletvekillim, siz merak et
meyin. 

Yaklaşık birbuçufc yıl önce ÇernobiT 
nükleer santralında meydana gelen büyük1 

kazanın yarattığı tehlike, Batı ülkelerin
de anında fark edilip hemen alınan Ön
lemlerle ucuz atlatılırken, bizde, olayın 
vuku burmasından ancak yedi gün sonra 
radyasyonun yükselmekte olduğu Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu .tarafından tespit 
ediliyor ve alınacak tedbirler konusunda 
verilen çelişkili 'ifadelerle Vatandaş şaş
kına çevriliyor. 

Olaydan ancak bir ay sonra ise, yani 
liş işten geçtikten sonra, Sayın Başbakan, 
o günkü Sanayi ve Ticaret Balkanı Sayın 
Cahit Aral'a yazdığı mektupla, radyas
yon güvenlik komitesi kurulması emrini 
veriyor; Türkiye Radyasyon Güvenlik 
Komitesi kurulduktan sonra yurt çapında 
radyasyon ölçümleri yapılıyor; başta 
Trakya ve Doğu Karadeniz Bölgesi ol
mak üzere alman numunelerde (bilhassa 
Doğu Karadeniz Bölgesinde topraktan 
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alınan numunelerde) radyasyon olmadı
ğı saptanıyordu. Oysaki, Doğu Karade-
ınliz'in yağışlı olması nedeniyle radyasyon 
çoktan toprağın derinliklerine, batta su
ya bile karışmıştır; havamız, suyumuz, 
etLmiz, sebzemiz, meyvemiz, çayımız ve 
fındığımız tamamen radyoaıktiyi*ey)le kir
lenmiştir. iBu arada, resmî kişi ve kuru
luşların birbirini tutmayan beyanları de
vam etmektedir. 

[Radyasyona maruz kalmış gıda mad
delerinin insan1 üzerindeki uzun vadeli 
etkileri bilinmemekle birlikte, Batıı ülkele
ri, radyasyona maruz kalkmış gıda madde
lerinin yenmemesi için gerekli tedbirleri 
almışlar, hatta imhası cihetine gitmişler; 
Türkiye'de ise bu tür (maddelerim yen
mesine izin verildiği ıgibi, toplatıüıp im
ha bile edilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çemobil'de mey-
dana gelen kaza ve sonrası yaydan rad
yasyonun çay ve fındık üzerine olan et
kileri, ekonomik sebeplerden dolayı, o 
gün daha güncel bir konu olmuştur. Rad
yasyondan, özellikle -arkıadaşllarım da be
lirttiler- mayıs ayı sürgünü etklilenmiş; 
Türkiye'deki çay üretiminin üçte ikisini 
o'uşturan çayların, değişik dönemlerdeki 
paketlemelerle radyasyonsuz çaylarla ka
rı ştıırıilarak piyasaya sürüldüğü tespit edil
miştir. 

Bu arada, Türk Hükümetinin, radyas
yonlu çayın piyasaya sürülmesi konusun
daki çeHişlkill beyanları) devam ederken, 
HoHlanda ve Federal Almanya gibi ülke
ler, yaptıkları ölçümler sonucu, Türk ça
yında 3 ila 50 bin bekerel arası radyasyon1 

saptamakta ve çayımızın alımımı yasakla
maktadırlar; hatta, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bile çay ve fındık ithalatımı 
durdurmaktadır. Bu ülkelerin açıklamala
rından sonra, Çay - Kur yetkilileri de şu 
açıklamaları yapmaktadırlar *. 

«IBizce bu olay, yabancıların tezgâhın
dan başka bir şey değildir. Yer yer, çay
daki radyasyon maksimum' düzeye çıktı; 
ama, kaynatıldığımda, radyasyon yaprak
larda kaldığından, beş altı kat daha düşü
yor. Çayda ciddî bir sorun yoktur.» 

Bu açıklamadan iki gün ısonra, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı' Sayım Cahit Aral şu 
açıklamayı yapıyor : 

«Birinci sürgün çayda 22 - 23 bin be
kerel radyasyon bufiunmakta; ancak, bu 
tehlikeli değildir. Çayı kaynattığımız za
man 70 - 80 misli azalıyor, böylece 320 
bekerele düşüyor. İkinci ve üçüncü sür
günde oran düştü. Üçüncü sürgünde en 
yüksek 1 600 - 1 700 bekerel radyasyon 
bulundu. Bu oran yüksek değildir.» 
(3 Aralık 1986) 

İBu arada, çay satışlarımda bir azalma 
görülüyordu. Türkiye Atom Enerjlisi Ku
rumu Başkamı Profesör Ahmet Yüksel 
özemre bir açıklama yaparak; «çayda 
tehlike olmadığını» yinelledl 

iMalıiye ve Gümrük Balkanı Sayın 
Kurtcebe Alptemoçim de, «Korkuya ve 
paniğe gerek yok. Çaydaki radyasyon 
korkulacak düzeyde değil; herkes çayını 
demlesin, afiyetle içsin» diyordu 3 Ara
lık 1986'da. 

Ancak, Federal Alman nükleer fizik 
ve nükleer tıp uzmanları, çaydaki radyas
yonun demlendiğinde düştüğü ve sağlık 
için tehlike oluşturmadığı yolundaki res
mî açılkılamalara katılmıyorlardı. Bu 'Uz
manlara göre.., 

ALAATTIN FIRAT <Muş) — Bugün 
de söyledi. 

CEMAL ALÎSAİN (Etevamla) -^ Evet, 
bugün de söyledi. 

Bu uzmanlara göre, miktarı: ne olur
sa olsun, almam hertürlü radyasyon sağ
lığa zararlııdır, bile biile, radyasyonlu ça
yın içiiknemesi gerekir. 
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A'man uzmanların birleştiği bir diğer 
görüş ise, rus kadar radyasyonun ne kadar 
•ölçüde zararı:i! olduğunun bilinemeyeceği
dir. Uzmanlar, çayla alman radyasyonun 
mııtı'aika zararlı olacağı ve kanser yapaca
ğı şeklinde bir yargıya vartnaırnakla bir
likte, alınan radyasyondan nıe kadar za
man içinde,kanser ve diğer 'hastalık'arda 
sayısal bir artış görüleceğinin bilinmedi
ğini açılMıyorlardi1; diğer yollulardan dia gı
da! ardan ve doğal olarak alınan radyoak
tif maddelerden de) etJkilenıillebileceğini, 
bu etkinlin gözönünde bulundurulması ge
rektiğini vurguiuyorlard*. (5 Aralık 1986) 

ıfFederal A1man uzmanların1 radyasyon: 
konusundaki bu görüşlerinden sonra, res
mî k;şvler;n çay konusundaıki iyimser be
yan1'art basında yer almaya devam edi
yordu. 7 Aralık 1986 tarihli bir gazete 
haberine göre, Avrupa'dan gelen tehlike 
s'nıyaiMer'nin sayısı arttıkça ve radyasyon 

'konusu yen'den halkın gündemline girdik
çe, yetk i 'ilerin bu kez de, gereksiz telaşa 
sebep olur gerekçesiyle durumu halktan 
sak'adııklariı ortaya çıkıyordu. Sayın Ca
hit Aral, bu konuyu halktan neden giz-
Ikdik'erinl şöyle açıklıyordu : «AçıkTaıma 
yapmak gereksizdi. Halkı telaşa vermek
ten başka bir sonuç yaratmazdı; çüntkü, 
yapı'an harman ve sonra çayın demlen-
mesi, iman sağlığına tehlikeli olan duru
mu ortadan kaldırıyordu.» 

iBu açıklamadan sonra, radyasyonllu 
çayı radyasyonsuz çayla karıştırıp piya
saya veren Çay - Kür Genel Müdürü Yıl
maz Tel atar şu açık)'amayı yaptı : «Atom 
Enerjisi Kurumu ile Başbakanlık Radyas
yon Güvenliği Komitesi Başkan» Sayın 
Cahit AraPdan aldığımız görüş döğrultu-
sun-dla, bir tıek gram çayın bile imhası yo
luna gitmedik; geçmiş haşatın ürünüyle 
karıştırılıp piyasaya verildi. 1986 yılı ilk 
sürgün çayda 23 bin bekerd olan radyas

yon oran», ikinci sürgünde 7 bin, üçüncü 
sürgünde 1 700 bekerel oldu. İç piyasa
ya veriılen çay, 1985 ürünüyile harman ya
pıldığı için insan sağlığına önemli ölçüde 
zarar vermemektedir.» 

Bu arada, Profesör Özemre'nin, tele
vizyonda yayınlanan radyasyon progra
mında, «Türkiye'ye radyasyon üç - dört 
kez gel'di ve ilk toez açıklıyoruz» yolun
daki! açıklaması ise, halktan büyük tepki 
görüyordu. 

(Bu arada, Çay - Kur yetkilileri, 45 bin 
ton civarındaki çayın Rize'nin Ardeşen 
ve Artvin'in Hopa ilçellerindeki iki ana 
depoda saklandığını açık'hyort'ardı. Uz
anan1'ar ise, yaklaşık 45 bin ton çayın, 
böyle, sıradan, ıhiçbir tedbir alınmamış 
depoda saklanmasının o çevrede dolaşan 
ha'ıka bile sağlık yönünden zarar verece
ğini vurguluyorfardu. 

Yüksek radyasyonlu olduğu içim depo
larda bekvetiıien 1986 ürünü yaklaşık 45 
bin ton çayın imhası gündeme geHince, pi
yasada satılan çeşitli marka çayların Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde ölçüm
leri yapıldıktan sonra, Çay - Kur'un Rize 
Turist Çayında 6 800 bekerel, ORÇAY 
firmasının Gülistan çayında 5 400 bekerel! 
olarak tespit ediliyordu. 

Dev'ete ait kurumların ciddiyetsizliği 
devam ediyor; bir kuruluşun, «Tehlikeli-
d'r» diye imha edilmesini istediği çaylara 
başka bir kuruluş, «Kutüanımında mah
sur yoktur» raporu veriyor. Bu arada, 
radyasyomlu çayın ha'ka içirilmesinde so
rumluluğu bu'unduğu gerekçesiyle, Sa
yın Sanayi ve Ticaret eski Bakamı Cahit 
Ara', Türkiye Atomı Enerjisi Kurumu es
ki Başkan« Yüksel özemre ve Çay - Kur 
eski Genel Müdürü Yılmaz Tdatar'ın ifa
desini almak üzere Cumhuriyet savcılığı 
harekete geçiyordu. 
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Konu ile ilgili ihmaller yallnız çayda 
mı olmuştur? Dünyadaki fındığın yüzde 
70'ini üreten ülkemizde radyasyonla il-' 
gili olarak bu alanda da aynı oyunlar oy
nanmış, vatandaş ekonomik yönden mağ
dur edildiği gibi, sağlığıyla da oynanmuş-
ıtır. 1986 mahsulü fındık piyasada 750 -
800 liradan satılırken, Ordu, Giresun', 
Trabzon fındığında radyasyon dlduğu or
taya çıkmış., (ki, bu ralkam' 1 700 •• 2 000 
bakerel arası olmuştur) bunun üzerine 
Fiskobiriiik yetkililerince,. fındığın Ünye' 
nin batısına geçmesi yasaklanmış ve va-
tandaşııri mağdur olmaması açısından, fın
dıklarının alınacağı beyan edilmiştir. Oy
sa, bir miktar fındık Fiskobirlik tarafın
dan alındıktan sonra geri kalıanı alınma
mıştır. Bu arada ortaya konıulan göster
melik tedbirlere rağmen, rüşvet ve gizli 
yolarla, fındık Samsun bölıgesine getiri
lerek 400 - 5O0 lira gibi cüzî bir fiyatla 
satılmış, vatandaş da ayrıca ekonomik 
yönden mağdur edilmiştir. 

Bu mahsul ne olmuştur? Türıkiye'de 
fındığın imha edildiğine dair ne basında, 
ne kamuoyunda hiçbir belirtiye rastlan
mamıştır halen. Bu fındığın büyük bir 
malıktan depolardaki radyasyonsuz fındık -
İla karıştırılarak, AET'nin kabul ettiği 
6Ö0 bekerelin altına düşürülüp yurt dışı
na ihraç edilmiş, radyasyon oranı yüksek 
olan fındığın bir miktarı da - herhalde 
bu vebalden kurtulmak maksadıyla- Rus
ya'ya ihraç edilmiş, geri kaftan radyasyon
lu fındıklar ise yurt içinde çikolata sa
nayiinde kullanılmış veya paketleme ya
pılarak iç piyasaya sürü'müştür. Halen 
de, piyasada bu radyasyonlu fındığın ma
mulleri (çikolata sanayiinde ve paketler
de kullanılanlar) bulunmaktadır, kul'lamıl-
ımaktadıır. Bunun sonucunda halk sağlığı 
yönünden ortaya çıkacak mahzurların he
sabını kim verecektir, merakla beklemek-
itieyiz. 
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Olay yallnız çay ve fındığın radyas
yonla kirlenmesi değildir; etimiz, sütü
müz, balığımız, suyumuz, dolayısıyla tüm' 
gıda mıaddelerimiz kirlenmiş, bunlarla il
gili, 'gerçek anlamda hiçbir tedbir alınma
mıştır. Bütün bu gelişmeler, görüldüğü 
gibi, Hükümetin, vatandaşın sağlığına 
verdiği önemi açıkça ortaya koymakta
dır. 

Radyasyonun halk sağlığına verdiği 
zararlar nelerdir, kısaca bunlara da de
ğinerek sözlerimi tamamlamak isterim. 

Radyasyonun insanllara etkisinin ne 
olacağı, ne gibi zararlara yol açacağı ön
celikle kestirilememektedir; ancak, rad
yasyonun meydana getirdiği çeşitli izotop
lar vücudun dokularında yoğunlaşmakta 
ve olaydan yıllarca sonra ortaya kanser 
vakıaları çıkabilmektedir. însıan vücudun
da radyoaktiviteden zarar gören bölümle
rin başında troit bezleri, akciğer, meme, 
karaciğer, böbrek gelmektedir. Radyasyo
na karşı en hassas yapı ise kemik doku-
sudur. Ayrıca beyinde de şiddetli send-
romılara sebep olmaktadır. Bütün bunla
rın ötesinde, ani ölümlere neden olduğu 
da bir gerçektir. 

İBu arada, radyasyona yoğun olarak 
maruz kalan bilhassa Kanademiz Bölge
sinde kanser türü hastailıklarm arttığı da 
göz'erumektedir. Bütün Avrupa'da tüm 
sağlık bakanlıkları radyasyon ölçümlerine 
girişmiş, gerek tarım' ürünleri, gerekse 
hayvansalı gıdalar incdlenmı'ş ve ölçülmüş
tür; gerektiğinde imhası! cihetine gidilmiş
tir; ülkelerine giren çıkan kişilere bile 
radyasyon taraması yapmışlardır. Bu da, 
bizim, onlara göre, insan sadığına ne de
rece önem verdiğimizin en büyük kanıtım 
dır. 

Biraz önce, Sayın Bakan, «Türkiye'de 
o tarihten bu yana ölçümlerin devam et-
tiğiniı» söylediler; amıa bu ölçümlerLe ilgi-
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li ne televizyonda, ne basında bir açıkla
ma yapılmamıştır. Görüyoruz iki, bir sa
natçının reklamı için bir saat program ya
pan TRT, halkın sağlığı) konusunda 15 
dakika ya da 5 dakika bile bu konuya 
değinmemektedir. Kaldı ki, Dünya Sağ
lık Teşkilatımın radyasyon yönünden ka
bul ettiği tehlike sınırlarımın kat kat üs
tünde rakıamiar bizde sınır olarak kabul 
edilmiştir. Dünyada yaşayan insanlar, Av
rupa'da yaşayan insanlar başka, Türkiye' 
de yaşayan insanlar başka mıdır? 

Bugün, aradan birbuçuk yıl geçtikten; 
sonra, 100 bin ton radyasyonlu çayı in
sani! arımıza içiren' yetkililer, 45 bin ton 
radyasyonlu çayın imhası gündeme ge
lince... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
'(Bursa) — Sağlığa zarar verecek mliktar 
4)5 bin tondur. 

CEMAL ALÎŞAN (Devamla) — Rad
yasyon bulunan her miktar çay sağlığa 

zararlıdır Sayın Bakanım. Bunu, sizin de 
kabul etmeniz lazım. Burada bilimsel ra
kamlar vermeye çaJhıştım. Gerçi, basından' 
takip ettiğimliz kadarıyla bu çayların im
hası da bir sorun halline gelmiştir. Halen 
nasıl imha edi/leceği konusunda bir kara
ra varılamamıştır. Biraz önce söylediğiniz 
gibi, gübre olarak kullanılmasına Orman 
Bakanlığı da karşu çıkmış durumdadır. 
Acaba, bu hareket, Hükümet ve yetki
lilerin başlangıçtaki yaptıkları' hataların 
-insan sağlığı yönünden- düzelmesine ne
den olabilecek midir? O halde, görülmek
tedir ki, Hükümet ve yetkliler, radyoak
tif kirlenme ile ilgili olarak, basiretsiz, il
gisiz, ciddiyetten uzak bir davranış içinde 
bulunmuşlardır ve bulunmaya da devam 
etmektedirler. 

îzlenen radyoaktiif kirlenme ile İlgili 
politikanın yanlışlığı; sonucu ortaya çıkan 

zararların tespiti ve bu konuda ihmali gö
rülen yetkililerden hesap sorulabilmesi 
için, görüşülmekte olan Meclis araştırma
sı önergesine Doğru Yol Partisi olarak 
olumlu oy vereceğimizi beyan eder, yü
ce heyetinize tekrar saygılarımı) sunanım1. 
I(DY1P ve SHP sıralarından alkışliar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Alişan, 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayım 
Alıaattin Fırat; buyurun efendim. (ANAP 
sırafıarımdan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALAAT-
T1N FIRAT 'tfMuş) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri:; Artvin Mil
letvekili Sayın Ayhan Arifağaoğlu ve ar
kadaşları tarafımdan, Anayasanın 98 inci 
ve içtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca, Çernobil nükleer reaktör 
kazasının neden olduğu radyoaktif kiden-
menin ülkemizdeki boyutlarını ve bu ko
nuda alınıacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla veriden Meclis araştırması önergesi
ne karşı, Anavatan' Partisi Grubunun gö-
rüşüerini arz etmek üzere huzurlarımızda -
yum. Bu vesileyle Yüce Meclisin siz de
ğerli üyelerimi şahsım ve grubum adına 
saygıyla selamlıyorum.'. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem üyeler, Sayın Arifağaoğlu 
ve arkadaşlarınca verilen Meclis araştır
ması önergesinde başlıca şu iddiaların 
'illeriı sürüldüğünü görüyoruz : 2Kr Nisam 
1986 tarihinde meydana gelen Çernobil 
nükleer reaktör kazasımdan sonra, Hü
kümet sözcüleriyle yetkililerin birbirini 
tutmaz beyanlarda bulundukları!; yine, 
yetkililerin bu kaza sonucunun' Türkiye 
içini bir tehlike dluşturmayacağıı ve bulu
tun Türkiye'ye ulaşamayacağımı ileri sür
dükleri; bu iyimser beklentiye rağmen 
radyasyon bulutunun üstümüze kadar ge
lerek radyoaktif kirlenmeye neden oldu-
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ğu; suyumuzun, sebzemizin, meyvemizin, 
bitkilerimizin, çayımızın ve fındığımızın 
bu vesileyle kirlenmiş olduğu, radyasyona 
maruz kaldığı, iddialar içerisinde yer al
maktadır. 

Yine, iddia edilen bir husus da, buna 
rağmen, Hükümetin hiçbir tedbire gerek 
almadığı, her şeyi yiyip içebileceğimizli 
söylediği ve bunu ısrarlı bir şekilde sür
dürdüğü şeklindedir. 

Yine, komşu ülkelerde birçok önlem 
alınırken, bizde hiçbir önleme başvurul
madığı, şimdi ise, 100 bin ton civarında
ki .radyasyonlu çayı halika içiren iktidarın 
veya Hükümetin 45 bin ton çayın imha 
edilmesinden söz ettiği ve nihayet, Hükü
metin, radyoaktif kirlenmeyle ülgillt olarak 
basiretsiz davrandığı ve davranmaya da 
devam ettiği, sekilinde iddialar ileri sürül
mek tediir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
da ifade ettiği ıglibi, Çernobil Nükleer 
Santralındaki kaza, 216 Nisan 1986 tari
hinde meydana gelmiştir. Bu konu, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tara
fından dünya kamuoyuna -kapalı rejim
lerde her alanda olduğu gibi- anında du-
yurulmarnıştır. Olay, Sovyetler Birliği ta
rafından dünya kornuoyuna ancak 30 
Nisan 1986 günü, İsveç erken uyarı ikaz 
istasyonları tarafından radyoaktivitenin 
yükselmesinin belirlenmesinden sonra du
yurulmuştur. 

Bu duyurudan sonra ne olmuştur? Sa
yın Maliye Bakanı bunu uzun uzadıya 
izah etti. Ben de şöyle bir özetleyerek, ko
nunun özellikle Türkiye'yi lilgilıendiirenı 
yönünü hatırlatmaya çalışacağım. 

Duyuru üzerine, Türkiye Atom Ener
jisi (Kurumu Başkanilığt -bağlı kuruluşla
rımda- derhal seyyar ekipler oluşturmuş 
ve bu seyyar ekipler Türkiye'nin, rad
yoaktivitenin etkili olabileceği muhtemel 

bölgelerinde ölçümlere başlamışlardır. Yi
ne, söz konusu kurum, kanunun kendisi
ne vermiş olduğu yetkileri de göz önünde 
bulundurmak suretiyle, Devtet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğüyle işbirliğine 
girerek, meteorolojik hava hareketlerini 
dikkate almak suretiyle, bulutların Tür
kiye'ye ulaşabileceği zamanı, ulaşabilece
ği yerileri ve kirlenmenin yol açabileceği 
alıarilan bir bir tespit etmek suretiyle, 
özellikle bu bölgelerde ölçümlerin ağırlık
la bir şekilde yapılmasına gayret sarf et
miş ve bu yönde çalışmalara başlamışlar
dır. 

Yine aynı dönemde (mayıs ayından 
itibaren) Silahlı Kuvvetlerimizin imkân
ları da kullanılarak, Türkiye'nin her ta
rafında, havadaki radyoaktivite ölçümle
rinin günde iki defa yapılarak, sonuçları
nın Genelkurmay Başkanlığı aracılığı ile 
irtgili kuruluşlara intikali de sağlanmış
tır. özeKkle Doğu Karadeniz Bölgemizin 
etkilenmesi, Çernobil nükleer santralında 
5 Mayıs 1986 günü vuku bulan ikinci bir 
patlamanın, 7 - 9 Mayıs 1986 günleri ara
sında, bölgeye ulaşması sonucunda olmuş
tur. Bu etkilenmeler, bölgedeki Silahlı 
Kuvvetlerimize ait cihazların ölçümü so
nuçlarına göre tespit edilmiştir. 

esimdi, hadisenin duyulmasıı ve çalış
malara Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
nun başlaması : İşbirliği yaptığı Meteoro
loji Genel Müdürlüğü ve konuya Türki
ye genelinde hâkim olan, Türkiye genelin
de konuyu ele alarak ölçüm çalışmaları
na başlayan Genelkurmay Başkanllığı ta
rafından, olay duyulur duyulmaz Türki
ye bir bütün olarak taranmaya başlanı
yor. O hailde buradan şu sonuçları çıka
rabiliriz : 

1. İddia edildiği gibi, ilgililerin ve 
Hükümetin gerekli tedbirlere başvurmadı
ğını söylemek doğru değildir. Burada da 
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görüldüğü üzere, ikaza duyulur duyulmaz, 
derhal gerekli tedbirlere başvurulmuş ve 
ilgili kuruluşlar .gerekli ölçümleri yapa
rak, muhtemel geilişme ve olabilecek muh
temel sonuçları takibe ikoyulmuşHardıtr. 

2. Hükümetin, bulutun Türkiye'ye 
Yaşamayacağı hususunda bir kanaat taşı
dığı şeklindeki iddiaya katrlmıajmız da 
mümkün değilldir; çünkü, olay duyulur 
duyulmaz Türkiye'deki ilgili kuruluklar, 
Meteoroloji Gene1! Müdürlüğünün de gö
rüşünü lal'mak ısuretiyle, bulutların Türki
ye'ye ne zaman gelebileceğini ve hangi 
bö'ge'eri etkisi altına alabilleceğinli araş
tırıp, muhtemel gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak, gerekli çalışma'lara giriş
mişlerdir. Bu da, önergedeki iddianın 
doğru o'madığının açık bir delilidir. 

Yıine bu dönemde, gerek TRT kana
lı ly'ıa, gerek basımımız, kanalıylla, halka 
devamlı olarak uyarılarda bulunulmuştur. 
Nitekim, o dönemde tehlikenin en fazla 
görüldüğü -ki, bölge bölge tehlike görül
mekteydi- Trakya'da -Sayın Bakamımız 
biraz önce okudular- alman bazı önleml
ilerin basında ve TRT'de yayınlandığını 
görüyoruz, 

Sonuç olarak, kazanın dlduğu günden 
itibaren, ilk 20 - '25 günlük süre içerisin
de, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 
seyyar ekiplerinin ve diğer kuruluşların 
21 hin ila 40 bin kiılometrelıik yol katet-
mlş olduklarını, (Her kuruluş ayrı aynı; 
durumuna göre bazıları 20, bazıları 15 
hin^ değişik alanlarda çallışma gösterdik
ten için toplam 45 bin kilometre dolayın
da) yine 40 hinden fazla ölçüm yapmış 
olduklarını,, ayrıca 600'den fazla gıda 
maddesinin de numuneleri alınmak sure
tiyle radyoaktivite analizlerinin yapılmış 
olduğunu görüyoruz. 

Sayın millletvekilleri, Anavatanı Partisi 
ve iktidar», halkın sağlığını ön pllanda tu-
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tan bir parti ve iktidardır. Toplumun hu
zur ve refahını, sağlığını kendisüne şiar 
edinen ANAP iktidarı, her konuda ol
duğu gibi, Çernobil nükleer santral kaza
sında 'da aynı hassasiyeti göstererek, ka
zayı daha hassas ve dikkatli bir şekilde 
takibe almak için,. 26 Mayıs 1986 tarihin
de, Sayın Başbakanımızın talimatı doğ
rultusunda, dönemta Sanayi ve Ticaret 
'Bakanının başkanlığında, Türkiye Rad
yasyon Güvenliği (Komitesinin kurulmuş 
olduğunu 'görüyoruz. Bu komitenin, Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başfcanllığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarflığı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy-
işileri Bakanlığı ile Başbakanlık Çevre Ge
nel Müdürlüğüne mensup yetkililerden 
teşkili edim iş olduğunu görüyoruz. Bu 
komite ilk toplantısını 29 Mayıs 1986 ta
rihinde yaparak, daha önce haşlatılmış 
olan çalışmalara ek olarak yeni birtakım 
kararlar almış ve birtakım yeni çalışma-
Ikrım yapılmasını derhal gündeme getir
miş olup, bu çalışmalara hızlîı ve sürekfli 
bir şekilde devam edildiğini görüyoruz. 
Nitekim, Sayın Bakan da izah ettiler, Ya-
tırım'arı Hızlandırma Fonundan, Türkiye 
çapında radyasyon ikaz sisteminden 40 
adedinin kurulmasına bu dönemde hemen 
karar veriliyor ve ' kurulmasına başlant-
yor. Aynı zamanda, bu tür kazalar için, 
uzun vadede, Türkiye Tehlike Durum 
Planının hazırlanmasına da karar verilldü-
ğini görüyoruz. 

Ayrıca komite, sürekfli olarak, Çerno-
bil kazasının etkilerini izlemek üzere, 
Türkiye Atom Enerjisinden, bütün ölçüm 
ısonuçuiarının kendilerine günü gününe ile
tilmesini kararlaştınyor. Aynı komitece, 
bu karar /gereğince, Hükümetin konuya 
gösterdiği hassasiyet ve önem doğrultu
sunda -yine Sayın Bakanın ifadederinıden 
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alıyoruz- Yatırımları Hızlandırma Fo
nundan tahsis edilen 500 milyon ıliralılk 
ödenek ite Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu tarafından seçilen erken uyarı mer
kezlerine ait gerekli cihazların satın alın
dığını ve yerleştirildiğini görüyoruz. Ay
rıca, çeşitli bölgelerde analiz llabonatuvar-
larmın devreye sokulduğunu görüyoruz. 
Yine, gıda lihraç ürünlerimizin', üllike ça
pında, radyasyondan ârî belgesi düzen
lenmesine esas ollacalk radyasyon ölçüm
lerinin yapılmasına da ilik defa yine bu. 
devrede başlanıyor ve buna çok süratli 
bir şekilde devam ediliyor. 

Daha önce başılatılmış olan ölçümlerle 
birilikte, bu tarihten itibaren günde iki 
defa ölçüm1 yapulması sağlanıyor ve Ge
nelkurmay Başkanlığının ölçümlerle ilgili 
organizesinin sağlanması esas alınıyor, yi
ne ölçüm sonuçlarının derhal İlgili komi
teye bildir ilmesi bu devrede sağlanmış 
oluyor. 

'Böylece, komitenin görüşü de alına- " 
rak, kirlenmenin vuku bulduğu saha ve 
radyoaktif etkilenmeye giren ürünlerin 
tespiti yapılmış, bu ürümllerin radyasyon
dan etkilenme derecderiyle insan sağlığı
na zararlı olup olamayacağı araştırması 
sürekli bir sekilide yapıılarak, kamuoyu, 
lüzumsuz bir paniğin içine de sokulmaya
cak biçimde gerektiğinde uyarılmıştır. Bu 
çaİLşmaCarıın, bugüne gelinceye dok yetkili-
ller tarafından devamlı bir şekilde yapıl
makta ve Türk insanının herhangi bir 
tehlikeye maruz kalmaması için gerekli 
tedbirlere başvurulmakta olduğunu, yet
kililerin beyanlarından ve yapılan açıkla
malardan öğreniyoruz; nitekim, aynı açık
lamaları da duyuyoruz. 

Sayın Bakanın, üretim, talep ve rad
yasyonda belirttiği teknik hususları dik
kate alarak şunu ifade ediyoruz ki; Hü
kümet, konunun ciddî takipçisi olmuştur. 

İftiharlla ifade ediyoruz iki, takibe de de
vam etmektedir. Nitekim, radyoaktif ser
pintiye maruz kalan ve radyasyon oranı 
yüksek bulunan 45 bin tonlluk çayın im
hasına bu sebeple karar verilmiştir. Bu 
dahi, Hükümetin ve yetkililerin konunun 
üzerinde ne denli hassas durduklarımın 
aç:ik bir delillidir. Yine şu anda, hangi 
yönde bir sonuca ulaştırılacağı bilinme
yen ve bu vesileyle bekletilen 12 bin ton 
çayın da bu gayeylle stoklard'a tutuilmuş 
olduğunu öğreniyoruz. 

Bu sebeple, araştırma önergesindeki, 
hükümetin hiçbir tedbire başvurmadığı 
ve önlem almadığı iddiasına katılmamız 
mümkün değildir; çünkü. 

1. Hükümet ve yetkililer, kazanın 
olduğu tarihlerden itibaren, ülkemizdeki 
muhtemel etkileri günü gününe takip et
mişler; halen etmektedirler. 

2. Radyoaktif kirlenmeye maruz ka- • 
lan Trakya ve Karadeniz Bölgemizdeki 
vatandaşlar uyarılmış, radyasyonlu bazı 
ürünlerin alım ve satımlarına belli kıs
taslar getirilmiştir. 

3. Gerçek kirlenmeye maruz kalma
yan ürünlerin alım ve satımında, spekü
latif amaçlar dolayısıyla çıkarılacak 
muhtemel gerçek dışı beyanlara karşı da 
dikkatli davranılmış, bu vesileyle, paniğe 
yol açabilecek hareketlere karşt milletin 
dikkati çekilmiştir. 

4. Gerçekten kirlenmeye maruz ka
lan ve insana zarar verecek nitelikteki 
radyasyonlu ürünler de toplattırılmış, uz
manların görüşleri doğrultusunda gerek
li işlemler yapılmıştır, halen de yapılma
ya devam edilmektedir. 

Hükümetin olayın başından bugüne 
kadar, konunun üzerinde hassasiyetle 
durmadığını söylemek, ihmalini gerekti
recek bir davranış içerisinde olduğunu 
söylemek mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, benden önce 
konuşan muhalefetin değerli hatiplerin
den bir arkadaşımız, «Biz, gerçeğin or
taya çıkarılmasını istiyoruz» dediler. Bu, 
sanki gerçekler milletten saklanmış, giz
lenmiş gibi bir imaj vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan basın 
toplantılarıyla, hükümetin mesajlarıyla, 
sayın bakanlarm beyanlarıyla, ilgililerin 
devamlı konuyu tartışmalarıyla, bir bü
tün olarak konu ve gerçekler kamuoyu
nun gözleri önünde cereyan etmektedir; 
bunun gizlisi saklısı yoktur. 

Hükümetin takip ettiği politika ise, 
basiretli bir politika olup, milletimizin 
menfaati doğrultusunda olmuş ve olma
ya da devam etmektedir. Bazı değerli 
muhalif arkadaşlarımızın ifade ettiği gi
bi, çelişkiler yoktur. O günden yapılan 
araştırma ve tartışmalar, sonuç olarak 
bugünkü kararların alınmasına sebep ol
muştur; o gün ne denilmişse, bugün de 
aynı şeyler denilmektedir. 

Meclis araştırması için önerge veren 
değerli milletvekilleri, elbette, yasaların 
kendilerine verdiği hükümeti denetleme 
yollarından birine başvurmayı amaçla
dıkları için, bu sebeple saygı duyuyoruz; 
ancak, olup bitenleri bölük pörçük de
ğil, tam bir bütünlük içinde yetkilileriyle 
görüşselerdi, zannederim, bu önerge ye
rine hükümete ve yetkililere takdirlerini 
sunacaklardı. 

Bu vesileyle, önergeye katılamadığımı
zı bildirir, Anavatan Partisi Grubu adı-
r a yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, teşekkür 
ederiz efendim. 

Önerge sahibi Sayın Ayhan Arifağa-
oğlu; buyurun efendim. 

AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öner
ge sahibi olarak görüşlerimi açıklamak 

üzere huzurlarınızda bulunuyorum, he
pinize saygılarımı sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

ANAP Grubu sözcüsünün konuşma
sından sonra, bu önergenin de reddedile
ceği belli oldu. Olayları çarpıtmak değil, 
gerçeği ortaya çıkarmak için, şimdi, çe
lişkili beyanlarınızı sıra ile bakanların, 
Başbakanın ve Reisicumhurun demeçle
rinden okuyorum. Eğer bunlar söylenme-
mişse, hükümet yetkilileri o tarihlerde 
bunları açıklamamışlarsa, lütfen, «Bun
lar yalandır» desinler. 

Sayın Kurtcebe Alptemoçin diyor ki, 
«Çaydaki radyasyon oranı halk sağlığı 
için zararlı değildir, çayınızı demleyin, 
için...» Başbakan da aynısını söylüyor, 
Sayın Cahit Aral da aynısını söylüyor ve 
«çayda, insan sağlığına zarar verecek 
ölçüde radyasyon yoktur» deniliyor. 
(ANAP sıralarından «doğru» sesleri) 

1986 yılında çay ürünü olarak, yak
laşık 750 bin ton yaş çay yaprağı alın
mış ve bundan 140 bin ton kuru çay el
de edilmiştir. Bu çaylardan mayıs çayı, 
radyasyondan en çok etki gören çaydır 
ve Türkiye'de toplam çayın üçte ikisi 
mayıs ayı çay ürününden elde edilir. 140 
bin ton çay elde edildiğine göre, 26 ni
sanı bırakın, mayıs ayında çay toplan
dıktan sonra, kasım - aralık dönemine 
kadar, «çayda radyasyon yoktur, istedi
ğiniz gibi çay için» deniyor, bir yıl ge
çiyor ve şimdi 45 bin ton çaya, ANAP 
mezar arıyor. Madem bu çayda insan 
sağlığına zarar verecek ölçüde radyasyon 
yoktu, öyleyse neden 45 bin ton çayı gö
müyorsunuz?.. Yoksa, Çay Kurumunu 
iflas mı ettirmek istiyorsunuz? Yok, bu 
45 bin ton çayda insan sağlığına zarar 
verecek ölçülerde radyasyon varsa, bu 
halka 100 bin ton çayı nasıl içirdiniz?.. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — İnsan sağlığına zarar verecek 
seviyede radyasyon olmadığından içirdik. 

AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devam
la) — İnsan sağlığına zarar verecek... 

BAŞKAN — Sayın Arifağaoğlu, bir 
dakikanızı rica edeyim efendim. 

Değerli üyeler, İçtüzüğün 56 ncı mad
desi gereğince, bu görüşmelerin tamam
lanmasına kadar oturumun uzatılması 
için Yüksek Kurulunuzun oylarına mü
racaat etmek durumundayım. Sayın 
Arifağaoğlu'nun konuşmasından sonra 
yalnız oylama kalıyor. Bu nedenle saat 
19.00'u geçebilir. 

Çalışma süremizin, bu görüşme bitin
ceye kadar devam etmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun efendim. 

AYHAN ARİFAĞAOĞLU (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Radyasyonun insan sağlığında ne şe
kilde etkiler meydana getirdiğine Doğru 
Yol Partisi Grup Sözcüsü arkadaşım de
ğindi. Ben fazla vaktinizi almadan "bazı 
konulara değinip sözlerimi bitireceğim. 

Bu beyanlar belli tarihlerde (5 ara
lık, 8 aralık, 10 aralık...) devam ediyor 
ve olay bir yerde şuraya geliyor : Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunun 9 uzmanı 
Çay - Kur'un İstanbul ve İzmir'deki pa
ketleme fabrikalarında inceleme yapı
yorlar. Uzmanlar, paketlenmiş birinci sı
nıf sürgün çayda yüksek oranda radyas
yon olduğunu ve bu çayların imha edil
mesi gerektiğini bildiriyorlar. Çay <• Kur, 
paketleme tesislerindeki 10 bin ton çay 
için imha kararı alıyor; ancak, Sanayi 
ve Ticaret Bakam Sayın Cahit Aral bir 
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gün sonra şu açıklamayı yapıyor : «Sü
rekli olarak söylüyoruz; en yüksek dü
zeyde radyasyon olan çayda bile tehlike 
yok. Yok dediğimiz çayı neden imha ede
lim? Böyle bir şey düşünmüyoruz. Eğer, 
tehlikesiz dediğimiz çayı imha edersek, 
kendi kendimizi inkâr etmiş olmaz mı
yız?» 

Şimdi, Sayın Cahit Aral'a soruyorum: 
45 bin ton çayın imha edilmesi gerçek
leşmiştir; kendi kendinizi inkâı ediyor 
musunuz? Ve devam ediyoruz; sadece 
kendi kendinizi inkâr etmeniz kamuoyu
nun devlete karşı sarsılan güvenini geri
ye getirecek midir? Yine soruyoruz; teh
likeli olduğu artık kesinleşmiş hale gelen 
100 bin ton radyasyon yüklü çayı halkı
mıza içirdiniz, bunun neticelerinden so
rumlu kim olacaktır?.. 

Değerli milletvekilleri, aslında, ANAP, 
sorumluları buldu. Kim?. Atom Enerjisi 
Kurumu Başkanını görevden aldı, Çay-
Kur Genel Müdürünü emekli etti ve bu 
beyanı veren Sayın Ticaret Bakanı 
Cahit Aral'a da bakanlık vermeye
rek, çaydaki radyasyonun üç sorumlu
su olarak, bunlardır belki diyebilirdi. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Radyasyonun en büyük tehlikesi, ço
cukların sakat doğmasına neden olma
sıdır. Şimdi, oğlumuz veya torunumuz 
dünyaya gelse, uzun yıllar sonra deli
kanlı olduğu zaman, radyasyondan do
layı sakat doğduğunu öğrenirse, bunun 
sorumlularının belirlenmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilen araştır
ma önergesine «hayır» diyenleri lanetle
yecektir. Lanetlenmemek için, bu öner
geye «evet» dememiz lazım. (SHP sıra
larından alkışlar) 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Radyasyondan dola
yı sakat doğanlar var mı? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, 
cevap vermeyin... 

AYHAN ARİFAĞAOÖLU (Devam
la) — Bunun olup olmadığını araştıra
lım diyoruz. Artvin'de sakat doğumlar 
başlamıştır; kalbi delik çocuklar, hiç de
risi olmayan çocuklar doğmaya başla
mıştır. Eğer gerçeği ortaya çıkarmak is
tiyorsak, buyurun bunları araştıralım. İn
şallah biz haksız çıkarız o zaman. Ne 
kaybederiz araştırma açarsak?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Biz araştırdık. Geçen 
senenin hikâyesini bu sene niye dile ge
tiriyorsunuz?.. 

AYHAN ARİFAÖAOĞLU (Devam
la) — Tamam efendim. 

Bu konudaki bütün çelişkiler basında 
tek tek ele alındı ve ben size hatırlatı
yorum; takdir sizindir. 

Bu arada, Türkiye'de, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi bilim adamlan bu 
olaya el koyar ve bir bardak çayda 10 
bekerel radyasyon olduğunu açıklar. 
Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri ile Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi bilim adam
ları bu çelişkiyi aralarında gideremezler; 
fakat, YÖK Yasasına tabi olan Orta Do
ğu Tekink Üniversitesi susmaya mecbur
du ve sustu; çünkü, bilimsel özerkliği ol
mayan üniversitelerin halkın sağlığı ko
nusunda dahi halkı aydınlatacak açıkla
malar yapmaya yetkileri yoktu. Bu da, 
YÖK'ün yüzkarası olarak çayda kendini 
göstermiştir. 

Bir Doğu Karadenizli olarak bir hu
susa açıkça değiniyorum : «45 bin ton 

çay özel depolara alınmıştır» deniyor. 
Çaylar Hopa'dadır, Ardeşen'dedir. Hiç
bir özelliği olmayan şöyle ızgaralı yer
lerde, binalarda duruyor; hiçbir muha
fazası yoktur. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Kapalı depoda duruyor. 

AYHAN ARİFAÖAOĞLU (Devam
la) — Sayın Bakan «depoda» diyor. Ben 
oralıyım, biliyorum; ızgaralı, tabiî kapı
sı kspalı. Bütün bilim adamları diyor ki, 
«Böyle tedbirsiz bir depoda duran rad
yasyonlu çaylar o çevrede oturan halka 
mutlaka etki eder, insan sağlığına zarar
lıdır.» İşte bu çaylar, Hopa'dadır, bu 
çaylar Ardeşen'dedir. Bu çaylar gömüle
cek mi, gömülmeyecek mi? 

Çay - Kur, aslında, «tçtüğimiz 100 
bin ton çayda tehlikeli düzeyde radyas
yon yoktu, bu 45 bin tonda da yoktur» 
diyorsa, verelim halkımıza, afiyetle hep 
birlikte içelim ve Çay - Kur'un bu ka
dar zararına neden olmayalım bari. Hü
kümet, «Yok, bunlar kesin olarak. za
rarlıdır» diyorsa, - 100 bin ton çok za
rarlıydı - bunun hesabını vermelidir. 

45 bin ton çay eğer gömülecekse, 
- ki, bir kısım araştırmacılar ve yetki
liler bu konuda Artvin'e de gitmişlerdir -
i,unu burada söyleyerek sözlerimi bitiri
yorum; Artvin ANAP'a mezar oldu; 
ama, 45 bin ton çaya mezar olmayacak. 

Saygılarımı sunarım; (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Arifağaoğlu. 

Sayın üyeler, Meclis araştırması öner
gesi. üzerindeki öngörüşmeler tamamlan
mıştır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Mec
lis araştırması açılmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar efendim. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. (SHP sıralarından, «Bir daha oyla
yın Saym Başkan» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz 
dolmuştur. 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hatay, Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın Batı 
Trakya Türklerinin varlığını inkâr eden 
tutumuna karsı ne gibi tedbirler alınaca
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmazın yazılı 
cevabı (7/5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri
nin derneklerini kapatması karşısında 
Sayın Başbakan Turgut özal tarafından 
aşağıdaki sorularımın yazılı cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Yunanistan'a uzatılan zeytin dalı, 
Batı Trakya Türklerine eziyeti artırdığı-
ne ve Yunanistan'ı şımarttığına, göre, 
yeni dönemde dış politikanızı değiştir
meyi ve buna göre nasıl bir tedbir alma
yı düşünüyorsunuz? 

2. Lozan Antlaşmasına aykırı ola
rak Fener Patrikhanesine inşaat izni ve
rilmesinden bir müddet sonra Batı Trak
ya Türklerinin Türklüklerinin reddedil
mesi ve derneklerinin kapatılması karşı
sında ne gibi tedbir aldınız? 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek ve 18 Şubat 1988 Perşembe günü 
saat 15.O0'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

3. Düşman Yakovas'ı Türk dostu 
görmeye çalışmanızdan ve Patriğe veri-. 
len tavizden sonra meydana gelen olay
lar karşısında Cumhuriyet Hükümetinin 
tutumunda ne gibi değişiklikler yapılmış
tır? 

Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'ın 
da orada yaşayan Türk soydaşlarımızı 
inkâr etmesi karşısında ne gibi tedbir 
aldın tz? 

TC 17.2.1988 
Dışişleri Başkanlığı 

Yunanistan Dairesi Başkanlığı 
Sayı:ÎSKY-YT/Si-X-311 
Konu : Sayın Sökmenoğlunun 

soru önergesi 
Çok İvedi Süreli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına . 

îlgfı ': 3 Şubat 1988 gün ve 7/5-O75-O073O 
sayılı yazıları. 

Hatay M'illetvefciıU Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu tarafından Sayın Baş
bakana yöneltilen ve Sayın Başbakanca 
Bakanlığım tarafından yanıtlanması ten
sip olunan yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygrlıarımla arz ederim. 
A. Mesut Yıtanaz 
Dışişleri Bakanı 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. Türkiye ile Yunanistan arasında 
çeşitli sorunlar mevcut olup Lozan Ba
rış Andlaştmasınm himayesü altında Yu
nanistan'da kalmış olıan soydaşlarımızın 
her türlü halklarına Yunan makamlarım-
ca gerekli saygının gösterilmesi ve Batı 
Trakya'daki Türk toplumunun karşılaş
tığı güçlüklerin giderilmesi de bunların 
başında gelmektedir. Tür-Yuman ilişkile
rindeki gerginliklerin Batı Tnakya'li soy
daşlarımızın durumu üzerinde olumsuz 
etki yaptığı bıir gerçektir. Ayrıca, geçtiği
miz yıllarda olduğu gibi iki ülke arasın
da temas ve diyalog eksikliğinin de soy
daşlarımızın sorunlarına çözüm getirme 
imkânlarım son derece kısıtladığı ve en
gellediği de bir vakıadır. Bu itibarla iki 
ülke Başbakanları arasında kısa bir süre 
önce Davos'da gerçekleştirilen buluşma 
•ile ilişkilerin ıiyi komşuluk esasına dayalı 
olarak geliştirilmesi ve tüm sorunlara ba
rışçı yollardan çözüm aranması hususun
da varılan mutabakatın, Türk-Yunan mü
nasebetlerinde yeni ve olumlu b,ti dönem 
başlatmasına ve bu müsait ortam içinde 
Batı Trakya Türk toplumunun güçlükle
rine daha etkili bir biçimde çözümler 
aranahilmesine intizar etmek gerekir. 
Esasen, Hükümetimiz iki ülke arasındaki 
her türlü sorunun 'ancak doğrudan temas 
ve [müzakerelerle çözümlenebileceğine 
inandığı içindir ki daima Yunanistan'a di
yalog ve müzakere önerisinde bulunagel-
miştir. Bu görüşümüzün Yunanistan tara
fından da kabul edilmesiyle Davos'ta va
rılan ilke mutabakatı gerçekleşmiştir. 
Başlayan bu sürecin, olumlu etkilerini en 
kusa zamanda Batı Trakya'lı soydaşları
mız üzerinde de göstermesi beklentimiz
dir. 

2. Lozan Barış Andlaşmasında veya 
diğer herhangi bir uluslararası andlaşma-
da Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili bir 

hüküm veya taahhüt mevcut değildir. 
Patrikhane binası bir eski eser olarak ül
kemizdeki diğer tüm tarihî eserler gibi 
Eski Eserlerin Korunması mevzuatımız 
hükümlerine tabidir ve bu çerçevede ori
jinal niteliğine uygun olarak restore edil
mek durumundadır. Söz konusu olan, bu 
tarihî 'binanın, yetkili kuruluşların kara
rına uygun biır'biçimde ve yasalarımız tah
tında restorasyonudur, 

Diğer yandan, Batı Trakya'daki Müs
lüman Türk toplumunun dinen Müslüman 
urken ise Türk olduğu gerçeğinin herhan
gi bir beyan ya da bir mahkeme kararı 
ile ortadan kaldırılması mümkün değildir. 
Bu konudaki görüş ve tutumumuzu müte
addit kereler en açık biçimde ifade ettik. 

Bir Türk dini kurumu olan Fener 
Rum Patrikhanesi binasının restorasyo
nu konusu Türkiye'nin Yunanistan ile 
veya diğer herhangi bir ülke ile ilişkile
rinin bir unsuru değildir. Bu konu bir ta
rihî mimarî eserin, münhasıran Eski 
Eserlerin Korunması mevzuatınuz çerçe
vesinde restore edilmesinden ibarettir. 
Türkiye, medenî bir devlet olanak ülke
sindeki her türlü tarihî ve kültürel değeri 
haiz yapıyı korumaya özen göstermekte
dir. Bu açıdan Patrikhane 'binasının da 
diğer herhangi bir eski eserden farklı bir 
durumu yoktur. Her uygar devletin de 
insanlığın ortak kültür mirasının korun
masına aynı saygıyı ve ilgiyi göstermesi 
gerektiğine de kuşku yoktur. Yunanlistan' 
in da ülkesindeki Türk ve İslam eserleri
nin korunmasına aynı hassasiyetti göster
mesini beklememiz tabiîdir. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, 
Askerlik Yükümlülüğünü öğretmen Ola
rak Yerine Getirecekler Hakkında Yö
netmeliğin uygulamasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Hasan Celâl Güzel'in yazılı cevabı 
(7IU) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

19, Aralık 1987 tarih ve 19669 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan ve «Asker
lik yükümlülüğünü Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yerine getirecekler hakkında yönet
melik» dolayısıyla; 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim 
Gençlüc ve Spor Bakanı Sayın Hasan 
Celâl Güzel tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını saygılarımla talep ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

1. öğretmensizlik nedeniyle eğitime 
açılmamış okul (ilk, orta, lise) var mı
dır? Varsa kaç tanedir? 

2. Okullarda hoş geçen dersler var 
mıdır? öğretmen açığı (ilk, orta, lise) ne 
kadardır? 

3. Resmî Gazetedeki yönetmeliğe gö
re er veya yedek suhay adayı (Madde 1) 
statüsünde silah altına alınan yükümlü
lerden, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı emrine öğretmen olarak veril
mesi söz konusu olan ve asıl mesleği öğ
retmen olanlar: 

a) Daha önce öğretmenlik yapıyor
lar mıydı? 

Ib) Daha önce öğretmenlik yapma
yanlar, öğretmenlik için müracaat edip 
yeterlilik sınavına tabi tutulmuşlar mı
dır? 

c) Yeterlilik sınavında başarmamış 
görülenler, bu yönetmeliğe göre öğret
menlik yapacaklar mı? 

d) Şayet yeterlilik sınavmda başarı
sız gösterilmişlerse, şimdi nasıl yeterlilik 
kazanmış olacaklardır? 

e) Askerliklerini öğretmen olarak ifa 
ettikten sonra, sivil hayâta geçince, öğ
retmenlik yapacaklar mı? Yoksa tekrar 
yeterlilik sınavına tabi tutulacaklar mı? 
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T. C. 
MiHî Eğitim Gençlik ye 
Spor Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 
17.2.1988 

Sayı : 300. As. Öğ. Koor. Şb. 88 - 19875 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 18.1.1988 gün ve Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 7/11/ 
103/00866 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Doç. Dr. Ali 
Uyar'ın, askerlik yükümlülüğünü öğret
men olarak yerine getirecekler hakkındaki 
yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. Türkiye genelinde öğretmensizlik 
sebebi ile eğitim - öğretime kapalı okul 
ve boş geçen ders bulunmamaktadır. 

2. Öğretmenlerimizin yer değiştirme, 
hastalık izni vs. gibi zorunlu sebeplerle 
görevden ayrılma durumlarında meyda
na gelen ders açığı 5442 sayılı 11 İdaresi 
Kanununun 8 inci maddesi, gereğince 
valiliklerce il içinde görevlendirme yapı
larak veya vekil öğretmen kadrosu kul
lanılarak kapatılmaktadır. 

3. Askerlik yükümlülüğünü Bakan
lığımız emrinde öğretmen olarak yerine 
getirecek olanlarla ilgili Yönetmeliğe gö
re çıkartılacak olan uygulama yönergesi 
ile ilgili çalışmalar Millî Savunma Bakan
lığınca sürdürülmekte olduğundan bu ko
nuda bugüne kadar uygulama yapılma
mıştır. 

Uygulama sırasında; 
a) Daha önce öğretmenlik yapmakta 

iken, silah altına alınan öğretmenler te
mel askerlik eğitimlerini müteakip yine 
öğretmen olarak Bakanlığımız emrinde 
görevlendirilecektir. 
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ıb) öğretmenlik yapmayanlar ise, Ba
kanlığımız Talim ye Terbiye Kurulunun 
245 sayılı Kararı gereğince öğretmen ye
tiştiren veya öğretmenlik statüsü veril
miş okul mezunları arasında ihtiyaç bu
lunması halinde ye yeterlik sınavına tabi 
tutulmadan görevlendirilecektir. 

c) Yeterlik sınavına girip başarama
mış olan öğretmen adayları da askerlik 
yükümlülüğünü temel askerlik eğitimini 
müteakip Bakanlığımız emrinde öğret
men olarak yerine getirebileceklerdir. 

d) Yeterlilik sınavında başarılı ola
mayanların askerlik yükümlülüğünü öğ
retmen olarak görevlendirilerek yerine ge
tirmeleri ile Bakanlık kadrolarına öğret
men olarak atanma, birbirinden ayrı uy
gulamalardır. 

e) Bakanlığımız Eğitim öğretim sı
nıfı kadrolarına Öğretmen olarak atana
bilmek için Yeterlilik Sınavını başarmış 
olmak gerekmektedir. 

Arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Batı Trakya Türk
lerinin sorunlarıyla ilgili olarak Davos 
görüşmelerinde ve uluslararası platform
larda ne gibi girişimlerde bulunulduğuna 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Batı Trakya Türkleri Lozan Antlaş
masıyla korunması gerekirken Papandreu 
Hükümetinin aşırı baskıları altında ezil
melerine ilaveten yıllardır Türk Dernek
lerinin mevcudiyetine rağmen dernekler
den Türk kelimesinin kaldırılması kar
şısında aşağıdaki sorularımın Dışişleri 
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Bakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından 
yazdı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Batı Trakya Türklerinin mevcu
diyetini inkâr eden, bunlar Müslüman 
Yunanlı diyen zihniyete karşı Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti konuyu Davos 
görüşmelerine getirecek midir? Batı 
Trakya Türklerinin Gümülcine'deki büyük 
özgürlük yürüyüşü karşısında Davos'da 
Papandreu ile buluşan Sayın Başbakan 
tbu hususta Türk Milletinin hassasiyetini 
dile getirip nasıl bir tedbir alınması ge
rektiğini önerecektir? Türkiye Cumhuri
yetinin önerisi nedir? 

2. Giderek yoğunlaşan baskı ve zu
lüm karşısında Batı Trakya'daki soydaş
larımızın durumu ekonomik ilişkiler için
de mi mütalaa edilecektir? 

3. Uluslararası platformlarda bu ko
nu ile ilgili ne gibi girişimlerde bulunul
muştur? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 
Yunanistan Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : ÎSKY - YT/Si - X - 371 

Konu : Sayın Sökmenoğlu'nun 
soru önergesi 

17.2.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 1 Şubat 1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/37 - 199/01294 sayılı yazdan. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu tarafından Bakanlığımı
za yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazıları 
ekinde yer alan Batı Trakya Türklerinin 
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sorunlarıyla ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

iSaygılarımla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Dışişleri Bakanı 

Batı Trakya'daki Müslüman Türk 
toplumu Lozan Barış Andlaşmasının azın
lıkların himayesine dair hükümlerinin 
korunması altındadır. Hükümetimiz soy
daşlarımızın ulusalararası andlaşmalarla 
teminat altına alınmış haklarına gerekli 
saygının gösterilmesini tabiatıyla yakın
dan izlemekte ve bu husustaki hassasiye
tini gerektiği şekilde ortaya koymakta
dır. Türkiye ve Yunanistan Başbakanla
rının Davos buluşmasında iki ülke ara
sında mevcut sorunların özüne müteal
lik herhangi bir görüşme yapılmamış
tır. îki Başbakan Türk - Yunan ilişkile
rinde yeni bir dönemin başlatılması ve 
bir yandan iki ülke arasındaki işbirliği 
olanaklarının artırılması ve geliştirilmesi 
suretiyle bir güven ortamı yaratılması bir 
yandan da mevcut sorunlara barışçı yol
lardan çözüm aranması hususunda ilke 
mutabakatına varmışlar, ayrıca bu amaç
la gerekli müzakere mekanizmalarının 
oluşturulmasını kararlaştırmışlardır. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkilerin bir iyi komşuluk münasebetine 
dönüştürülmesinin ve aramızda mevcut 
tüm sorunlara barışçı yollardan çözüm 
aranmasının Batı Trakya'daki soydaş
larımızın karşılaştıkları problemlerin hal
li ve güçlüklerin giderilmesi açısından da 
yeni ve geniş imkânlar yaratacağına kuş
ku yoktur. Hükümetimiz oluşturulan bu 
müspet ortam ve tesis edilecek müzake
re süreci çerçevesinde tabiatıyla Batı 
Trakyalı soydaşlarımızın sorunlarına da 
gerekli yakın ilgiyi gösterecektir. 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Batı Trakya Türk
lerinin sorunlarının çözümü amacıyla 
Yunanistan'dan herhangi bir güvence alı
nıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı 
cevabı(7147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1964 Kararnamesini kaldıran Cumhu
riyet Hükümetimizin Lozan Antlaşması
na aykırı olarak Yunanistan tarafından 
inletilen Batı Trakya Türklerinin gele
ceği için herhangi bir güvence alınıp alın
madığına dair hususlar hakkında aşağıdaki 
sorularımın Dışişleri Bakanı Saym Me
sut Yılmaz tarafından yazılı olarak ce
vaplandırmasını saygı ile rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 1964 Kararnamesini yürürlükten 
kaldıran Cumhuriyet Hükümeti Yunan 
zulmüne maruz kalan Batı Trakya'daki 
soydaşlarımızı rahatlatıcı herhangi bir gü
vence almış mıdır? Batı Trakya Türkle
rinin varlığını inkâr eden Yunanistan'a 
karşı vize uygulamaya Türkiye Cumhu
riyeti niçin söz konusu kararı almıştır? 

2 Lozan Antlaşmasının mütekabili
yet esası niçin göz ardı edilmektedir? 
Batı Trakya Türklerinin yıllardır varolan 
derneklerinden Türk ismini kaldıran Yu
nanistan'a karşı Fener Patrikhanesinin 
yeniden inşasjna ilaveten Patriğin ika
metgâhının restorasyonuna niçin izin ve
rilmektedir? Bu izinle Batı Trakya'daki 
camiler ve müslüman Türklerin ecdattan 
kalan imarethanelerinin yıkılmasına, ahır 
olarak kullanılmasına son verilecek mi
dir? Yoksa tek taraflı zeytin daü politika
sına devam mu edilecektir? 
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3. Söz konusu karşılıklı anlaşmaya 
uymayan Yunanistan'a verilen imkânı 
tekrar gözden geçirmeyi düşünüyor mu
sunuz? Bu hususlarda ne gibi tedbir al
dınız? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 
Yunanistan Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 1SKY - YT/Si - X - 372 
Konu : Sayın Sökmenoğlu'nun 

soru önergesi 
17.2.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ll»i : 11 Şubat 1988 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7/47-257/01494 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekilli Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazıları ekin
de yer alan Batı Trakya Türklerinin so
runlarıyla ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakam 

Hükümetimiz, 1964 yılında Yunan 
uyrukluların Türkiye'deki gayrimenkulle-
ıtiyle ilgili olarak temliki tasarrufta bu
lunma haklarını sınırlayan kararnamenin 
bugünkü şartlarda yürürlükte kalmaya 
devam etmesinde yarar görmeyerek, al
dığı tek taraflı bir kararla anılan karar-
meyi 6 şubat tarihinde yürürlükten kal
dırmıştır. Bu karar Yunanistan ile bir 
pazarlık sonucunda değil fakat tek taraf
lı olarak alınmıştır. Söz konusu kararname 
ile Batı Trakya'daki soydaşlarımızın du
rumu arasında bir bağ yoktur. 

17 . 2 . 1988 O : 1 

Türkiye, Yunan vatandaşlarından vi
ze mecburiyetini kaldırma kararını 1984 
yılında almıştır. Bu karar sonucu her yıl 
yüzbinlerce Yunanlı ülkemize gelmekte
dir. Bu bir yandan Türk turizmine katkı 
sağlamış bir yandan da, bu suretle olu
şan insanlar arası ilişkinin Türkiye il« 
Yunanistan arasındaki münasebetler üze
rinde olumlu etki yaratmasına imkân 
vermiştir. 

Biz ülkeler arasındaki sorunların ger
ginlik politikasıyla değil karşılıklı anla
yış, iyi niyet ve diyalogla çözümlenebi
leceğine inanıyoruz. Gerginlik politikası 
sorunların çözümünü kolaylaştırmamak-
ta, bilakis karşılıklı tutum ve inatlaşma
larla bunları kemikleştirerek zaman için
de sorunların, halledilmelerini büsbütün 
imkânsız hale getirmektedir. Türk - Yu
nan ilişkilerinin yumuşaması, medenî bir 
iyi komşuluk ve karşılıklı güven teme-, 
line oturtulması halinde bugün şikâyet 
konusu olan hususların tedricen de olsa 
hal yoluna girebileceğine inanıyoruz. Bu 
inançladır ki Yunanistan ile diyalog ka
pılarının açılması için çaba harcadık. Bu
lgun bunun semeresi alınmıştır. Açılan 
bu yeni dönemde, yine iyi niyet ve sa
bırlı çabalarla mevcut sorunlarımıza ka
lıcı çözümler bulabileceğimizi ümit et
mekteyiz. Esasen sorunları halledebilme
nin, karşılıklı şikâyetleri giderebilmenin 
tek geçerli yolunun diyalog ve müzakere 
olduğuna inanıyoruz. Bu süreç içinde 
mevcut konuları müzakere masasına ge
tireceğiz. 

Dernekler konusuna gelince, Yunan
istan'ın, Yargıtay'ın, bu haksız ve yanlış 
kararını ya hukukî süreç çerçevesinde ve
ya diğer herhangi bir şekilde düzeltece
ğini ümit ve temenni ediyor ve bu ko-
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nuyu büyük bir dikkatle izlemeye devam 
ediyoruz. Bu haksızlığın giderilmesinin 
iki ülke ilişkilerinde yaratılan yeni or
tama da uygun düşeceğine inanıyoruz. 

Hükümetimiz Yunanistan'daki soydaş
larımız konusunda gayet duyarlıdır ve 

17 . 2 . 198$ 0 : 1 

soydaşlarımızın haklarını en etkin şekil
de korumak hususunda kararlıdır. Bu 
konudaki azim ve kararhlığımızından hiç 
kimsenin/en küçük bir kuşku duymasına 
gerek yoktur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3, 
SEÇİMİ 

4 • 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5, 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Artivin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaöğlu ve 17 arkadaşının, Çernobil nük
leer reaktör kazasının neden olduğu rad
yoaktif kirlenmenin ülkemizdeki boyutla
rını ve bu konuda alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/5) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah 
dağılımındaki mevcut durumu ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/6) 

>6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keslkin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/3) 
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-

tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Balıkesir Milletvekili i. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
ıolan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kinin, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son'verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

6. — İstanbul Milletvekilli Mehmet 
Moğultaiy'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

(Devamı arkada) 



7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu - bulunup da 
31.12.1987 tarM itibariyle bbrcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
eld'ilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Mfle'tJveki'li Mehmet" Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
sioru önergesi (6/22) 

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğtu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çenger'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik, ve deri 
terlik'ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya

pılacak Ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Ko-
miisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı: 10) 
(Dağıtma tarihi: 10.2.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/146) (S. Sayısı: 11) 

3. — 6.1.1982 Tarihi ve 2576 Sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı: 9) (Dağıtma 
tarihi: 9.2.1988) 


