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İ Ç İ N D İ K İ L E R 

I. —' GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II, — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — tzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 

istatistikî hataların ekonomik durumlardaki 
önemi konusunda gündem dışı konuşması, 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün, gençliğin acil sorunları konusunda gündem 
dışı konuşması. 

3. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bulgaristan Türklerine ya
pılan baskı ve soykırım konusunda gündem 
dışı konuşması. 

B) Tezkereler ve Önergeler 
, 1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir

liği ve Romanya'ya gidecek olan Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin* 
in, dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
'dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/856) 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 

Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesisle
rine ilişkin Mim Eğitim Gençlik ve Spor Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/365) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasının 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/372) 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/380) 

5. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, orman köylülerinin kalkındırılmalan 
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183 
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için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) 

6. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

7. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/383) 

8. — Adana Milİetvekili Cüneyt Canver* 
in, bir vatandaşı dövdükleri iddia edilen Ada
na - Osmaniye ilçesi Çarşı Karakolunda gö
revli polislere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artı
rılmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, kadınların kaymakam olabilmelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) 

11. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan de
mece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/395) 

12. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz' 
ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından 
Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı 
iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/396) 

13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önerr 
gesi (6/397) 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının bazı 
tasarruflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/398) 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri 
aleyhimize etkilemeye çalıştığı iddiasına iliş-
k'n Barbatandan sözlü soru önergesi (6/399) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Hükümetimizin İran - Irak savaşının sona 
erdirilmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dış
işleri Balkanından sözlü som önergesi (6/400) 

.savla 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

184 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında 
siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

18. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Isdemir'in Irak'la yapmış olduğu 
demir satış bağlantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/402) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, dış ülkelere yapıl.an seyahatlere 
ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/403) 

20. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Fiskobirlik'in yer fıstığı üreticilerine olan 
borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) 

21. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İran İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine 
faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dış
işleri Batanından -sözlü soru önergesi (6/405) 

22. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay'lı va
tandaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/406) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, bazı müesseselere borçlu olduk
ları iddia edilen üniversitelere ilişkin Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
ba'kanlıarından sözlü soru önergesi (6/408) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu 
Anadolu'daki olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/409) 

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/411) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlanna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413) 

28. — Denizli Milletvekili Halil İbra
him Şahin'in, hampetrol ithalatına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) 
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Sayfa 
29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, İstanbul Perşembe Pazarındaki 
bir binanın Belediyece yıkılmasına ilişkin 
İçişleri Batanından sözlü soru önergesi (6/416) 186 

30. — izmir Milletvekili Aşkın Toktaş' 
in, görevinden ayrılan bir bakanın bakanlık 
lojmanında oturduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/418) 186 

31. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, Burdur - Gölhisar İlçesi Çavdır Ka
sabasında bir vatandaşa işkence yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/420) ,186 

32. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
okul kitaplarında kullanılması yasaklanan 
sözcüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/421) 186 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurt 
dışına çıkışlarına tahdit konulduğu iddiası
na ilişkjn İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/422) 186 

34.— Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yozgat • Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 186 v 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en-

Sayfâ 
geilemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 186 

36. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, Afyon - Emirdağ İlçesi trafo bina
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/425) 187 

37. — İstanbul Milletvekili Sabit Ba-
tumlu'nun, uygulamaya konulan yatırım pro
jelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 187 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiri
yi hazırladığı iddia edilen bir kamu görevli
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/427) 187 

39. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, hüküm giyen bir başkomiserin terfi 
ettirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/428) 187 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğretmen
lerin ilköğretimde görev almaya zorlandık
ları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 187 

41. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, linyit kömürü üretimine ve satış fi
yatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/430) 187 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, Otta-

wa'da yapılan 74 üncü Parlamentolararası Birlik Top^ 
lantısı; 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu, Türk çift
çisinin aoil ihtiyaçları; - . 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen de gar
diyanların sorunları; 

Konularında gündem- dışı birer konuşma yaptılar. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'm, işkence yap

tıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere iliş
kin (6/367) sözlü sorusuna. Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem, 

. Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT'nin 
«İnkılap kanunları» na aykırı hareket ettiği iddiasına 
ilişkin (6/373) sözlü sorusıma, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın» Tür
kiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve satışlarına 
ilişkin (6/377) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, 

Bitlis Milletvekili Faik Tanmeıoğlu'nun, 1984 yılı 
yatırım programının Bitlis İlindeki uygulamasına İliş
kin (6/386) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci ve 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurt dı
şında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim sorununa 
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ilişkin (6/389) sözlü sorusuna, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu eski Şefinin 
yeniden bu göreve getiriliş nedenine ilişkin (6/414) 
sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Ahmet Karaevlı, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya Hindeki 
telefon santral sistemine ilişkin (6/363) sözlü soru
suna, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Cevap verdi. 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/361), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/380), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/381), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382), 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/387), 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm 
(6/401) (6/403), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/406), 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/420), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurul-

de hazır bulunmadıklarından; 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/415) 

sözlü soru önergesi, soru sahibi Geneİ Kurulda 
hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/409) ve 

İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın (6/418), 

Sözlü Soru önergeleri 
1£ — Malatya Mdlletlvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

üretimine ve fiyatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.9.1985) 

2. — Hatay Mıüörvekil Tevfik Büal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğümde gözaltına alınan bazı kişilere 
Miskin İçişleri Bakanından sözlli soru önergesi 
(6/439) OBaşkanlığa geliş tarihi• •: 24.9.1985) 

3. — Hatay Miİetlvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
tinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehtiit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Baka-

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/402) ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/408), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395) (6/421), 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün (6/396), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411) 

(6/412) (6/413) ve 
İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın (6/372) (6/397) 

(6/398) (6/399) (6/400) (6/405), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından; 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/365), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/384) 

(6/422), 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/388) 

ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/416), 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin aynı 

birleşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
26 Eylül 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanmak üzere birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Adıyaman 

Muzaffer Yıldırım Arif Ağaoğlu 

anıdan sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.9.Iİ985) 

4.; — Hatay M'iteUvekili Tevfik Bilafin, Sıkıyöne
tim Kanununa göre görevlerine son verilen öğretmen
lere ilişkin M i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24,9,1985) 

5. — Zongulldak MilİetveM'i İsa VardaTın, Antal
ya Doğumevındeki bir doktor hakkındia soruşturma 
yapılıp yapıtaldığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24,9.1985)j 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
26 . 9 . 1985 Perşembe 
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6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin. Kdy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol • U 
Sendikasına kayıtlı işçilerin' toplu, iş «özleşmesinin 
yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/443) (/Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1985 

7. — izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz
mir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1985) 

8H — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di
yarbakır M ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine Mis
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/445) (Başkanlığa geli ştarihi : 24.9.1985) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, .Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa 
geliş tarihi i 24.9.1985) 

10. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, as
garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından Sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.9.1985) 

11. — Diyarbakır Milletvekili K^dür Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9,1985) 

12. — Aydın Milletvekili ErtuğruL Gökgün\to, 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1985) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Afcan'ın, Te
kirdağ * Malkara Devlet Hastanesinde meydana gel
diği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1985) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aflcan'ın, Te
kirdağ M üreticilerinin ürün 'bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.9.1985) 

.15. — Edirne Milletiveklil Türkân Turgut Arıkan* 
in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
haberlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9,1985) 

1 16. - - Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.9.1985)1 

I Yazılı Soru önergeleri 
I 1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfbantoğlu* 
I nun, 1.1.1984 tarihinden sonra tahsis edilen makam 
I arabalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 

(7/687) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1985) 
I 2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
I nun, Bakanlık personeline yapılan lojman tahsisine 
I ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazdı 
I soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi : 
l 24,9.1985) 
I 3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, vatandaşların idare aleyhine açtığı davalara iliş-
I kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/689) (Baş-
I kanlığa geliş tarihi : 24.9.1985) 
i 4, — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, or-
I man dışı bırakılarak Hazinece vatandaşlara kiralanan 
I arazilere ilişkin Maliye' ve Gümrük Bakanından ya-
I z*h soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi : 

24.9.1985)1 

I 5. — Balıkesir MilldtveMli'Davut Abacıgirin, Ba-
I İikesir • Balya İlçesinde askerlik şubesi açılmasına 
I ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önerge-
I si (7/691) '(Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1985) 
I 6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I İikesir - Ayvalık ilçesinde turizm meslek lisesi açıl-
I masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-
I nından yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa ge-
I liş tarihi : 24.9.1985) 

I 7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, Hatay • Samandağı Devlet Hastanesinin 
I tıbbî cihaz ve sağlık personeli sorununa ilişkin Sağ-
I lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru öner-
I gesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarilhi : 25.9.1985) 
I 8. — {Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
I m, TRT Kurumu mensuplarının yurt dışı seyahaıtie-
I rine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. 
I (7/694) ^Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yagcıoğlu (Sjmsum), Muzaffer Yıldıran (Kaysed) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin9 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BALKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiİ'e kadar 
yoklama yapıldı.) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, istatistik! 

hataların ekonomik durumlardaki önemi konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı; İzmir Milletvekili Sâ  
ym Vural Arıkan, 'istatistik! hataların ökonomik du
rumlardaki önemi konusunda söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

iBuyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; hepimiz 'biliyoruz ki, geçen haf
ta 'başında Sayın Başbakanımız İstanbul'da bir ba: 

sın toplantısı düzenlediler. Bu toplantıda dile getiri
len rakamlar ile, resmî rakamlar arasında çelişki bu
lunmasa idli, istatistikler hakkındaki görüşümü ve dü
şündüklerimi arz etmek için huzurunuza çıkmaya
caktım. 

Ş'mdi size 2 örnek veriyorum. Başbakanımız, ba
sın toplantısında, gazetelere de yansıdığı üzere, 1983 
yılında yüzde 60 mertebesinde olan enflasyon had-
dinin yüzde 35, yüzde 40'iara indirildiğimi ifade et
mişlerdir. 

Gerçekten, 1983 yılında enflasyon oranı yüzde 60 
mıdır?. Ben, 1983 yılının ekonomik durumunu sa
vunacak: değilim. O görev, büyük Mecliste aramızda 
bulunan Sayın Ulusu'ya, Sayın Özbek'e, Sayın Bo-
zer'e, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar'a, \Sayın Bayazıt'a 
düşer. 

Ne var ki, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkila
tı 2 Mayıs 1984 tarihinde 'bir dizi kitaplar yayınla
mıştır. Hizmete özel olarak yayınlanan kitapların 1 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz, 

inci cildi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmele
riyle ilgilidir ve kitabın 24 ve 25 inci sayfaları da fi
yatlar 'bölümünü oluşturur. Bakınız, 'bu beyaz kita
bın 25 inci sayfasında, Devlet Planlama Teşkilatının, 
1983 yılındaki enflasyon oranı 'hakkında söyledikle
rine : «Yeni toptan eşya fiyatları endeksi Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından 1984 yılı içinde yayın
lanmış ve 1983 yılı enflasyon oranı yüzde 31 olarak 
bulunmuştur.» 

Kitapta, sadece toptan eşya fiyatları endeksinden 
mi söz ediliyor?. Hayır; bir de şu paragraf var; de
niyor ki, «Kentsel yerler tüketici fiyat endekslerine 
göre de, Türkiye çapında, 1983 yılındaki ortalama 
fiyat artışları yüzde 31.4 olarak gerçekleştirilmiştir.» 

5 bölge ve 14 il olarak hazırlanan endekslerde, 
bölgeler itibariyle dağılım da şöylte : Ege ve Marma
ra Bölgesinde yüzde 32, sadece Antalya ilinde yüzde 
35; buna karşılık, Karadeniz Bölgesinde, Zonguldak 
ilimizde, yüzde 30. İşte, bu Başbakanlığa bağlı 2 res
mî kuruluşun (Devlet Planlama Teşkilatıyla, Devlet 
istatistik Enstitüsünün) resmî yayınlarında geçen söz
leridir. O halde, siz, milletvekili olarak veya kamu
oyunda vatandaş olarak, Başbakanın söylediği, yüz
de 60 mertebesindeki orana nasıl inanabilirsiniz?. 
Kuşkusuz, bu verilere rağmen, Sayın Başbakanımız, 
yüzde 60 oranını söylüyorsa, kendisine bazı organ
lar, demek ki, yeni bir enflasyon oranı tespit etmiş
lerdir. 

Amaç nedir? Amaç, pol'MIk oîarak, şu 2 sene zar
fında, hükümetin, enflasyonu önleme bakımından 
'hajvanda su dövdüğünü kamuoyunun gözlerinden ka* 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN L KURULA SUNUŞLARI 
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çırmaktır; bu, birinci konu. (Bağımsızlar, MDP ve 
HP sıratlarından alkışlaır) 

(Bu resmî verilere göre, Sayın Başbakanarnız, «yüz
de 35, 40'lara indirdik» diyebfliyor. Haîbuki 1983 yı
lında, tüketiciye göre, yüzde 31,4; topıtan eşya fiyat
larına göre, yüzde 31 olduğuna göre, demeik ki, 
ANtAP Hükümeti enflasyonu önlemede hiçbir çaba 
gösiterememiştir. Bu da, bu JsitaitistiJclerfte sergileniyor, 
(ANAP sıralarımdan gürültüler; HP sıralarından, 
«DMemesini öğrenin» sesleri) 

NECAT TÜNÇStPER (Balhkesir) — Sizin döne-
minizde efendim... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sonunu bekleyin. 

Geliyorum ikinci noktaya : Gene Sayın Başba-
kanımızı<n bir sözlü daha var, diyor ki, «'Sanayi işlet
melerinin elektrik ku'llanıımı, bir önceki yıla nazaran 
yüzde 12 nispetinde ar*tmıı$ti'r. Bunun tabiî sonucu, 
sınai üretimin de artmış olduğudur.» 

IBu mantık, görünürde çok doğru bir mantıktır. 
Eğer üretimde kullanılan elektrik artıyorsa, elbetteki 
üretim de altmış olacaktır. Doğru bir mantık... 

'Bu konuda acalba istatistikler ne söylüyor? Bu ko
nuda, İzin verirsenıiz size, 1969 yılından beri yayın
lanmakta butunsun EBA (Ekonomik Basın Ajansı)'nın 
istatistiklere dayanain bir pasajını okuyayım, bakınız 
ne söylüyor : «Sanayinin kullanldığı elektrik enerjisi, 
1 yıl öncesine göre ylüztde 12,3 oranında artmıştır. 
Sanatyinün kullandığı enerji artmasına rağmen, yapı
lan üretimde ise, yüzde 8lik bir azatoa gözlenmek
tedir. Bu durum gerek hükümet çevrelerini, gerekse 
uzmanları hayrete düşürmüşltür. Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem, durumun incelet/tirildiğini bildirir
ken, bir başka hükümet yetkilisi ise, yıltın ikinci ya
nsında ortaya çıikacalk verilerin, ilk 6 aylık dlöneme 
göre üretimde önemli artış yaratıldığının ortaya çı
karılacağını savunmuştur. Ne var ki, bu aşamada, sat-
nayldeki enerji kullanımının aırtmasitna karşın, üretim 
düş'üşünü gerçekçi biçimde açıklayan henüz çıkma-
muştır.* 

Görülüyor ki, ortada «burada da» apaçık bir çe
lişki vardır. Belki de, elektrik kuıianımındalki artoş, 
elelkltrik 'birimi üzerinden değil, fiyatlara göre hesap-
laınmış olabilir. Bu durumda ortaya çıkan sonuç, zam 
politikasını, üreitim artışı gibi sunimak içindir. (HP 
'şuralarından alkışlar) 

jBu 2 hususu -diğerlerine dokunmuyorum, 5 da
kikayı aşmamak için- hükümeti veya Sayın Başbaka
nı elettirmek amacıyla söylemediğime inanınız. Bu ça-
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ti altında bütün partilerin ve her milletvekilin amacı, 
ısamimi olarak, hükümetin başarılı olmasıdır; ama 
görü'iien, ülkemizde istatistik kargaşasının bulundu
ğudur. Bir ülkede istatistik kargaşası olur ve o ista
tistikler poliltik amaçla kuılillaınıiırsa, bunun hem mil
lete, hem devlete büyük zararı olur. Bu zararları 3 
noktada toplamak mümkündür : 

Alman kararların isabetini ölçemezsiniz. Eğer ve
riler doğru olsaydı, 2 yıllık dönemde enlflasyon had
dini bu politika ile aşağı çekemediğimize -aksine, 
yükseldiğine- göre, başka tedbirler almaya da hü
kümet kendisini görevli sayardı; birinci nokta bu. 
İkincisi : Devlete karşı güven duygusu sarsılır; üçün
cüsü de, siyasîler, giderek, inandıncıhklarını, sürek
li bir biçimde kaybederler. 

Ben, bunun için konunun üzerinde duruyorum; 
* yoksa, Sayın Başkanımızı veya hükümeti eleştirmek 
için değil. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1923'te kurul
muştur. Türkiye'de ilk istatistik teşkilatı 1930'da ku-
rulmuşltiur. Bakanız, Atatürk dönemi konuyu nasıl 
halletnuiiş, kargaşayı önleyebilmek için : 1 Şubat 1930 
tarihinde, 1554 sayılı Kanunla, İstatistik Umum Mü
dürlüğünün salahiyet ve yetkileri düzenlenir, der 
ki; «Devlet İstatistiklerinin cem'i, tertip ve murak-
kaması, Umum Müdürlüğe görev olarak verilmiştir.» 

Yaisada bir de 6 ncı madde getirilmiş ve 6 ncı 
maddede «Devlet daireleri ile özel idareler, şehrema-
netleri ve belediyeler ve bunlara bağlı diğer mües
seseler tarafından İstatistik Umum Müdürlüğünün 
tasvibi olmaksızın hiçbir istatistik usulü taittoik ve 
yeni istatistik cetvelleri tanzim ediilemez. İstatistiklerin 
neşri, Umum Müdürlüğün tasvibine bağlıdır. Umum 
Müdürlük, bu hususların talkip ve murakabesi ile 
mükelleftir» hükmü getirilmiş'tıir. Amaç, sağlıklı is
tatistiktir; amaç, güvenilir MaıtiMütir; amaç, bilim
sel ilstaitîsitikıtir. Yoksa, Haizine Müsteşarlığı, kendi po-
litikasma göre yaptığı is'taltiS!tikleri devletin yönetimin
de kullanamaz. Kullandığınız zaman, gerçekçi olma
yan sonuçlarla karşılaşmak mukadderdir. 

IBAŞKAN — Sayın Arakam, toparlayınız efen-
. dkn* 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Eğer, ANAP iktidarı, Atatürk döneminin devlet 
anlayışını her sahada örnek alırsa, inanınız ki, çok 
daha güçlü ve başartı olacaktır. Aksi takdirde, ista-
tistük yöıitemleri bakımından bu usul devam ederse, 
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eski İstatistik Genel Müdürü ve Maliye Bakamı mer-
hum hocamız Şefik İnan'ın, ilk dersinde söylediği gibi, 
•bu dönemin Isitaitlsitikileri yalan, 'kuyruklu yalan ve is
tatistik niteliğinden kurtulamayacaktır* 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP, MDP ve Ba
ğımsızlar Biralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Arakan. 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
gençliğin acil sorunları konusunda gündem dışı fco 
nusması 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün, 
gençliğin acil sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz iste* 
mislerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökıgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; kış yaklaşıyor, okullar ve 
üniversiteler açılacak... Mevsim dolayısıyla, ekono
mik sorunlar, bilhassa para sorunları yığın yığın önü
müze dökülîüyor. İktidarım yanlış ekonomik politikası 
ve alkili almaz zamka-, enflasyon ve hayat pafaaMığmın 
bütün etkileri, halikın üzerlinde bir kara bulut gibi çö
kerek etkisini sürdürüyor. Köylü, çiftçi, esmaıf, me
mur, emekli ve sade vatandaş, kışlık yakacakla bir
likte,. en zarurî ihtiyaç maddelerini temlim etmek içıin 
kîvranurken, gençlik sorunları da artarak bugünlerde 
ön sıralan işgal ediyor. 

Bir yandan, yuva kurma çağına gelmiş; diğer yan
dan -anne ve balballarına balkımak veya yardım et
mek şöyle dursun- karnını doyurmak üzere iş bulmak 
için başvurmadık kapı bırakmayan köylü ve kentli iş
siz kitlelerine ilaveten, liseyi bitirip üniversiteye gire
meyen ve üniversiteye girip de çeşitli bahanelerle 
kolu kanadı kırılıp, kaydı silinen, sokağa atılan; bu
nun yanında, meslek sahibi olup da iş arayan genç 
kitlelerinim sorunlar», toplumda huzur ve güveni sar
sacak boyutlara doğru tırmanmakladır. 

Gençlik ve İşsizlik sorunları üzerine eğilmekte 
geç kalındığı takdirde, toplumda, tedavisi gfüç yara-
ların açılacağı açık ve seçik gözükmektedir. Şu ana 
kadar gençlik soruniaranım köklü bir şekSide çözüimlle-
neoeğine dair iktidardan teseli edici bir ses duyul
mamış ve bir icraata da rastlanmamıştır. Gençlerin 
sorunları, çözüm bulunup, azafti'iacjgı yerde, üniver
sitelerde YÖKiüm acımasız ve kaltı uygulamalarıyla 
her gün biraz dalha artmaktadır. Hemen her gün ba
sımda gençlerin feryadını duymaktayız. Üraıversıiıteye 
girme şansımı elde edebilen gençlerin ve ailelerimin, 
yurt ve barınacak bir yer bulabilmek için çektikleri 

çile yürekler acısıdır. Beslenme, ulaşımı ve kitap sorun
ları huzur verici bir çözüme henüz kavuşmaımıştıır. 
Bu acı gerçeklerin üzerine, YÖKiün tutum ve davra
nışıyla, uygulamaları eklenirse, genciler umut ve gü
ven dolu bir ortamda öğrenimlerini yapmak yerine, 
korku, endişe ve sinir gerginliği içimde öğrenimlerimi 
sürdürmek zorunda kalarak, manen sefaıl'ete itlmek-
'tedirler* 

Tek dersten kayıt silme istemleri felaket hailini 
almıştır." Üniveraiıtelerdle, öğrenciilerim kayıtlarının s'i-
İinerek sokağa bıralkılıvermeleri içim adeta bahane 
aramımlalfctadır; bunu ispat edecek deliller hemen her 
gün basında yer almaktadır; Burada ben, yüzlerce mi
sal içinden, 20 Bylül 1985 talihli Hürriyet Gazetesin
de, veliler adına seslenen Sabilha Küçükali'nin fer
yadını misal olarak vereceğim. 

Karademz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4 öğren-
cin'in beden eğilimi derstimden başarılı not alamadık-
Harı için üniversiteden kayıtları sil'inımiş. Bu gençler 
hayalleri, ümitleri, beklentileri, her şeyleri yıkılarak, 
(kolları kanatlan kırılarak, doktor olmadan, sokağa afcı-
lıvertaişler. Bunlar buraya doktor ölüp, hasta muaye
ne ve tedavi etmek içlim mi girmişler, yolklsa jimnastik 
(hocalığı yapmak için mi girmişlerdi? 

iBu, akılcı bir yol değildir; bu, gençlere zulümden 
(başka bir hareket değildir. YÖK, öğrencilerin kayıt-
larımıı silme işlemlerine ağırlık vereceğine, sınavların 
nasıl yapıldığına, sınavı yapanların öğrencilere nasıl 
davrandığımla, 1 yıllık çalışmanın 5 veya 10 dakdka-
(hk bir sımav romunda nasıl tespit edlMğine, ad1! b'ir 
yönetmeliğin mevcut olup oHmadığıma bakmalıdır. 

Bu gençlerin istikballeri, sınav günü psikolojik 
duruımumun ne olduğu belli olmayanların elimde veya 
sonucun ne olacağı belli olmayan bir havanın içerisün-
ide tayin edilmemelidir. Düzgün, adil ve inutüham eden
lerin şahsî görüşlerinin) katılmayacağı, psikolojik du
rumlarımın etki etmeyeceği bir sımav yönetmeliği ha-
zırlanmailıdır. Sokağa atılan öğrencileri iyice dMemel'i, 
onlardan sonuç çıkarmalı ve buna göre yönetmelik 
yapılmalrdır. 

ISdfcağa atılan gençler, bumdan sonraki hayaitlann-
da mutlu ölüp, topluma faydalı mı olacaklar, yoksa 
kamu vicdanımı sızlatan, hatta toplumu tedirgin eden 
olayların içinde mi görüleceklerdir? Bunun takdirini, 
sayın mfiitoöveMTlerî, sizlere arz ediyorum. YÖK bu
nun hesabını iyi yapmalıdır,' iktidar da, gençlerin so
runlarına ve feryatlarına kulak vermelidir. 

— 180 — 



T. & M. M. B: 9 26 . 9 . 1985 0 : 1 

Tdk dersten kaydı silinen öğrenciler, zaman geçi
rilmeden, başarı sağlayııncaya kadar üniversiteye ve 
hayata dc^dürülmelidir Bunu ütüyorum; arz ediyo
rum yüce Mecliilse. Bu çocdküarın sorunları halledil-
melUdir; onların imtihan hakları tanınmalıdır, çağ-
riHmalıidur; toplumda yafa açıllmaidan, sorunları çö
züme ulaştırılmalıdır. 

YÖK, bugüne kaldar ortaya 'koyduugu katı ve acı
masız uygulamalara karşı toplumıda duyulan infialin 
acısını, gençlerden hınç allırcasına çıkarma görünü
münden kenıdMnli kurtarmalıdır. 

Artılk, üniıversltefer, köylü, çiftçi, esnaf, işçi, me
mur ve emekli çocukları için, aşılması güç karlı dağlar 
haline gelmiışjtiir; çüntklü, barınma, beslenme, ulaşım, 
Ikitap ve dalha bir yığın soruna göğüs gererek üniver
siteye devam öden gençlerden, yılda 70 ila 100 bin 
İra harç istenınekltedir. Ortadirek çocukları bu harcı 
nasıl verecektir? Artılk, iktidar, bu tahammül ediknez 
ikonuya el atarak, ünütversite harçlarını kalkürmalıdır. 

«Çocuklarda jimnastik yapacak takat mı vardır; 
bunların beslenme ve yaşama durumları nedir?» bun
lar hesap edilmeden, kendü meıslielkî derslerinin dışın
da, meslekleriyle hiç alakalı almayan konularda sınav 
vermek durumundan da kurtarimalidiir. 

A!ksi takdirde, sorunlar çığ gjihi büyürken, genç
ler feryat ederken, «Gençlik Yılı» veya «Gençlik Haf
tası» gibi göstermelik hareketlerin anlamsız kalacağı
nı arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göfcgün. 
3. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bulgaristan Türklerine yapılan baskı ve 
soykırım konusunda gündem dışı konuşması 

IBAİŞKAN — Kütahya Mllıötve'kM Sayın Albdur-
raihman Necati Kara'a, «IBu haifta, Bulgaristan Türk
lerine yapıılian baskılar ve moral soykırım oliayı Av
rupa Koniseyinıin gündemlinde bulüramaktadiıır. Me
denî dünyanın illgMrti davet etaek ve bu millî dava
daki hassasiyetimizi ifade etmek maksadıyla gündem' 
dışı söz isliyorum» demişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun Sayın Kara'a. 
(MIDP sııraflaraıdan Mlkışfar) 

(AIBDURIRIAHIMİAIN NECATI KARA'A flKütalh-
ya) — Sayın Başkan, Türküye Büyük Millet Mecİsi-. 
nin değerli üyeleri; 6 asırdan beri Bulgaristan'da yan
şayan 2 mffilyona yakın evlad-ı fatihan oBan Türk ve 
Müslüman'ın, Bulgar Devleti tarafından zor kullanı
larak, din ve dilerinin değiştirilip, Buigarîaştınlrnası-
«m aoı yıl'dönlülmü vesilesiyle, olayı kınayan bir siyah j 

çelengi, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Bulga
ristan Büyükelçiliğinin önüne koymuş ve Bulgar Hü
kümetimi insan halklarına saygı göstermeye davet et-
miş'Ciik. (MDP sıraHamndanı «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, üzerinde «lînsan halklaırına ve uluslararası 
artlaşmalaıra saygıya davet ediyoruz» yazıılı olan bu 
çelenk, büz oradan ayrııllır ayrılmaz, Bulgar yetküülie-
rince parçallaınmıış;ttr. Bize göre, aslında, parçalanan, 
çelenk değil, insan hakıları olmuştur. Kanunî bir pro
sedür yerine getirilerek yapılan bu protesto, iç ve 
dış basında haklı yankulîar yaptı. Konu şu anda Av
rupa Koniseyinıin gündemindedir ve bugün oylanaı-
calkto. Bugün, zalimlerin kınanması için Konseyde 
'kalkacak kutsal eller, tüm dünyada ve Bulgaristan'da 
ezüllen, ıhlorlanan kusanların ilç'imdeki yanığına serpilen 
bir serin su olacaktır; çünikü, Bulgaristan'da Türic 
okulları ve gazeteleri kapatılmış, mufeaddes ibadetha
neler ollan camiler ya kapatılmış veya yıkılmış, mezar-
îıkllardaki Türk isimleri dahi kazınmıştır. İsim de-
ğiştlirmeyi kabul etmeyenler türlü eza ve cefaya tabii 
tutulmuş, hapsedilmiş, hatta öldüırüılmüşlerdiır. 

IBu olaylar sebebiyle başka ülkelere kaçabilenler
den gelen mektuplar, elimizdedir; çünikü, Türkiye'de
ki Bulgaristan göçmenleri, akrabalarıyla hiçbir vası
tayla halberileşememdkitedi'rier. Türkiye'den yazılan 
mektuplar, Türk adı, Müslüman adlı var diye geri dö
nüyor, Bulgaristan'daki Türklerin mektupları ise, asıla, 
sahiplerine lulaşmuyor, 

İşte, Rbmanya'ya sığınalbiılen ve okuma - yazmayı 
kendi annesinden öğrenmiş bir Türk'ün mektubundan 
birkaç satır : «ISayın Türkiye'nin Sesi Radyosunda 
görevliler ve bütün dünyada Türtk dinleyiciler, bu 
yazldıklarımı «iah'i» diye adlandırıyorumı. Ben saıir 
değilim, şiir yazmaidım; yazar değilim, roman yazma
dım; üstelik Türkçe, okula bilem gitmedim - aynen 
okuyorum efendim- lakin evde annemden öğrendim.» 

Şimdi bu hanımın yazdığı şiirden birkaç dörtlük 
arz edeceğÜm : (Romanya'nın OonlStanta Şehrinden 
3.8.İ%5 tarihlinde positaya verilen ve Eskişehir'de otu
ran Pembegül Yanık'a gelen mektup eltoîzdedir.) 

Gökyüzünü kara duman bürüdü 
Dinsizin gözü kararmış üstümüze yürüdü 
Karşı koyana işkence edildi 
imdat kardeşlerim imdat. 

MJarnoîllgrald'ın çayırlan yoları 
Kan oldu çarşıları sokalkllaırıı 
Yaıtldı Türk halikının canftara 
Yanalım dostlar haitömfaıe* 
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iKurcaaâ'ye 'bir duman düşitü 
Kâfinin askerleri tistüanüze üşftü 
Adını değiştirmeyeni öldürdü 
Yanalum 'dostlar halimize. 

Yalblanöva'ya geldiler, 
(Kızı gelini ziyan öttiıler 
Razı gelmeyeni öldürdüler. 
Yaram anneler ıbalimıize. 

Razgrad'ın kavaldan 
Kalmadı gitti Muhammed adlan 
Tanklar yürüdü, yaktı her yanıı 
Yanın dostlar, yanın halim'ize. 

Dolbruca Ovası düzlük 
Gitti adlarımız çok üzüldük 
Buradan giden,kurtuldu dedik. 
îmdat Allahım imdat bize. 

Böylece, akrabaların dalhi birbiriyle haberleşme 
imkânı yok edilmiş bulunmaktadır. 

iBu olay, 20 nci Yüzyılın sonunda uygulanan bü
yük biır kültürel yok ediş, yanıi beynelmilel hukuka 
göre, jenosittir. Ir*k aleyhine imlenen cürümler, başka 
ırklar için işlendiğinde jenosit oluyor da, Türkler için 
işlendiğinde, neden jenosit olmuyor? 

Türlk Hükümetinin, meselenin müzakere yoluyla 
halini isteyen çağrılan, Bulgar Hükümetince redde-
dlilmiıştıir. Avrupalı ve Türk basın mertsuplanran ilgili 
iböîgeîere girmesine İzin verilmemiştir. Türk parlamıen-
ıto heyetinin Bulgaristan'ı ziyaret taılebi de reddedil
miştir. Halbuki, azınlıkların, kendi kültürlerinde ve 
dirilerinde yaşamalarını, gelenek ve görenekleriyle, 
millî ve kültürel kimliklerini siürdürmelerini, Helsinki 
Nihaî Belgesi ile, Uluslararası Sivil ve Politik Hak-
•ltara îlişlkin Anlaşma garıanlti etmiştir ve Bulgaristan, 
imzacı devletlerden biridir. 

Bu sebeple, Avrupa Konseyi ve onun, insan hak
larına saygılı üyelerinden; Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslüman azınlığa foüffltürel halklarının iadesi yolunda 
'bir kaırar ve tedbirler beklemek hakkımızdır. Bu yön
deki bir karar, Avrupa Konseyinin, tüm dünyada iti
barını artıran tarihî bir vesika olacaktır. Ayrıca, Türk 
Hükümetini, Konseyin kaırannı m'üteakip, konuyu 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeye ve uluslar
arası her toplantıda dile getirmeye davet ediyoruz. 

Bu mliilî davada, Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak, her alanda, hükümetçe is'tendiği ve bilgi verildiği 
ta'kdıirde hükümete yardımca olacağımızı da bir kere 
daha ifade ediyoruz, 

Sonuç olarak hür dünyaya sesleniyoruz : Bulga
ristan'dan yükselen feryatları duyuyor musunuz? Du
yuyorsanız, inısanMc adına ne yapmayı düş'üriüyor; ne-
'ler yapıyorsunuz? 

BüBgariîstanidaki 2 milyon M'üslüman Tüırice sesle
niyoruz : Sizleri' asla unütma'dık. Asil Türk Milleti, 
sizleri bağrına basmaya, her zaman hazırdır. 

50 milyon Türlfcün hislerine tercüman olduğumu
za inanarak, ısö'zleriımi, Millî Şairimiz Mehmet Akif 
in şu mıısra'larııyla bitirmdk istiyorum : 

Zulmün topu var, güllesi var, kafası varsa, 
Halklkın da bükülmez kolu, dönmez yüzlü vardır. 
Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa, 
Sönmez, ebedî her gecenin gündüzü vardır. 

Türkiye Büyük Millet MeçlMniin değerli üyelerini, 
bu millî dava etrafında yekvücuit olduğumuzu göster-
meye davet ederelk, derin saygılar sunuyor, teşekkür 
ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara'a, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Ro

manya'ya gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, dönüşüne kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi \ve Ticaret Ba
kanı H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi {3/856) 

ıBAŞKAN — Gürideme geçiyoruz. 
ISALİM EROL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
E'NıBRJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SÖDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, Sayın Vu
ral Arıkan'a cevap vermek üzere, söz istiyorum efen
dim, 

iBAŞKAN — Gündeme geçtim efendim; maale
sef... önüimlüzdeki... 

ENORJıt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, daha ön
ce parmak kaldırıp söz istemişini. 

BAŞKAN — Elimizde olmayan bir hadise Sayan 
Balkanım, 

IENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Benim de elimde olma
yan bir hadise^ 

'BAŞKAN — Ama, gündeme geçtikten sonra dön
memize imkân y6k efendim. 

ISALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hattında söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Arz edeceğim efendim; bir dakika... 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi vaırdaır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Moskova'da düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri 

Sergisine katılmak üzere 29 Eylüıl-2 Ekim 1985 tarih
leri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
ne ve görüşmelerde .bulunmak üzere, 2-4 Ekim 1985 
tarihleri arasında da Romanya'ya gidecek alan Ma
liye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alp'temoçin'in 
dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 
Sanayi ve Ticare't Bakanı H. Cahit Aral'ın velkill'ik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş okluğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
SAİİM ERBL (Konya) — Sayın Başkan usul 

hakkında söz istiyorum. 
iBAŞKAN — Sayın Brel, hangi konuda usul hak

kında söz is€yorsunuz efendim? 
SALİM ERBL (Konya) — Efendini, İçtüzüğü

müzün 57 nci maddesine aykırı bir durum var Di-
vanıımızda; onu arz etmek işitiyorum. 

İBAŞKAN — Arz edeyim efendilim, beyanınızı an
ladım. Zannediyorum Sayın Yağcıoğlu'nun açık renk 
elbise ile Divanda bulunması hususunu arz edecek
siniz. 

/. — Komisyonlara Üye Seçimi 
İBAŞKAN — Gündemimizin «Seçim» kısmını, ko-

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ka
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAIN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, Konya Milletvekili Sayın Salimi 
Breliin, Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından söz
lü soru önergesi bulunımaktadır. 

Sayın Brel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
ıSözllü soru önengesii ertelenmiştur. 
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SALİM EREL (İKonya) — îşin saygınlığı ve cid
diyeti hakkında... 

Sayın Başkanım, Başkanlık Divanında şu anda, 
57 ndi maddenin kıyafete ilgili hükmünün eksan
trik bir görünümü vardır. Mecilisimüzde Başkanlık 
Diıvanmıız, bilhassa zaltı âliniz, ÎÇCüzüğün titizlikle 
uygulanmasını sayın milletvekillerinden beklemektesi
niz. Bu, siizin göreviniz; biz de hiç değilse Başkan
lık Divanında içtüzük hükümlerinin yerine gelmesini 
ve dolayısıyla yüce Meclise saygılı olunmasını ta
lep ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

IHAŞKAlN — Efendim, nöbötçi olan kâtip üye 
arkadaşımızın bir mazereti cılktı; aniden, Sayın mil
letvekili arkadaşımızı davet durumuna düştük. O iti
barla, arkadaşımız kıyafet değiştirme imkânını bu
lamadı. Bunun Mecfeimizce takdirle karşılanacağı
nı zannediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tak
dirle karşılanmaz, normal karşılanır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, biz bu kadar ke
lam ediyoruz, sizlin gibi bazen ince düşünemiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
mıaaşallah çok iyi kelam edersiniz efendliım. 

misyon seçimleriyle ilgili, parti gruplarından aday 
isimleri gedmemiş bulunduğundan, erteliyoruz. 

VE CEVAPLAR 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

IHAŞKAIN — 2 nci sırada, Konya M'İMe'tivekili 
Sayın Salim Erel'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
3. ı— İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Türk 

Hava Yolları Genel Müdürlük binasıntn ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

V. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü soru öner
gesi, Sayın Rötşü Şardağ'ın izinli bulumması söbe-
ibiyle entelenımişitJir. 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Pemir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

BAŞKAN — 4 ündü sırada, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in Tarım Onman ve Köyişjleri 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Burada.. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
ıSözlü soru önergesi eırltelenmişltir. 
5. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or

man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/381) 

İBAŞKAN — 5 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemlir'in, Tarım Orman ve Köyiş-
lerî Balkanımdan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

ISayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın ıbakan?.. Yok. 
ISözlü soru önengesi entelen!mişlCk,.< 
6. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/382) 

İBAŞKAN — 6 ncı sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışında yapılan 
gezlere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önengesi bu-
lunmaktadır^ 

Sayın Çakırefe?., Burada. 
Cevap vereodk sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önengesi ertelenmiştir. 
7. t— Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

•BAŞ/KAN — 7 nti sırada, Biiltlis Mille'tsvekili Sa
yın Faik Tarımcioğlu'na ait sözlü soru önergesi, 
kinli bulunması sebebiyle erftelenimiş'tuv 

8. '— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana « Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

İBAŞKAN — 8 indi sırada, Adana MilleövekM 
Sayın Cüneyt Canver'in, içişleri Bakanından sözlü 
öoru önengesi bulunmalkltadır, 

'Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap vereodk sayın bakan?.. Yok. 
ISözlü soru önengesi ertelenmistlir. 

9. <—' Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/387) 

İBAŞKAN — 9 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat SÖkmemoğlu'nun, Tarım Onman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

ISaym SÖkmemoğlu?.. Burada. 
ICdvap vereodk sayın bakan?.. Yok. 
SlözlÜ soru önengesi entelenımiştir. 

10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
kadınların kaymakam olabilmelerine ) ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

İBAŞKAN — 10 uncu şırada, Bi'tlis Milletvekili 
Sayın Faik Taomcıoglu'nun sözlü som önengesi, 
İzinli bulunması sdbelbiyle ertelenmiştir. 

11. ;— Konya Milletvekili Sabri Jrmak'ın, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan 'demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

İBAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salbri Inmak'ın sözlü soru önengesi, izinli bu
lunması sebebiyle entelenmişfe 

12. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan pözlü soru önergesi (6/396) 

İBAŞKAN — 12 nci sırada, Hatay Miiletlvekili 
Sayın İhısan Güribüzlün, Başlbakandan sözlü soru 
öribngesi yer almakladır, 

Sayın Güribüz?.. Buradalar. 
Cevap verecelk sayın balkan?.. Yok. 
ISözlü soru önengesi ertelenm'iş'tir. 

13. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'm, Türki
ye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

14. — izmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin \bazt çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

16. — İzmir M^ietvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran ı- Irak savaşının sona erdirilmesiyle 
ilgili girişimlerine ilişkin pışişler Bakanından sözlü 
soru önerges (6/400) 
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BAŞKAN — 13, 14, 15 ve 16 nci sıradaki sözlü 
sorular, Sayın Rüştü Şardağ'a ait olup, izinli bu
lunmaları sdbdbiyle ertblenoıiiştir,ı 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'tn, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

18. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, lsdemir'in Irak'la yapmış olduğu demir satış bağ
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki Sayın Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Başbakandan söz
lü soru önergesi, verilen mehil sebebiyle ertelen
miştir. 

19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

20. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fisko-
birlikin yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

21. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, tran 
İslam Cumhuriyetinin üllcemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki İzmir Milletvekili 
Sayın Rüştü Sardağ'ın sözlü soru önergesi, izinli bu
lunması sebebiyle ertelenmiştir. 

22. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın Tevfi'k Bilâl'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Tevfik BilaJ?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna

kar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Maliye ve 
Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanların
dan sözlü soru önergesi, verilen mehil sebebiyle er
telenmiştir. 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/409) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlü'nun, İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır: 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 

ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıradaki sözlü so
rular, Sayın Sabit Batumlu'ya ait olup, izinli bulun
maları: sebebiyle ertelenmiştir. 

28. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, hampetrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

BAŞKAN — 23 indi sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil ibrahim Şahin'in, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi yer almakta
dır. 
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Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür efendim. 
29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İstanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele
diyece yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

30. — İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın, göre
vinden ayrılan bir bakanın bakanlık lojmanında otur
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/418) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, izmir Milletvekili 
Sayın Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Toktaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
HİLMİ NALBANTOÜLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, «Sayın bakan burada yoktur» deseniz; ayıp 
oluyor. 

BAŞKAN — Bizim ifade tarzımız öyle efendim. 
Bu maksatla söylüyoruz, bakanın burada olmadığını 
beyan ediyoruz efendim. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Bura
da yok» deyin; «Yok» derseniz, hükümet yok olu
yor. 

BAŞKAN — O kadar ince düşünemiyoruz efen
dim. 

31. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Bur
dur - Gölhisar İlçesi Çavdır Kasabasında bir vatanda
şa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/420) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Münir SevinçMn, içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Sevinç?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
32. — Konya Milletvekili Sabri İrmak'm, okul ki

taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/421) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın sözlü soru önergesi, izinli bu
lunması sebebiyle ertelenmiştir. 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Cüneyt Can
ver'in, içişleri Bakanından sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

34. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverin, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

36. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Af
yon - Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/425) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Eskişehir Milletve
kili Sayın Münir Sevinç'in, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Soru bugün geldi; o ne
denle, bir hafta süre rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Talep üzerine bir hafta mehil ve
rilmiştir. 

186 — 



T. B. M. M. B : 9 

37. —• İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy' 
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 37 nci sırada İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü soru önergesi, Sayın 
Batumlu'nun izinli bulunması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı 
iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6[427) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 1980 günü yayın
lanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir ka
mu görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
39. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü

küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Eskişehir Milletve
kili Sayın Münir Sevinç'in, İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev almaya zorrlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Adana Milletvekili 
Saym Cüneyt Canver'in, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
41. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

linyit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/430) . 
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BAŞKAN — 41 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 
Sayın Bakan, Sayın Gökgün'ün sözlü sorusu lin

yit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkindir. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Soruyu görmedim; fa
kat cevap vereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Bir mehil talep etmiyorsanız... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Kopya vermeyin Sayın Başkan; mehil talep ediyorsa 
kendisi söylesin. 

BAŞKAN — Hazır mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Mehil talep ediyorsa Sayın Bakan talep etsin; siz ni
ye hatırlatıyorsunuz? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Soru 
yeni gelmiş. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben soruyu da görme
dim; fakat cevap vereceğim efendim. (ANAP şurala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. Türkiye'de linyit kömürü Çıkarmak üzere bu
güne kadar kaç kişiye ruhsat verilmiştir? 

2. Ruhsat sahibi şahıslardan kaçı kömür ocakla
rını bizzat kendisi işletmekte, kaçı ruhsatını kiraya 
vermiş bulunmaktadır? Ruhsatı iptal edilen var mı
dır? Varsa sebebi nedir? 

3. Ruhsat verilen ocaklardan günde kaç ton kö
mür üretilerek piyasaya verilmektedir? 

4. Yakacak olarak piyasada satışa arz edilen kö
mürün bir tonunun maliyetine etki yapan girdiler ne
lerdir? Bu girdilere göre, bir ton kömürün maliyet ve 
satış fiyatı kaç liradır? Buna göre, ruhsat sahibine 
ton başına kaç lira kâr sağlanmaktadır? 

5. Yozgat'ın Sorgun İlçesinde işletilen linyit 
ocaklarında kömürün tonu 24.500 liradan satılmakta
dır. Sorgun, Yozgat ve civarındaki halkın satın alma 
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gücünün çok üzerinde olan bu fiyat nasıl, hangi öl
çülere göre tespit edilmiştir? Bu ocaklarda günde kaç 
ton kömür üretilmektedir? 

6. Kömür fiyatları Bakanlığınızca bir denetleme
ye tabi tutulmakta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL .(Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bu suale burada muttali oldum. Kö
mür çıkarılmasıyla ilgili bir sual olarak değerlendir
miştim; fakat çok şümullü bir sual. Gerçi burada ba

zı cevaplar verebilirim; ama sizleri tam ve doğru ola
rak tatmin edebilmek için müsaadenizi istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Talep edilen mehil sebebiyle sözlü 
soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başkaca bir konu kal
mamış bulunduğundan, 1 Ekim 1985 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 

* • mmm 
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Türkiye Büyük Millet Malisi 
GONDERÜ 

9 UNÜU BİRLEŞİM 

26 . 9 . 1985 Perşembe' 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlara üye seçimi-

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
% ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Konya MMletVekiiîi. Salim Ererin, Konya iti 
Cihanbeyli: ilçesi entegre sü't mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

. 2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir tlçesinidekİ spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

3. — tzmfir Milletvekili Rttytü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollan Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine Jilişjkia Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanından sjözflü soru önergesi (6/380) 

5. — izmir MMe'rvekili: Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırıtaıaiları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve KÖyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/381) 

6. — Maoisa MMetvekiii Abldulah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

7. — Bîtlis Milletvekili Faik .Tarımcıoğlü'nufl, 
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

8. — Adana Mi'Metjv«JkifA;iCüneyt̂ ^ Oanver'in, bic 
vaıtanklaşı djövdü^deri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Karşı Karakolunda görevlÜ polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

9. — Haıtay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nım, toprak verimliliğiniin artırılmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/387) 

10. — Bitlis'MiMetvekm Faik Tanmcıoğhı'nun, 
kadınların kaymakam olabilmelerine ilişkin İçişleri 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

11. — Konya Milleüîvek'ili Sabri Irmalk'm, yaban-
cı bir gazeteye verdiği iddia olunan demece Miskin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

12. — Hattay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suu
di Arabistan Hükümeti tarafınidan Hatay İlindeki va-
ta^kia^!arımıza uygula«dığı iddia edilen siyasî ambar
goya ilişMn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

13. — İzmir MMetlvekli Rüşltti Çardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen fefeıtivaliere ilişkin Küldür ve Turizm 
Bakaamdan «özlü soru önergesi (6/397) 

14. — izmir Milletvekili Rus'tu Şardağ'ın, MMî 
Eğitim Gençl'Jk ve Spor eski Bakanmın bazı tasar-
ruHarma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/398) 

15. — İzmir Milletvekili Rü$Cü Şardağ'ın, İran 
lalam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etki
lemeye çalıştığı iddiasına ilüşk'in Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/399) 

16. — îzmir Milletvekili Rüşitti Şardağ'ın, Hükü
metimizin Iran - Irak savaşHira sona eMirjlmes'iyle 
iîgiii girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

17. — D^arbaktr Mltelrvefeili Ma&mud AStuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesî (6/4Ö1) 

18. — Hatay Milleüvek'iîi Abdurrahman Demirtaş' 
in, fsdemir,,in Irakla yapmış olduğu demir satış bağı 
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

(Devamı arkada) 
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19. — Diyarbakır Mffîetvektfi Mafcmud Altona-
kar'm, dış ülkelere yapian seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkün Barbakandan dözlü soru önergesi (6/403) 

20. — Adana MMetvek'ii Metin ÜirtüneTin, Fisko-
birîic'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna H:r§k'in 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sfözlü soru önergesi 
(6/404) 

21. — İzmir MMetvekiH Rüştü Sardağ'm, İran 
İslam Oımmurİyetfiflm ülkenuz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu İddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

22. — Hatay Milfetvekili TeVfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan mkümetinin Hataylı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sörilü soru önergesi 
(6/406) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Oümrük ve Mü! 
Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

24. — Ha'fcay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anatibludaki 
olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/409) 

25. — İstanbul MMleflvekM Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına, ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

28. — Denizli MMe'ttvekili Halil ibrahim Şahin' 
in hampetröl İthalatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İsitanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele
diyece yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) 

30. — İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın, göre
vinden ayrılan bir bakanın bakanlık lojmanında otur
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/41B) 

I 31.• — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Bur-
dur-Göîhiisar İlçesi Çavdır Karhasında bir vatanda
şa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/420) 

32. —' Konya M'MetvekÜi Sabri Irmak'm, okul 
kitaplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere iliş
kin MiUî Eğitim Gençtik ve Spor Bakanından sözlü 
ısoru önergesi (6/421) 

33. — Adana Müetvtk'ili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

| 34. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru 'önergesi (6/423) 

35. — Adana MileltfvekiK Cüneyt Canver'in, Suu
di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaş
larımıza uyguladığı Vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

36. — Eskişehir Miletvekili Münir Sevİnçrin, Af
yon - Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/425) 

37. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı 
iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/427) 

39. — Eskişehir Mffletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyen bir başkbm'iserin terfi ettirildiği iddiasına 
Miskin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Miilir 
Eğitim Gençl'ik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi l(6/429y 

41. — Aydın Milletvekii Ertuğrul Gökgüntin, 
linyit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/430) 
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