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H. (— İGEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Gend Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekilli Hitaıi Nalbanftoglu, kısıtlılık 

konusunda gündem dışı bir konıişımla yaptı. 
Komisyonlara, siyasî parti gruplarınca gösterilen 

adaylar seçildiler. 
töstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

A.B.D. Ankara Büyükelçisinin Türkiye hakkındaki 
bîr beyanına ilişkin (6/435) sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı A. Mesut Yıîımaz ceivap verdi. 

Konya Mİlıletvdkilü Sa'lim Erenin (6/3Ö5) 
Manisa Milldtivekili Abdüill'aJh Çakırefe'n'in (6/382), 
(BîflÜs Müadüvdkli Fak Tarıimcıoğlu'nun (6/383), 
Konya • Milldivdkli • Sabrı Irm'ak'm (6/395), 
Aydın MİUetvdkMi Ertuğrul Gökgün^ün (6/430), 
Sözlü soru önergderi, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Gend Kurulda hlazır bullunımadıikilarından, 
tarriîr MMetvdkli Rüştü Şardağ'ın (6/372), (6/397), 

(6/398), (6/399), (6/400), (6/405), 
Adana Mlldlvdkİlı Cüneyt Canverln (6/384), 

(6/422), (6/423), (6/424), (6/427), (6/429), 
İstanbul Mille'tvdkİi Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/4112), (6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433), 
Sözlü soru ö'nergderi, soru sahipleri izinli olduk

larından, 
HaUay Milletvekili IbJsan Gürbüz'Ün (6/396), 
Diyarbakır Milldtivekİİ MaJhmud Altunak'ar'ın 

(6/401), (6/4Ö3), 

Adana MiMvek'iıli Meftun Üstünd'in (6/404), 
Hatay .Milletvekili Tevfık Bilal'ın (6/406), 
Konya M'illdtivekili Sabr'i Iraıaflc'ın. (6/421) ve 
İstanbul Mflle'tfvdkli Hüseyin Avni Gülerdin (6/434), 

Sözlü soru önergeleri, il'̂ iıli bakanlar Gend Ku
rulda hazır bulunmadılklarından, 

Hatay MMıleftivdki'I Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/402), 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud A'ltunakar'ın 
(6/4Ö8), 

Hatay Milldtvdkili Mustafa Murat Slökmenıoğlu* 
nun (6/409) ve 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevlnç'in (6/425), 
(6/428), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Erteleridiler. 

3 Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.001e top-
lanmiak üfcere blrleşlilme saat 16.00'da sion verildi. 

Başjkan 
Başkanvdkili 

Sabahattin Eryurt 

KUlüp Üye 
Kırklardı 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

*m<m> • • -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTtP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal özbilen (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Bolu Milletvekili Fuat öztekin'e kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüş
melere başlıyoruz. 
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in. — BAŞKANLIĞIN GENİ 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve hububat alımları konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Trakya tahıl alım - satımının hatalı yapıldığı hak
kında istanbul Milletvekili Sayın Ömer Necati Cen
giz, buyurun efendim; konuşma süreniz 5 dakikadır. 

ÖMER NECATI CENGİZ (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri, gündem dışı ko
nuşmamın konusu, Toprak Mahsulleri Ofisi ve hu
bubat alımları hakkındadır. 

Bugün tahıl ürünü, Türkiye'nin önemli mahsul
lerinden eh başta gelenidir. Benzinden daha değerli 
olduğu ve dünya açlığı üzerinde kendi kendini doyu
ran 5 ülkeden biri olmamız düşünülürse, işin önemi 
daha iyi anlaşılır. Bu kadar önemli olan bu ürünü
müz, bakın, nasıl bir seyir takip ederek, müstahsili 
pişmanlığa götürüyor; örneğimizde sözkonusu yöre, 
Türkiye'nin, Konya yöresinden sonra ikinci tahıl 
ambarı olan Trakya yöresidir. 

Muhterem milletvekilleri, anlatacağım bu husus
lar, diğer tahıl bölgelerimizde de aynı aksak ve ha
talı uygulamalar içindedir; halkımız bu uygulamalar
dan çok şikâyetçidir. 

Keşan Kazası çiftçisi ürününü, Şarköy Toprak 
Mahsulleri Ofisine taşımak mecburiyetinde kalmak
ta ve ofisin ödemeleri ancak 2 ay sonra olabilmek
tedir; buna karşın, tüccar, aynı yere aynı tarihte 
mahsul getirdiğinde, hemen aynı akşam çekini alarak, 
parasını cebine koyabilmektedir. Bu nasıl olabiliyor? 
Toprak Mahsulleri Ofisi,' tüccar ve müstahsil ara
sında ayrıcalık mı yapmaktadır? Tabiî, bu soruların 
cevabını ilgili merciler, sıhhatli bir teftiş sonunda 
alabileceklerdir. Bu tutum, çiftçiyi tüccarla karşı kar
şıya bırakıyor ve mahsulünü daha düşük bir fiyatla 
satma zorunda kalan müstahsil, korunmuyor, iki kat 
kâr eden tüccar, hayatından memnun; ofiise mahsulü 
vererek, parasını hemen alabiliyor. 

Gönül ister ki; Ofis yetkilileri aynı yöntemi ve yak
laşımı çiftçiye de uygulasın; Ziraat Bankasına günü 
gelmiş borcunun faizi katlanarak çiftçinin üzerine 
yüklenmesin; 2 aylık gecikmenin vebalini, malını Ofi
se teslim ettiği halde parasını alamayan çiftçi çek
mesin; malını Ofise yatırdığı için, Ziraat Bankasına 
yazılacak iki satırlık yazı ile borcundan mahsup edil- , 
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X KURULA SUNUŞLARI 

sin, gereken miktarların ve faizlerin çiftçiden alın
maması emri bankaya verilsin; bu sayede müstah
sil teşvik edilsin; gelecek yıllarda ürünün daha ve
rimli hale gelmesi için ilgililer uyarılsın, teknik bil
giler sayesinde ambarlarımız tahıl depolarına dönüş
sün; Hükümetimiz, önlemler alarak, bu aksaklıkları 
gelecek yularda yapmasın; çıkarcı ve aracıları orta
dan kaldırsın; çiftçinin şikâyetlerini değerlendirerek, 
sistemli bir organize ile, gübre, toprak tahlilleri, tar
laların sürülmesi gibi yardımcı faktörleri sağlasın, 
çiftçinin yanında olarak teşvikçi olsun. 

Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının, bu 
yapıcı önerilerimizi değerlendireceğini ve sonuçtan bil
gi vereceğini ümit ediyor, hepinize engin saygılar su
nuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, teşekkür ederim. 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
liğin sorunları ve beklentileri konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşma, iz
mir Milletvekili Hüseyin Aydemir arkadaşımızındır; 
gençlik sorunları ve beklentileriyle ilgili. 

Buyurun. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Genç
lik Yılı sona ererken, gençlik sorunları ve beklenti
leriyle ilgili olarak düşünce ve önerilerimi arz et
mek için yüksek huzurunuzda gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinize en de
rin hürmetlerimi arz ederim. 

Gençlik, her zaman için önemli bir toplumsal güç 
olmuştur. Toplumun yarınını kuracak, ona biçim ve
recek gençliğin, manevî değerlere, ahlâkî değerlere 
bağlı, çağdaş bilgilerle teçhiz edilmiş, yapıcı ve dina
mik bir yapı ve kişilikte yetiştirilmesi, her devletin, 
başta gelen temel politikasını teşkil etmektedir. Ya
rının anahtarı gençlerin ellerindedir. Devlet için genç
liğin eğitim ve öğretimiyle uğraşmaktan daha önemli 
ve daha kutsal hiçbir hizmet düşünülemez. 

Bu itibarla, gençlik sorunlarını ve beklentilerini 
her zaman, - Gençlik Yılı olmasa dahi - büyük bir 
özenle ele alıp, bu sorunlar üzerinde durmak, onlara 
süratle çözüm getirmek, devletimizin başlıca kaygısı 
ve görevidir. 

İçinde bulunduğumuz yıl, Birleşmiş Milletlerce, 
Dünya Gençlik Yılı olarak kabul edilmiştir. Bütün 
ülkelerin bu yıl içerisinde gençlik sorunlarını ele alış 
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tarzları ve çözüm yolları ilkelere bağlanmış ve bu 
ilke ve kararların ışığı altında her ülke yıl boyunca 
sorunlara büyük bir itina ile eğilmiştir. 

Eylül ayının ilk haftasında, Birleşmiş Milletlerle 
organik bağı olan Parlamentolararası Birliğin Otta-
wa'da yapılan konferansına parlamento grubu olarak 
katıldık. O konferansta 100 ülkenin 1 000 delege ile 
ele aldığı gündem konularının başında gençlik so
runları yer almaktaydı ve her ülke, kendi ülkesinde 
yaptığı, gençlik sorunlarıyla ilgili çalışmaları dile ge
tirdi, tebliğler sunuldu ve Birleşmiş Milletlerin kara
rına uygun olarak yapılacak konular belirlendi. 

Bugün Gençlik Yılının 9 uncu ayı bitmiş, önü
müzde 3 ayımız kalmıştır. Bu geçen 9 aylık süre içe
risinde, ülkemizde, gençlik sorunlarıyla ilgili olarak 
hangi kalıcı eserler yapılmıştır veyahut ne gibi çalış
malar yürütülmüştür? Her resmî daire ve kuruluş 
kendi çapında gençlik sorunlarına eğilmiş, gençlik 
sorunlarıyla ilgili fikirleri toplamış, geliştirmiş; semi
nerler, konferanslar, sergiler düzenlenmiş; her ku
ruluş, yıllıklar ve özel bültenler yayınlayarak, bu so
runun önemi üzerinde ciddî olarak çalışmış durmuş
tur; ama netice nedir?.. Bütün bu fikrî potansiye
lin, fikrî gelişmenin, toparlanan gençlik sorunlarıyla 
ilgili fikirlerin çözüme ulaştırıldığı kalıcı bir eser 
yaratılabilmiş midir? Gençliğe, özellikle bu Gençlik 
Yılında, hangi sorununu çözüme bağlayacak kalıcı 
bir eser bırakabildik? Yüce Meclisimizin dikkatini 
bu konuya özellikle çekmek istiyorum. 

tki yıl evvel Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında bir kanun 
gücünde kararname çıktı; bu kararnamede gençlik 
hizmetleriyle ilgili olarak birçok konular gün ışığı
na getirildi; hükümete, Millî"Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına görevler verildi. Bu görevlerin içerisin
de, öğretim ve eğitim hizmetlerinin dışında, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik hizmet
lerine yönelen birçok kuruluşları kurmakla görevlen
dirildi: Başbakanın başkanlığında bütün bakanlıkla
rın temsilcilerinden oluşan Gençlik Hizmetleri Yük
sek Kurulu kuruldu; Millî Eğitim Bakanlığı Müste
şarının başkanlığında, bütün bakanlık temsilcilerin
den müteşekkil, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Genç
lik Hizmetleri Koordinasyon Kurulu kuruldu. Bun
dan ayrı olarak da bütün il ve ilçelerde kaymakam 
ve valilerin başkanlığında, gençlik hizmetleri ku
rulları, teşkil edildi. Aradan 2 yıl geçti... Bu kuru
luşun, hayatiyete intikal ederek, gençlik sorunlarına 
kaynak yaratması, koordinasyon sağlaması, etkili ve 
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yaygın bir teşkilatlanmaya giderek, gençlik sorunla
rım adım adım uygulamaya sokması gerekirken, bu
gün hüzünle müşahede ediyoruz ki, aradan Gençlik 
Yılının 9 ayı da geçmesine rağmen, maalesef bu teş
kilat hayatiyete konulmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, her konuda olduğu gibi, 
memleketimizin fikir potansiyeli de hudutsuzdur. Her 
konunun sorunları hepimizce, ilgili kuruluşlarca bi
linmektedir. Fikrî potansiyelin azameti, çözüm yol
larının bilinmesi ve bu konudaki zengin hazinemize 
rağmen, maalesef, hiçbir fikir - aylarca, yıllarca ko
nuşulmasına rağmen - uygulamaya konulamamakta,-
dır. Şu halde, her şeyden evvel, bizim özellikle üze
rinde duracağımız konu, uygulamadır. Her dalda çek
tiğimiz bütün sıkıntı, fikirleri uygulamaya koyama-
mamızdan neşet etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doluyor, to
parlayın lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz özetleyeyim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, bu 

kuruluş kurulmuş olmasına rağmen, maalesef, lüzum
lu yönetmelikler çıkarılamamıştır; lüzumlu yönetme
likler çıkarılamadığı için atıl hale gelmiş, hayatiyet 
ve işlerlik kazanamamıştır. 

Ayrıca 500 bine yakın bir personele sahip Millî 
Eğitim kadrosu yanında, gençlik hizmetleri için ay
rılan kadro nihayet otuz kırk personelden öteye ge
çememektedir. 

Bu kadrolar güçlendirilmeli, gençlik hizmetlerini 
kendi boyutunda ele alıp, yurt çapında, gençlerin top
lum faaliyetlerine ve ülke kalkınmasına, barış orta
mı içerisinde iştirak edebileceği ve sorumluluk yük
lenebileceği bir ilkeyi gerçekleştirmek için, gerek dev
let kesiminde ve gerekse gençlik kesiminde, bu ku
ruluş hayatiyete geçirilmeli, işlerlik kazanmalıdır. 

Bunun yanında, yine, gençliğin sorunları büyük
tür; eğitim sıkıntısı, meslekî eğitim sıkıntısı, üniver
site kapılarında bekleyen yüzbinlerce evladımızın eği
timden mahrum kalışı... Bunun dışında, okulu bitirip 
hayata, iş âlemine atılmak isteyen milyonlarca genci
mizin işsiz kalması, geçim sıkıntısı içinde bulunma
sı... Bunlar, bugün çok büyük boyutlara varan ve sü
ratle çözüme kavuşturulması gereken sorunlardır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen bağlayın 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet, Sa
yın Başkanımın gösterdiği müsamahayı suiistimal et
mek istemiyorum. Bu sorunlar beş dakikaca konuşu-
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lacak sorunlar değil, saatlerce konuşulabilir. Sorun
ları hepiniz biliyorsunuz; ben diğer sorunlara geç
meyeceğim. 

En son olarak, tek dersten başarılı olamadıkları 
için 25 bin, üniversite son sınıf öğrencisi üniversite
lerden kovulmuştur. Himmetinizi, alakanızı beklemek
tedirler... Parasız yapılacak işler de var, sadece kay
nak işi değil; bütün gücümüzle yüklenelim... Yeni Sa
yın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımıza büyük 
bir misyon düşüyor : 3 ay kalmıştır, dikkat etsin, 3 
ay sonra tekrar karşısına çıkacağız; bu soruna el at
sın, bu tarihî misyonu mutlaka yerine getirsin; gençlik 
sorunlarına sahip olsun, gençliğe güvensin; hükümeti 
harekete geçirsin, gençliğe vazifemizi yapalım. Bunu 
yapmadığımız takdirde, diğerlerinde ne kadar başa
rılı olursak olalım, hiçbir surette başarılı sayılanla
yız. 

Hükümeti bu kalan 3 aylık zaman içerisinde bu 
konuda kalıcı eserler bırakmaya davet ederek ve bu 
inancımı burada tekrarlayarak, yüksek heyetinizi en 
derin hürmetlerimle selamlıyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 

3. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, iç si
yasî gelişmeler ve mahallî idareler konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — iç siyasî gelişmeler ve mahallî idare
ler seçimleriyle ilgili, Sayın Mehmet Kocabaş; buyu
run. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kocabaş, süreniz 5 dakikadır; bunu aşma
manızı rica ediyorum. 

MEHMET KOCABAŞ (tçel) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; sözlerime başlarken yüce 
heyeti en derin hürmetlerimle selamlarım. 

12 Eylül öncesi ve 25 • Mart 1984'ten bu yana 
yapılan ve parlamenter sistem ile demokratik rejimi 
tahrip ederek şaibeler bırakan ve millet önünde de
mokrasiyi küçük düşürücü transfer hareketleri hızla 
gelişmeye başlamıştır. 

25 Mart seçimlerinden sonra Anavatan Partisi, 
ekonomide ve siyasetteki başarısızlığını, milletin dik
katini, menfaat karşılığı transfer ettiği belediye baş
kanları ve belediye meclis üyeleriyle örtmek istemek
tedir. Nitekim, bugüne kadar 48 belediye başkanı ve 
çok sayıda belediye meclis üyesi, menfaat karşılığı 
Anavatan Partisine transfer edilmiş, demokratik re
jimde büyük yaralar açılmaya başlanılmıştır. 
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Muhterem milletvekilleri, 12 Eylül. Öncesi Güneş 
Motellerinde ve Birlik Partisini eritmede uygulanan 
hareketler, bu uygulayıcılara hiçbir zaman mutluluk 
ve saadet getirmemiş ve rejimi fevkalade sıkıntıya 
sokmuştur. 

Arz edeceğim şeylere, muhterem Anavatan Par
tisi milletvekillerinin de dikkat etmesi gerekir : Si
yasî kanaatleri o kadar farklı insanlar getirilmekte
dir ki, MDP'den 7, Halkçı Partiden 6, SODEP'ten 
2, Refah'tan 3 ve bağımsızlardan - yarıya yakını so? 
görüşlü olmakla beraber - 24 kişi Anavatan Partisi 
saflarına getirilmiştir. Bu, ideal birliği midir? 

Muhterem milletvekilleri, Alaçatı seçimlerinden 
birkaç gün önce - bu önümüzdeki hafta seçim ola
cak - Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı, «Bir gün 
evvel bana Anavatan Partisinden 20 milyon lira tek
lif ettiler» diyecek; ertesi gün, aynı adamı istifa et
tireceksin, gelip, Anavatan Partisinden aday yapacak
sın; Mecliste, Sayın Başbakanın- odasına, teşkilat baş
kanı Mehmet Keçeciler ile beraber getirecek, öperek 
partiye alacaksın; bunun yanında, hukuku bilmezli
ğin ötesinde, Seçim ve Siyasî Partiler Kanununun 40 
inci maddesine göre bunun aday olamayacağı anla
şılacak ve aday yapılmayacak... 

Muhterem arkadaşlarım, bu arkadaş kazanıp da 
size girseydi biz bu kadar üzülmezdik; ama şekil iti
bariyle hiçbir milletvekilinin, Türkiye'de hiçbir vatan
daşın gözüne hoş gözükmeyecek bu olaylara iktidar 
partisinin yer vermemesini şiddetle temenni ediyoruz. 

Anavatan Partisi 25 Mart seçimlerinde 883 bele
diye kazanmış. Yetmiyor mu? 1 701 belediyenin 883' 
ünü kazanmış bir partinin böyle oyunlara girmesi fev
kalade ayıptır. 

İkincisi... 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — İhtiya

cı da yoktur. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen girme

yelim söz hakkına. 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — İhtiyacı da 

yoktur böyle bir olaya. 
25 milyon lira rüşvet aldığı iddiası ile eski Dev

let Bakanı İsmail özdağlar'ı Yüce Divana gönderme 
basireti ve kararını gösteren bir Sayın Başbakanın, 
«Bir gün önce bana 20 milyon lira teklif ettiler» di
yen bir adamı partiye alması tezatlarla doludur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu demokratik rejim ve 
sistemi yaşatmak mecburiyetindedir bu Meclis; 1983 
Meclisine çok önemli görevler düşmektedir. Anava
tan Partisi iktidarının böyle bir şeye de ihtiyacı yok-
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tur. Demokrasilerde kazanmak ve kaybetmek mu
kadderdir. Alaçatı'da biz kazanmışız, siz kaybetmişsi
niz; siz kazanmışsınız, biz kaybetmişiz, bunlar önem
li olay değil; mühim olan, sistem ve ahlakın yerleş
mesi meselesidir. 

Devlet imkânlarını baskı unsuru olarak, Anava-
tan Partisi lehine kullanarak, bu belediye reisleri üze
rindeki transfer gayretlerinize lütfen son veriniz. Bun
lar, sistemi tahrip eder, bunlar rejimi tahrip eder. Gü
neş oteller, Güneş moteller, Birlik Partisi olaylarını 
tekrar yaşatmayalım... Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak, her meşru zeminde ve kanunî imkânlar için
de ahlak ve fazilet mücadelesini sürdürmekte karar
lıyız. Bu yola, Anavatan Partisi iktidarını davet edi
yoruz. Bu yolların yarın Türkiye'ye, parlamenter de
mokratik sisteme ne getireceği belli olmaz. Hele, ideal 
birliği olmayan insanların bir çatıda toplanma hare
keti, ileride sizin de aranızda büyük çatlamalara ve 
krizlere yol açar. 

Diğer konular üzerine şu anda gelmek istemiyo
rum; gündeme gelince, o zaman da görüşümüzü be
lirteceğim. Bu duygularla, meşruiyetçi nizamdan ve 
sistemden ayrılmadan, doğru yoldan ayrılmadan... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

«Doğru yol» dediğimiz yol, Hak'kın yoludur, Al
lah'ın yoludur ve dürüstlüğün yoludur; biz MDP 
olarak o yoldayız, Allah'a çok şükür; sizleri de o yola 
davet ediyoruz. 

Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'a izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/859) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge

çiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, bir sayın millet

vekiline izin verilmesine dair Türkiye Büyük JMiUet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şişman'ın, hasta

lığı nedeniyle 22.9.1985 tarihinden itibaren 21 gün 
izinli sayılması, Başkanlık Divanının 2.10.1985 tarihli 
toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 8 - 12 Ekim 1985 tarihleri arasında New -
York'ta yapılacak Parlamentolararası Birlik Olağan
üstü toplantısına katılacak Birlik Türk Grubu üye
lerine ait listeyi havi Başbakanlık tezkeresi (3/860) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 -12 Ekim 1985 tarihleri arasında New - York'ta 

yapılacak Parlamentolararası Birlik olağanüstü top
lantısına katılmak üzere adı geçen Birlik Türk Grubu 
üyelerinden ekli listede adları yazılı parlamenterleri
mizin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi uy
gun bulunmuştur. 

Uygun görüldüğü takdirde Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

. Liste : 
Ahmet Akgün Albayrak (Adana Milletvekili) 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya Milletvekili) 
Hüseyin Barlas Doğu (Ankara Milletvekili) 
Mehmet Abdurrezak Ceylan (Siirt Milletvekili) 
Şevki Taştan (Sivas Milletvekili) 
BAŞKAN — Tezkereyi ve ekli listeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

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

Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

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

1 inci sırada, Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Salim Erel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan İzmir Millet
vekili Rüştü Sardağ'ın sözlü soru önergesi, soru sa
hibinin izinli bulunması hasebiyle ertelenmiştir. 

.3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

Sayın Abdullah Çakır efe?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketioiyi Koruma Kanun Ta
sarısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. —• 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) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, sözlü soru önergesi, soru sa
hibinin izinli bulunması hasebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, yabancı bir gazeteye verdiği iddia 
olunan demece ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Sabri Irmak?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Hatay Milletvekili İh
san Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından 
Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı iddia 
edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın İhsan Gürbüz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasar
ruflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/398) : 

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

11. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Hükü
metimizin İran = Irak savaşının sona erdirilmesiyle 
ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

BAŞKAN — 8, 9, 10 ve 11 inci sıralarda yer alan 
İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın sözlü soru önerge
leri, soru sahibinin izinli bulunması hasebiyle ertelen
miştir. 
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12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın. Devlet Planlama Teşki
latında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada yer alan Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demirtaş'ın sözlü soru öner
gesi, mehil istenmiş olduğundan ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan 
seyahatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?,. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. •— Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fis-
kobirlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/404) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Fiskobirlik'in yerfıstığı.üreticileri
ne olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Sar dağ'm, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada yer alan İzmir Mil
letvekili Rüştü Şardağ'ın sözlü soru önergesi, soru sa
hibinin izinli bulunması hasebiyle ertelenmiştir. 
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17. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'h vatandaşlarımıza 
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Ha
tay'h vatandaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Tevfik Bilal?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — 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 — 18 inci sırada yer alan Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın Maliye ve 
Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanla
rından sözlü soru önergesi, 10 gün mehil istenmesi 
itibariyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada yer alan Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu, 10 gün mehil istendiğinden 
ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü^oru önergesi (6/411) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsa
ların bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

BAŞKAN — 20, 21 ve 22 nci sıralarda yer alan 
Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü sorusu, soru sahibinin 
izinli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

23. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul 
kitaplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/421) 
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BAŞKAN — 23 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, okul kitaplarında kullanılması yasak
lanan sözcüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Sabri Irmak?.. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — 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 — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın -Cüneyt Canver'in, içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Saym Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 

Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Af

yon • Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin sözlü so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
retin cevabı (6/425) 

BAŞKAN — 27 nci sırada yer alan, Eskişehir 
Milletvekili Münir Sevinç'in, Afyon - Emirdağ İlçesi 
trafo binasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi, bir hafta mehil nede
niyle ertelenmiştir. N 
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| ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL (Antalya) — Saym Başkan, mehil salı 

gününe kadardı; mehU bitti, önerge sahibi burada ise 
cevaplayalım, bitsin efendim. 

BAŞKAN — Mehil bir hafta istenmişti Sudi Bey. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

I SUDt TÜREL (Antalya) — Cevap verelim, bitsin 
1 efendim. 
I BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Münir Sevinç?.. 
I Buradalar. 

Sayın Bakan cevap verecekler. 
I önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
I aracılığınızı dilerim. 
I Saygılarımla. 
I Münir Sevinç 
I Eskişehir 

t 1. Afyon İlinin Emirdağ İlçesinde yapılan yeni 
I trafo binası ne zaman hizmete girmiş ve açılışı ne za-
I man yapılmıştır? 
I 2. Trafo binası ile Emirdağ İlçesi neler kazan-
I mıştır. 
I 3. İlçede trafonun açılışından sonra elektrik ke-
I silmesi oldu mu? 
I BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun efendim. 
I ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
I arıkadaşlaırım; Eskişehir Miileıtvelkili Sayın Münir Se-
I vinç'in, Afyon - Emirdağ İlçesi hakkında sormuş ol-
I duğu suallere cevaplarımı arz ediyorum, 

I Cevap 1. Afyon İli Emirdağ İlçesinde Türkiye 
I Elektrik Kurumunca ihale suretiyle tesis ettirilen 154/ 
I 34,5 KW 16 megavatlık trafo merkezi 6.9.1985 günü 
I hizmette girmiş ve aynı gün Emirdağ İlçesi bu mer-
I kezden elektrik almaya başlamıştır. 
I Emindağ ilçesinde tesis edilen bu trafo merkezi 
I İ3.4.1983 tarihimde Tayyip Işören Firmasına ihale 
I edilmiştir ve 1984 senesinde de bitirilmiştir. 

I Cevap 2. 134/34,5 kitovaltlık merkezin devreye 
I alınmasıyla Emirdağ İlçesi raütsakil olarak bu trafo 
I menkezinıden beslenmeye başlamış, evvelce beslendiği 
I 34,5 kiiovaıtılik Afyon - îsıcehıisar - Bayat - Emirdağ 
I enerji nakil hattında meydana gelen arızalardan etki-
I lenmesi önlenmiştir. 
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öte yanldan TEK yatırım programımda yer alan J 
yeni irtibat hatlarının tesisiyle Emirdağ yöresi daha 
sağlıklı 'bir beslenme olanağına kavuşmuştur. 

Cevap 3. İlçenin Emirdağ trafo merkezinden bes
lenmeye başlandığı 6.9.1985 tarihinden 24.9.1985 ta
rihine kadar şehir şebekesindeki geçici arızalar ne
denliyle 6 defa, istasyonun yeni olması nedeniyle ya- I 
pılan ayar ve kontrol çalışmaları için de 4 defa ilçe
de elektrik kesintisi olmuştur. 

'Bilgilerinize saygıyla arz ederim efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Münir Sevinç, konuşmak işitiyor musunuz?,.. 

Buyurun eefnıdim. 
Sayın Sevinç, srenliz 5 dakikadır. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çök değerli milletvekilleri; Sayın Bakana verdiği ce
vaplar için teşekkür ediyorum. I 

5 Eylül 1985 günü yapılmış olan belediye başkan- I 
lığı seçimi için gıözlemci olarak 6 Eylül 1985 Cuma I 
günü Emirdağ'a gittim. Gözlemci oluşumun medeni: I 

Emirdağ ile Eskişehir'i birbirinden ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Ekonomik, sosyal ve kültürel ba
kımdan o kadar içiçedirler ki, Emirdağ sanki Eskişe- I 
fair'in bir ilçesi gibidir; durum böyle olunca, elbette, I 
yapılacak seçimler bizi ve beni ilgilendirmektedir. I 

Bir ay evvel işletmeye açılan yeni elektrik santralı, I 
seçim nedeniyle (seçim yasaklarına da girdiğini san- I 
dığım) Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara- I 
fından 6 Eylül 1985 Cuma günü hizmete açılmıştır. I 
Açılış törenimde, bundan böyle Emirdağ'ın elektrik
lerinin hiçbir zaman kesilmeyeceği ve güçlü bir şe- I 
beke hattına bağlandığı, Sayın" Enerji ve Tabiî Kay- I 
naklar Bakanı tarafımdan ifade edilmiştir. Bu sözleri I 
'dinleyen Emirdağlılar, Sayın Enerji ve Tabiî Kay- I 
inaklar Balkanını sevinçle alkışlamışlardır. I 

6 Eylül 1985 Cuma günü Enerji ve Tabiî Kaynak- I 
lar Bakanı, Emirdağlda Jken, partililerimden', saat I 
17.001de sosyal demıdkrat bir partimin; yani- SODEP' I 
in mitinginim yapılacağını öğrenir. Ne gariptir ki, I 
İBakanı, sabah söylediklerimden dolayı yalancı duruma I 
ıdüşüren yetkililer, saat 16.30'da, arıza nedeniyle Emir- I 
ıdağ'ın elektriklerini kesmişlerdir. Sayın SODEP Ge- I 
mel Başkanının, sosyal demokrat fikirleriyle Emirdağ- I 
lıları aydınlatması güçleşmiştir. I 

Ancak, onuruna düşkün, aldatılmayı hiçbir za- I 
man kabullenmeyen, Kurtuluş Savaşında aziz Mus- I 
tafa Kemal'e var gücüyle kuvvet veren, yürek veren J 
Afyon'un: kahraman insanları, elbette, Emirdağlda da I 
yaşıyorlardı; bu Bizans oyunlarını tezgahlayanlara, I 
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onurlarına yakışır bir şekilde cevap vereceklerdir ve 
vermişlerdir; seçimi, sosyal demokrat Ömer Earuk 
Pala ezici bir çOşunlulkla almıştır. 

Sayın milletvekilleri, tespit edebildiğim kad'arıyla, 
bazı vatandaşlar karanlıktan huzur duymakta, karan
lıktan mutlu olmakta ve karanlıktan medet ummak
tadırlar. Şunu çok iyi bilmelidirler ki, artık, Türk 
halkı, sosyal demokratların ışığı altımda, karanlıklar
da oynanan bütün Bizans oyumlarını bozacak güç-
teldir. Bundan sonra gerçekleri ve aydınlığı görmek 
isteynlerin milyonlarca dövizi yurt dışına bırakmasına 
lüzum yoktur. 150 kilometrelik mesafede olan Emir
dağ'a gittiklerinde, gözleri falltaşı gibi açılacak, ay
dınlığı ve gerçekleri göreceklerdik. 

ıBu duygularla, bu bilgilerle, hepinizi saygıla selamı-' 
larım. (HP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Kimin sözcülü

ğünü yapıyor, Sayın Başkan?.. 
CÜNEYT CANVER* (Adana) — Kemdi parti

mizin. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan bir hu
susu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDl TÜREL (Antalya) — Söyledikleri sözlerde 
iiıddialar ve ithamlar var; bir hususu arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Su'di Bey, ben sataşmaya taalluk eden 
hiçbir kelime fark etmedim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sataşma var efendim. 

BAŞKAN — Sataşma ile alakalı olan nedir? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt ıTÜREL (Antalya) — «Bakanı yalancı çıkar
dılar» dediler, bir; «açmıştır» dediler, iki ki, bunlar 
yalandır. Takdiri yüce Meclise bırakacağım'. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalan falan 
yok Sayım Bakan. 

CÜNEYT CANVER (Aklana) — Sayın bakanla
rın bu davranışları gelenek haline geldi. 

BAŞKAN — Buyurun Sudi Bey. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Amtalya) — Sayın Başkam, Söz ver
diğiniz için teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; arkadaşımız, 
«6 Eylül günü, gözlemci olarak gittiğim yerde Sayın 
Balkan tarafından trafo açılmıştır» dedi yanlış duy-
madıysam. 
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©en, trafonun nerede olduğunu dahi bikniyorum 
ve trafonun "açılışını da yapmadım. Eğer bir tek kişi, 
benim, trafonun yanına gidip açılış yaptığımı ispat 
edebilirse, her şeyimi feda ötmeye hazırım. Lütfen, 
hadiseleri, değiştirerek burada arz etmeyelim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Ama 
gittiniz... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Evet giıttıim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne yapıyor
dunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDİ TÜREL (Devamla) — Gittim, propaganda yap
mak üzere gittim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
STJDİ TÜREL (Devamla) — Peki Sayın Başkan; ama 
-onlar da söz atmasınlar. 

BAŞKAN — Lütfen görüşünüzü belirtin. 
ENERJİ VE TAİBİI KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Ben trafo merkezinin 
nerede olduğunu dahi bilmiyorum ve yanına da güt
medim, Seçim yasaklarına en az sizler kadar saygı
lıyız; biz iktidar partisi olarak sizden çok daha da 
saygılıyız ayrıca. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Pek. sanmıyoruz 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SODİ TÜREL (Devamla) — Sanansınız veya sanmaz
sınız, bunun takdirini halk verir. 

Kimse Bizans oyunlarının peşinde değildir. Eğer 
biz Bizans oyunlarının peşinde olmuş olsaydık başka 
türlü hareket ederdik; biz namusluca ve doğruca hare
ket ettik ve burada, da hiçbir şekilde gitmediğimiz bir 
yeri, «güttük» diye ifade etmiyoruz veya gittiğimiz 
bir yeri «gitmedik» diye de ifade etmiyoruz. 

Ben, santralın nerede olduğunu dahi bilmiyorum, 
yanına da gitmedim. Oradaki arkadaşlara da yalnızca, 
«Burada yeni bir trafo açılmıştır; inşallah bundan 
sonra elektrikleriniz kesilmeyecektir» dedim; ama be
nim sözümden sonra elektriğin 10 defa kesikliğini de 
bu kürsüden İfade ettim. Yeni olması dolayısıyla ke
silmiştir; belki şu anda da yine kesiliyordur, bilemi
yorum; ama bir elektrik arızasının, balkanın yalancı
lığına atfedilmesini teessüfle karşılarım ve takdiri 
yüce Meclise sunarım. 

Saygılarımla efendim. (ANAP şıralarından alkış-
br) 
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1 BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
28. r— İstanbul Milletvekili $abit Botundu'nun, uy-

I gulamaya [konulan yattrtm projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) . i , 

BAŞKAN — 28 imdi sırada yer alan İstanbul Mil-
I letvekaıli Sabit Batumlu'nun, uygulamaya konulan ya-
I tam projelerine ilişkin sözlü sorusu, soru sahibinin 
I izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

29., >— Adam Milletvekili \Ciineyt \Canvefin,12 Ey 
I lül 1980 günü yayınlanan ilk Ibildiriyi hazırladığı iddia 
I edilen kir kamu görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/427) , ( | i ) j 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan 

I ilik bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir kamu görev
lisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' yer 
almaktadır.-

Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

30., \— {Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'int hü
küm \giyen \bir \baskomiserin [terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

(BAŞKAN — 30 uncu sırada yer alan Eskişehir 
Milletvekili Münir Sevinç'in, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu, 10 gün mehil istenmesi sebebiyle ertelen
miştir. 

31. — \Adana Milletvekili Cüneyt "Çmveiin, eğitim 
enstitüsü mezunu \bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev {almaya ^zorlandıkları iddiasına Miskin Millî EğU 

I tim ^Gençlik ive $por Bakanından tfözHi 'soru önergesi 
(6/429) i / 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Adana Milletvekili 
I Cüneyt Canver'in, eğitim enstiltüsü mezunu bazı öğ

retmenlerin ilköğretimde görev almaya zorlaındılkları 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlk ve Spor Ba
lkanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

I Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

32. ı— \Aydm Milletvekili iErtuğrul Gökgün'ün, Wn-
j yit [kömürü üretimine ve satış fiyatına iliskm sözlü 
I sorusu ve Enerji ve Tabiî {Kaynaklar jBakanı Şudi 
I Türel'inlcevabı(6/430): {' [ 
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(BAŞKAN — 32 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, linyit kömürü üretimine ve satış 
fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynakar Bakamından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisiı Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından ^sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi! arz ederim. 

Ertuğruıl Gökgün 
Aydın 

1. Türkiye'de linyit kömürü çıkarmak üzere bugü
ne kadar kaç kişiye ruhsat verilmiştlir? 

2. Ruhsat sahibi şahıslardan kaçı kömür ocak
larını bizzat kendisi işletmekte, kaçı ruhsatını kiraya 
vermiş bulunmaktadır? Ruhsatı iptal edilen var mıdır? 
Varsa sebebi nedir? 

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

4. Yakacak olaralk 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 ilçesinde işletilen linyit ocak
larında kömürün tonu 24.500,- liradan satılmaktadır. 
Sorgun, Yozgat ve civarındaki halikın satın alma gü
cünün çok üzerinde olan bu fiyat nasıl, hangi ölçülere 
göre tespit edilmiştir? Bu ocaklarda günde kaç ton 
kömür üretilmektedir? 

6. Kömür fiyatları Bakanlığınızca bir denetlemeye 
talbi tutulmakta mıdır? 

IBAŞKAN — ıSoruyu cevaplandi'rımak üzere Sa
yın Balkan, buyurunuz. 

iSayın Bakan, sürenliz 10 dakikadır «fendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUIDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul Gök
gün'ün linyit kömürü hakkındaki suallerine cevapla
rımı arz ediyorum : 

Cevap 1. Türkiye .genelinde ruhsat verilmiş ve-. 
ya ruhsat işlemleri tekemmül ektirilmiş 1 800 dola
yında linyit kömürü sahası mevcuttur. 

Cevap I* Gerek mülga 6309 sayılı ve gerekse 
3213 sayılı Maden Kanunlarında, bakanlığımız mu-
haJtaJbı olaralk saha salh'M gösterildiğinden, maden sa-
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halarının kira mukalbil'i başka şahıs veya şirketler
ce işletilmesi hususunda ıbakanlığımızırt bilgisi bu
lunmamaktadır. 

İptal edilen ruhsatlar mevcuttur, İptal nedenleri, 
mer'i kanun hükümlerinin saha sahibince yerine ge
tirememesidir. 

Cevap 3. Mülga -6309 sayılı Maden Kanununun 
83 üncü maddesi gereğince, ruhsat sahiplerince ba
kanlığımıza gönderilen aylık ve yıllık cetvellere da
yanılarak toplanan isitaitîstikî bilgiler, imkânlar nis
petindeki yıllık faaliyetler olarak kitap haline geti
rilmektedir. En son olarak 1983 yılı bilgileri toplan
mış olup, söz konusu yıl içerisinde özel sektörün 
kömür üretimi 3 184 522 !ton; satışı ise 3 173 072 
ton dolayında gerçekleşjmiştir. 

Cevap 4. Yakacak olarak piyasaya arz edilen 
kömürün maliyet fiyatı; işletme ve bakım giderleri, 
personel giderleri, elektrik vesair yakıt giderleri, 
amortismanlar, nakliye giderleri ve varsa alınan kre
dilerin faizlerinden vesair masraflardan teşekkül et
mektedir. Ancak, her kömür ocağının özelliğine gö
re maliyet fiyatları değiştiği gibi, bu giderlerin 'top
lam maliyet içerisindeki oranları da değişmektedir. 
Bu itibarla, Türkiye genelinde 1 ton kömürün mali
yet fiyatını tam olarak söylemek mümkün değildir. 

Özel sektörce üretilen linyit kömürünün satış fi
yatı, serbest piyasa ve rekabet şartlarına göre teşek
kül etmektedir. Ancak, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunca illere tahsis edilen veya kömür' satış 
ve tevzii müesseselerinin o ildeki satış büroları vası
tasıyla yapılan kömür satışları,- özel sektörce üreti
len kömürün satış fiyatının teşekkülünde önemli de
recede rol oynamaktadır. Türkiye Kömür İşletme
lerince uygulanan satış fiyatları, normal maliyet fi
yatına, üretimde devamlılığın sağlanması için gerekli 
olan giderlerin ilavesiyle hesaplanan fiyatlar olup, 
'bazı kömür cinsleri ve ithal kömürünün satış fiya
tının tespitinde sübvansiyon cihetine gidilmişitir. Ge
rekli görülen yerlerde 'belediyelerce yapılan tanzim 
satışlarıyla, özel sektör kömür fiyatları kontrol altı
na alınmakta, 'böylece aşırı fiyat yükselmeleri önlen
miş ve fiyat dengelenmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu kömürlerin fiyatlarını da arz ede/bilirim; ama 
çok uzun sürüyor. Emrederseniz arz edeyim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Tunçbilek' 
le Alpagut... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDÎ TÜREL (Devamla) — Bakayım efendim; şim
di şu cevaplardan sonra onu da arz edeyim efen
dim. 
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Cevap 5. Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Yeni Çel-
tek Kömür ve Madencilik A.Ş.'nce ıkömiür işletme
ciliği yapılmaktadır. Adı gecen şirketçe üretilen ve 
piyasaya verilen elenmiş parça kömürün kaloritfkik 
değeni 4 500 - 5 000 kalori-killaıgranı mertebesindedir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca da, Yoz
gat İline 1985-1986 sezonu için, Seyifcömer, Göynük 
ve Çayırhan ocaklarından, toplam 30 ıbin ton kö
mür tahsisi yapılmıştır. Bu kömürlerin fob satış fi
yattı 5 500 TL/tondür. 

Sorgun İlçesindeki Yeni Çeltek Kömür ve Ma
dencilik' A.Ş.'nkı 1 adet işletme rulhsaitlı sahası olup, 
söz konusu sahadaki yıllık kömür üretimi 100 'bin 
ton civarındadır. 

Cevap 6; Fiyatların, ekonominin kendi şartları 
ve kuralları yerine polisiye tedbirlerle yönlendirilme
si <ve denetim akında tutulması, genellikle olumlu 
sonuçlar vermemektedir.. 

Kömür fiyatlarının denelenmesi, yukarıda açıkla
nan esaslar dairesinde, illerdeki valilikler ve beledi
yelerce yapılmaktadır. 

(Bigilefiriize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SUtDÎ TÜREL (Devamla) — Sayın Başkan, bir da
kika beyefendi, Tunçbilek kömürünü sormuşlardı; 
arz edeyim efendim : Foto fiyatı 9 100 liradır. 

(BRTUĞRUL GÖKÖÜN (Aydın) — Kalori mik
tarını da rica edeyim Sayın Bakan. 

-
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Onu vereyim : Ocağın 
şekline ıgöre 2 400 - 4 400 arasında değişiyor efendim. 

Bütün kömür fiyatlarının fob listelerini emreder-
seniz-arz edeyim .efendim : 

Tunçbilek 9 100 lira, Çayırhan 5 500 liradır. Bu 
söylediklerim folb fiyatıdır. 

TunÇbilek'in, her 'türlü masraflar ve nakliye gir
dikten sonra, Ankara Şubesinde depo satış fiyatı 
17 100 lira, Çayırhan kömürünün ise 9 300 liradır 
efendim, 

İstanbul Şubesinde depo satış fiyata, Soma'nın, 
18 200 ika, Çan'ın 15 900 lira, Trakya Saray'ın 
9 400 İka, Orhaneli Keleş'in 12 000 lira, Göynük' 
ün 13 100 lira, TunÇbilek'in 18 200 liradır efendim. 

îzmir Şıibesinde depo sa'tış fiyatı, Soma'nın, 
13 400 lira, Milas Sekköy^ün 8 800 lira, Yatağan' 
in 8 200 liradır. 

Tabiî bu fiyatlar sadece teshin için olup, sanayi 
için biraz daha değişik olmaktadır. 
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Zonguldak Şubesinde depo «atış fiyatı Çan parça 
kömürün 1*6 700 lira, Soma kömürünün 16 800 lira, 
Göynük'Ün 12 700 İka, Aıımütçuk'un 36 200 lira, 
Amasra'nın 34 700 İkadır. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, o liste çok uzun. Ar
kadaşımız sizden rica ederler, sonradan takdim eder
siniz 'herhalde. Burada hatırda kalması da mümkün 
değil zaten. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SODİ TÜREL (Devamla) — Peki Sayın Başkan, 
müsaade etmiyorsanız uzatmayız, 10 dakikamızı da 
doldurmadan ineriz. Zaten, «10 dakika müddetiniz 
var» demiştiniz, o 10 dakika içerisinde değerli arka
daşlarımı tenvir etmek için arz ediyordum; müsaa
de etmiyorsanız, sözümü bitiMrim efendim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sağalım efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökgün. 
Süreniz 5. dakikadır. 
ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın mMeitvefcilleri; soruma cevap verdiği için 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına huzuru
nuzda teşekkürü fok görev sayarım. 

Burada öğrenmek istediğimiz hususları öğrenmiş 
bulunuyoruz. Sayın Bakanımıza soru tevcih ettik, bi
ze cevap verdiler. Bkaz sonra benim de 5 dakikalık 
zamanım dolacak, bu kürsüden ineceğiz, «Soru ce
vaplandırılmıştır» denecelk; fakat, bugün kışı bekle
yen orta direğin ve vatandaşların ıstırabı (bitmeyecek; 
kış yaklaştıkça da bu ıstırap artacaktır. Bunun sdbe-
toi de şu efendim burada çok önemli bir gerçeği öğ
rendik : Türkiyelde, ruhsat verilen saha sahiplerinin 
sayısı bellidir, 1 800 kişi; ama bu 1 800 kişinin sa
hada oynadığı rol ve yarattığı tablo, bakanlıkça bi
linmiyor. Haîbuki, aylardan beri basın bu konuyu 
dile ıgetiriyor, elimde bu kadar doküman var, basın 
bunu dile getiriyor; ama bakanlığımız bunu duymu
yor ve kaç kişinÜn kkaya verdiğinden resmen haberi 
yok. 

Kkaya verenlerin marifetlerini arz etmek istiyo
rum : Ruhsat sahibi, Maden Dairesi Başkanlığına 
bir dilekçe ile müracaat ederek, ruhsatı bedavadan 
atmış; enerji tüketimi yok, emek yok, sermaye yok, 
herhangi bir çaba yok, masraf yok; elindeki ruhsata 
dayanarak, ocağı 400 veya 200 dönümlük parsellere 
bölmüş; her parseli yüzde 15 ilâ 35 kârı ile kkaya 
vermiş; ruhsat sahibi, elini sıcaktan soğuğa vurma
dan maden ocağının kapısına oturup, geçen kam-
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yomları ve üstündeki kömür miktarını saymakla meş-
ıgul ve akşama, kadar, aklın alamayacağı (miktarda 
milyonları cebine indirerek evine dönmekte... İşlet-
me tarzı ise, pastanın kaymağını yeme tarzındadır : 
Kömür ocağından azamî faydayı «ağlayacak tekno
lojiyi uygulayacağı yerde, kaymak nasıl kolay alını
yorsa o şekli uyguluyor ve pastayı da toprağın altın
da bırakarak, bir daha işlenmeyecek (hale koyuyor. 
Bu, derin bir acı ve ıstıraptır. 
• Burada 5 dakikalık sürede bakanım vereceği cevap

la bu acı dinmez; buna çare aranmalıdır sayın mil
letvekilleri, bu konuda Türk Milletinin ıstırabı din-
dirilmdildir.-

Rulhsat sahibi, kömür ocağını kiraya veriyor, on
dan sonra kiracı da onun karşısına 'bir sandalye atıp 
'oturuyor, o da tonuna 3 Ibin lira kâr koyuyor, elini 
sıcaktan soğuğa vurmuyor. Ruhsat sahibi ile kiracı 
karşı karşıya oturuyorlar ve işletme işini taşerona ve
riyorlar; taşeron da .şapkasını giyip ocağa giriyor, 
binbir tehlike ve mahrumiyet içerisinde kömürü çı
kartıyor, o da kömürün tonuna 1 500 lira koyuyor; 
etti üçüncü el; ondan sonra, tecrübeli nakliyeciler ge
liyor, «Bu kamyonda kaç ton kömür var?» dediği
nizde, Size profesyonelce cevap verecek tarzda hem 
KDVden yemek, hem devletin vergisinden yemek ve 
hem de ruhsat sahibi ile komisyoncuyu korutarak üze
re çok güzel konuşabilecek profesyonel kamyoncu
lar; onlar da 2 500 lira koyuyor, KDV dahil... Kö
mür, depocuya ıgeîiyor, depocu da 2 500 lira kâr ko
yuyor; ötiti beş el; altıncı el de, kömürün içerisine 
taş parçalarını ve .kayaları doldurup, ümitle bekle
yen vatandaşın kapsına, «al başına çal» dercesine 
dlöküp giden el... 

(LÜtifen kimse gücenmedin, Türk Milletinin iyi
liği ve refahı için bunları söylüyorum. Bu yanlış 
ise, sözlerimi geri almaya, özür dilemeye hazırım; 
milletime karşı .görevi yapmak maksadıyla bunu söy
lüyorum. 

Yedinci el de, çeşitli kuruluşlara, derneklere ve-
sair yerlere yardım; eklenen zamlar, fire, sekiz ve 
dokuzuncu el; vatandaşın kapısına kuşa benzetilerek 
getirilen kömür... 

Sayın Bakanım, haberiniz olsun, kamuoyu bunu 
bilmektedir, başkanlığınızın bundan haberdar olma
yışından çok derin üzüntü duydum. 

(SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Olsa da utanır
lar söylemeye,ı 

BAŞKAN — Sayın Gökigün, 1 dakikanız var. 
ERTUÖRUL GÖKÖÜN (Devamla) — Sayın 

Başkanım, bitiriyorum. 

Sadece İstanbul bölgesinde onlbeş, yirmi kişinin 
günlük 100 milyon liralık kârı paylaştığını söyler
sem, soygunun ve vurgunun çapı bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkar. Buna son verilmelidir Sayın Balkanım, 
sayın hükümet yetkilileri ve sayın milletvekilleri, bu
na bir çare aranmalıdır. 

Söz süremin bitmesine 1 dakika kaildi; «soru ce
vaplandırılmış» demekle bu bitmez; hepimiz buradan 
Türk Milletine karşı yemin ettik, bu yeminin gerçek 
hakikini burada verelim. 

Günlük kömür soygunundan başka, vergi duru
mu ve arkasından, daha birçok konular var... 

Yozgat gibi fakir bir bölgede kömürün tonu 
24 500 liradır; biraz önce Sayın Balkan rakamları 
arz ederken, hiç 24 500 rakamından söz ©ütü mi, o 
rakama yaklaşan bir rakam söyledi mi? Yozgat halkı 
kahrolmaktadır; kendi yambaşındaki toprağın altın
dan ufacık bir kazma ile sökülen kömürün tonunun 
24-25 bin lira gibi, satın alma gücünün çok üze
rinde bir fiyatla satılmasına. Çok soğuk bir bölgedir, 
en az 4 ton kömürle kış çıkartılır; bunun yanında ya
kacağı da var; kışı geçirmek için 150 bin lira ge
rekmektedir; Yozgat'ta vatandaşın ancak bir kısmı 
bu 150 bin lirayı Ibulalbiir. Zaten birçok vatandaş 
simit satarak geçimini temin etmektedir; gerçi onla
ra da hayat hakkı kalmadı, kimi otobüsün altında, 
kimisi de .şurada burada kovalanarak, onlar da şehit 
veriyorlar; bunları da görüyoruz; hiç olmazsa, simit 
satarak hayatını kazanmak ister... 

Burada, çok üzücü olan bu duruma son vermek 
için iktidarı uyarıyorum; vicdanlarına danışsınlar, 
bu kömür soygununa son versinler. Sayın milletve
killeri sizden de istirham ediyorum, bu konunun pe
şini lütfen siz de bırakmayınız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MİDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

İBAIŞK1AN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün, 
33. ı— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka

mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü sam önergesi (6/431) 

34. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

35. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz-~ 
lü soru önergesi (6/433) 

BAİSKİA'N — 33, 34, 35 inci sıralardaki Sayın Sa
bit Batumlu'nun soruları, izinli olması sebebiyle er
telenmiştir.' jj 
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36. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin Sayın Baş
bakandan «özlü soru önengesi. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya görevlendirdiği bakan?.. 

Yolk. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırı
lacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/437) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi için ki
ralanan binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
m yazılı cevabı (7/591) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

fiSoru L Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
ıbürosu olarak banıgi tarihte, hangi adresteki bina, 
kaç yıl için kiralanmıştır? 

Soru 2. Binanın sahibi kimlerdir? 
Soru 3. Kiralanan (binanın toplam yüz ölçümü 

m2 olarak nedir? Yıllık kira ücreti nedir? 

Soru 4. Kiralanan binanın tefrişi için (halı, per
de, avize, mobilya ve benzerleri) harcanan tutar ne
dir? 

Tefriş için yararlanılan işletmelerin fatura tutar
ları toplamları ayrı ayrı nedlir? 

3 , 1 0 . 1 9 8 5 0 : 1 

BAŞKAN — Diyarbakır Mile'üvekili Mahmud 
AJtunakar'm, tütün ve sigaradan devlet tekelinin kal̂  
dınlacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Başibaikart?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, gündemimizde bugün için 

görüşülecek konu kalmamıştır. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 8 

Bkim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.08 

TC 
Devlet Bakanlığı 2 Ekim 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2902 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16.9.1985 tarih ve 7/591-408-1/l 5563 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, Edirne Mil
letvekili Sayın Türkân Turgut Arıfcan'ın, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi için kiralanan bina
ya ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunul
maktadır., 

Bilgilerinizi ve (gereğini arz ederim. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı V. 

Edirne Milletvekili Sayın Tikkân Turgut Arıkan' 
in yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, 1984 Ma
yıs ayında, Başbakanlığın yeni binasında 2 salon, 3 
odadan ibaret bölümde çalışmalarına başlamış, dar 
ha sonra, 1984 Ekim ayında, Devlet Personel Baş
kanlığına ait binada bir kata taşınmıştır. Ancak, İda
renin fonksiyonlarının kısa zamanda gelişip genişle
mesi, .çalışmalarının daha elverişli bir yerde sürdü-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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rülmesini gerekli kılmıştır. Bu ihtiyaç dolayısıyla ya
pılan araştırma sonucunda; Çankaya, Hüseyin Rallimi 
Gürpınar Sokak No. : 2 adresinde bulunan bina, 
20.11.1984 tarihinde aktedilen mukavele ile, 1.12,1984 
tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kiralanmıştır. 

% Kira mukavelesinin aktedil'diği tarihte bina
nın saJhibi, Mehmet oğlu 1958 doğumlu, Libya Bab 
Bemgaşir, Tripolimde çalışan Salih Zeki Kara iken, 
bilahara bina, Ankara Esat Caddesi 93/5 adresinde 
bulunan Cemal Karaca tarafından saltın alınmış ve 
yeni malik kira mukavelesini bülbün şartları devam 
estirmeyi kaibul ve taaihlhü't etmiştir. 

3. Kiralanan bina 1 240 m2 arsa üzerine inşa 
edilmiş olup, yapı alanı 'brüt : 3 116 m2, net 2 350 
m2 dir, 

Binanın yıllık kirası, üç yıl süre ile sabit kalmak 
kaydıyla, 63 milyon TL.'dır. 

4. Kiralanan binanın tefrişi (halı, perde, mobil
ya ve benzerleri) için toplam 35 097 823 TL. har
cama yapılmıştır. 

Binanın tefrişli için yapılan harcamaların, fatura 
tutarları kalemler itJbariyl'e aşağıya çıkarılmıştır. 

Fatura 
Eşyanın Cinsi Tutarı TL. 

— Halı (dokuma ve makine halısı) 6 879 717 
— Perde 2 328 920 
— Büro mobilyası (memur çalışma 

(masaları, koltuk ve sandalyaları 
toplantı masa ve koltukları, 
kitaplıklar) 25 169 186 

- r Yemekhane masa ve sandalyaları + 720 000 

TOPLAM 35 097 823 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yapağı ithalinin nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı 
(71642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakam tarafım

dan yazılı olarak yanıltlarımasınıı arz ve rica ederim. 
Saygılarumla, 

Himıi Nalfoantoğlu 
İBrzıurum 

ISoru 1, Doğu Anadoluda 15 000 ton yapağı üre
tilmekte olduğuna göre neden yapağı alımları bura
dan yapılmayıp dışardan Jtlhal yapağı alınıyor? 

ISoru 2. Dışarıdan gelen yapağı fiyatı aynı ofea 
da, mukavemeti, fcaliıtesd daha düşük olduğuna göre 
ve ayrıca firesi dalha çok olduğuna göre neden ithal 
ediliyor? Döviz israfı yapılmıyor mu? 

Soru 3. ©u ithal işlemi yenine memfekeıtiimjziîi 
yeri yapağısı alınıp kullanılsa dalha uygun olimaz 
mı? 

TC 
Devlet Bakanlığı 3 - 10 « 1985 
Sayı : 07.50/3478 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17.9.1985 tarih Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı Kanun'lar ve Kararlar Müd. 7/642-4236/ 
16492 sayıllı yazıları. 

iErzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoğlu'nun 
Bakanlığımız tarafınldan yazılı olarak cevaplanmasını 
istediği konu aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere Türkiye'de yerli yapağı üretimi 515 
ıbin ton civarındadır. Bu miktarın ancak 2 bin tonu 
yerli merinos yapağısın» olüşturmak'tadu*. Yünlü Sa
nayiimizin 'merinos yapağı ihtiyacı ise 16 bin tondur. 

(Bu nedenle yapı'lan yapağı ithalatının bü'yük kısmı 
kaliteli merinos yapağısını oluşturmaktadır. 

Yerli yapağı üretimimiz yurt içi ihtiyacına kafi 
gelmekle beralber, kalite ve fiyat yönünden uygun bu
lunan ibazı yapalkların ithalide özel firmalar tarafın
dan yapılmaktadır. 

'Fiyat ve kalite avantajları, Jtihal yapağı ile yerli ya
paklarımız arasında dengelendiğinde bu tip yapağı̂  
ların ithalatı kendiliğinden ortadan kalkacak'tır. 

Bibilerinize arz ederim. 
'M. Tınaz Titiz 
(Devlet Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul havzasındaki kömür madenlerinin is
letme ruhsatı sahiplerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/648) 

Türkiye Büyük Millet Meclsi Başkanlığına1 

(Aşağıdaki sıorularımın Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakana tarafından yazıla olarak yanıtlanmasına aracı-
lığıniızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hfflmü Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. Şu anda İstanbul havzasında olan kö
mür madenlerinin 20 civarında olan istetme ruhsatını 
elinde bulunduran kişiler kimlerdir? 

Soru 2. ©unlara bu kömürlerin işletme ruhsatl'a-
n hangi senelerde verilmiştir? 

Soru 3. ©unlardan elindeki işletme ruhsattı saha
sında bizzat kömür çıkaran firmalar banileridir? 

Soru 4. İşletme ruhsatı sabasından 'kendisi kö
mür çıkarmayıp da başka taşeron firmalara kömür 
çıkarma işini kiralamış yahut da devretmiş olanların 
ruhsatları iptal edilip bizzat çahşanıkıra istetme ruh
satı verilemez mi? Veya bu firmalara bu iş TKl'ce 
İhale edilemez mi? 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ©akariığ» 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-2793/17461 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevalbı 

3 , 10 .1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhığına . 
İlgi : 17.9.1985 gün ve 7/648-42434-6499 sayılı ya

zınız, 
İlgi yazı ekinde Balkanhğtma intikal ettirilen Erzu

rum Milletvekilli Saym Hilmi Nalbantoğhı'nun, İstan
bul havzasındaki kömür madıenleninıin işletene ruhsat 

sahiplerine ilişkin yazılı soru önergesi ile 'ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

1. 'İstanbul ili dahilindeki maden kömürü sahası 
sahiplerimi, ruhsat numaraılarmı, ruhsat tarih ve süre-
terimgösteren liste ilişikte sunutoıuştur. 

2< Birinci sorunun cevalbıyia ilgili olaraik hazır
lanan listede bu sorunun cevalbı da. mevcuttur. 

3, Gerek mülga 6309 saıyıh ve gerekse 3213 sayılı 
Maden Kanunlarında Bakanlığımız muhatabı olarak. 
saha sahibi gösterdiğinden, söz konusu sahalardan' 
hanjgisinde bizzat sahiplerince hangisinde taşeronlar 
vasıtasıyla faaliyet gösterildiği bilinmemektedir. 

4. 6309 sayılı mülga ve 3213 sayılı yürürlükteki 
Malden Kammlannda maden sahası rutealtlarının ne 
şekilde hükümden düşecekleri beMitaişjtir. Buna gö
re, maden sahalarının sahiplerince bir başka şahıs ve
ya firmaya istetilmek üzere kiralanması ruhsatın ip
talini gerektiirmemektedir. İptal söz konusu olmadığın
dan, bu sahaterm taşeron olarak çalışanlara verilmesi 
de mümkün değildir. TKİ, ruhsatı kendisine ait sa
halarda kömür işletmeciliği yapmaktadır. 

(Biberinize 'arz ederim. 
Sudli Türel 

Enerji ve Tâlbiî Kaynaklar 
'Bakamı 

İstanbul İli Dahilindeki Ruhsatlı ve İşletme Talelbi Maden Kömürü Sahaları 

Ruhsat Sahibi 

Afcpmar İmt. Linyit İşi. Limited 
Şirketi 
Kutman Ticaret Şirketi 
Kadir ÖKTEN 
Yeniköy İşi. Tic. Ltd. Şti. 
Ma - Ko Mad. ve Kom. A.Ş.. 
Ma - Ko Mad. ve Kom. A.Ş^ 
Ma - Ko Mad. ve Kom. AŞ, 
Uygunlar Mad. ve Tic. Limited Şir
keti 
Sabri AKIN 
Sabri AKIN 
Kadir AKÇELİK 
Taşkın BAYRAMKAYA 
Yer Mad. San. Tic. Ltd, Şti. 
Kut Mad. A.Ş. 
Uskumru Köy Köm. İşft, 
Nurten TOPLUTEPE 

Ruhsat NoH 

11. 
11. 
İR. 
ÎR. 
İR, 
İR. 
İR. 

İR. 

m: 
İR< 
İR, 
İR. 
İR. 
İİR. 
Sicil 
Sicil 

79 
144 
777 
762 
60 

723 
123 

5« 
102 
660 
366 
824 
842 

1084 
- 2083 

.-« 1583 

Ruhsatın 
verildiği tarih 

4.9.1946 
29.4.1954 
21.4.1977 
4.2.1976 
9.8.1978 

14.8.1975 
11.8.1964 

8.5.1979 
2.6.1964 

13.9.1974 
26.3.1985 

12.10.1976 
12.1.1977 
23.2.1981 
9.12.1967 
4.4,1967 

Süresi 

45 
60 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Yıl 
Yû 
Yıl 
Yıî 
Yıl 
Yıl 
Yıli 

Yıl 
Y i 
Yıl 
Yıli 
Yıl 
Yıl 
Yıl 

İşletme Talepli 
* * 

(Tec.) 

(Tec.) 
CTec.) 
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Ruhsat Sahibi 

A. Fethi EKMEKÇtOGLU 
Sabri AKIN 
Eryılrnazlar Mad. Ltd. Şti. 
Hayri GENÇ 
Hayri GENÇ 
Eryılrnazlar Mad. Ltd. Şti. 
Sabri AKIN 
Sabri AKIN 
Sülün Koç Mad. İşi. Tic. Şti. 
Kut Mad. A.Ş. 
Kut Mad. A.Ş. 
Kut Mad. A.Ş. 
Hayrettin KAFADAR 
Akyüz ATALAY Kardeşler 
Hayri ÖGELMAN 
Balkan Mad. Ltd. Şti. 
Güler BALGATLIOĞLU 
Güler BALGATLIOĞLU 
Muıhammet ATALAY 
A. Fethi EKMEKÇİOĞLU 
Kut Mad. Ltd. Şti. 
Esan ECZACIBAŞI 
Has Nak. Mad Inşt. Tic. A.Ş. 

B. M. M. B : 12 

Ruhsat No* 

Sicil 
Sicil 
Sicl 
Sicil 
(Sicil 
PRT. 
Sicil 
PRT. 
Sicil 
Sicil 
Sicil 
PRT. 
Sicil 
PRT. 
PRT. 
Sicil 
rr. 
rr. 
İT. 
İT. 
rr. 
rr. 
İT. 

- 1639 
- 2270 
. 2272 
- 1381 
- 910 
- 1088 
- 2202 
- 574 
- 1689 
- 2036 
- 2153 
- 1846 
- 2084 
- 2746 
- 1093 
- 1638 
- 11331 
- 11667 
- 13409 
- 12861 
- 13074 
- 13918 
- 13099 

2 . 10 « 1985 

Ruhsatın 
verildiği tarih 

26.7.1965 
2.7.1976 

29.5.1978 
4.1.1955 

26.5.1955 
26.5.1955 
3.11.1967 
13.4.1972 
25.3.1985 
8.10.1976 

1.6.1977 

16.2.1968 
1Z8.1975 
4.4.1979 
4.7.1968 

21.3.1979 
14.3.1979 
13,7.1981 
3.4.1980 

29.6.1983 
11.11.1982 
30.10.1984 

. O : 1 

Süresî 

> 
» 
> 
* 
» 
» 
w. 
» 
» 
> 
* 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
3» 

> 
> 
> 
» 
* 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin bazı finans kuruluş
larıyla yaptıkları mal alışverişine ilişkin {Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı 

Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/664) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılim'ası için gereğini saygularıımlla arz 
ederim. 

Türkân Turguft Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) 1.1.1984 • 31.8.1985 tarihleri arasında KİT'lerin Al-Baraka Finans Kurumu'na sattıkları mal
ların cins, miktar ve değeri, aşağıdaki cettvele göre nedir? 

Satıcı1 

KİT'in 
Adı Tarihi 

Fiilen teslim edilen malın 
Cinsi Miktarı 

Mal Teslim Edilmemize 
Değeri Avans tutarı Teslim tarihi 

ib) 1.1.1984 - 31.8.1985 tarihleri arasında KİT'lerin Al-JBaraka Finans Kururnu'ndan satın aldıkları mal
ların cin's, miktar ve değeri, aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Alıcı KİT'in 
Adı Tarihi 

.'Fiilen Teslim alman malin 
Cinsi Miktarı Değeri 
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Soru 2. a) 1.1.1984 - 31.8.1985 tarihleri arasında 
KİT'lerin Fa'isal Finans Kuruirnu'na sattıkları mal
ların cins, m!Mar ve değeri, soru 1-a d'aik'i cetvele 
göre cevaplandırılmak suretiyle nedir? 

b) 1,1.1984 • 31.8.1985 tarihleri arasında KİT 
lerin Faiisal Finans Kuruimu'ndan satın aldıkları mail-' 
laraı cins, miktar ve değeri, soru 1-b deki cetvele 
göre cevapl'andıırıl'mak suretiyle nedir? 

T. C. 
Devle)» Bakanlığı 2.10.1985 

Başjba'kan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2899 

Türkiye Büyük 'Mildi 'Meclisi 'Başkanlığına 
tLGİ : 17 Eylül 1985 tarih ve 7/664-4276/16614 

sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, Edirne M'il-

Idtvek'ili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin bazı finans kuruluşlarıyla yap
tıkları mal alışverişine ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

©ilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kâzım Ökısay 

Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı V. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in yazılı soru önergesi cevabıdır : 

özel Finans Kurumları Kurutaası Hakkında 83/ 
7506 sayılı kararname eki karara Miskin Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 25 Şulbat 1984 
tarih ve 18323 no.lu Resmî Gazetede yayınlanan teb
liğe göre özel Finans Kurumdan satmalma ve satış 
akdini aynı anda tamaml'aımalkltadırlar. 

Gerek Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve gerekse 
özel teşebbüs kuruluşlarından satın alınan emtia, mü
teakip üretici kuruluşlara saltılnıakta olup, am'aç fi
nansman güçlüğü olan bu üretici kuruluşlara üretüm 
desteği sağlamaktır. BöylellMe istihdamın ve millî 
gelirin artırılmasına kaltikı sağlanmış olmaktadır. 

Ekteki ilci listede Faîsal Finans Kurumuna ve 
Al Baraka özel Finans Kurumuna 1.1.1984 - 31.8.1985 
tarihleri arasında Kamu İktisadî Teşebbüsleri tara
fından satılan malara ait anılan Finans Kurumla
rından alınan bilgi sunulmaktadır. Söz konusu Ku
rumlarca KÎTlere herhangi bir mal satışı yapılma
mıştır. Konuyla ilgili sorunuza sebep teşkil eden ve 
'bilhassa araştırılması istenen bir husus varsa tara
fıma o şekliyle bildirilmesi faydalı olacaktır. 
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Satıcı 
KİT'in Adı 

SEKA 
BaiMcesir-

1.1.1984 - 31.8.1985 TARİHLERİ 
ARASINDA KİT'LERİN FAtSAL FINANS 

KURUMUNA SATTIKLARI MALLAR 
Afalın Malın Mallın Değeri 
Cinai M'Marı Ton <(Mış) TL. 

3 Hamur 
50/52 gr. 8 0 « 
%obin Ikâğıt 

268 

Sipariş: 
TarM 

47 784 427,— 
Zam= 22 377 973, 

31.5.1985 

TOPLAM 
EREĞLİ 
DMÇ 
Fabrikaları 

TOPLAM 

1 m!mxl20GR 
-Sac 
1. 2Qmmxl200R 
Sac 

100 

50 

70 162 400,— 
18 600 000 — 

S 600 000,-^-

15.7.1985 

17.7.1985 
17.7.1985 
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Fiflen Teslim1 Ed!Ien Matın 
Tedlm 
TarM Cimi Miktarı 

11.6.1985 3. Hamur 49 561 kg 

12.6.1985 
13.6.198$ 
24.6.1985 
26.6.1985 
3.7.1985 

23.7.1985 
7.8.1985 

19.8.1985 
19.8.1985 

19.7.1985 

bobin kâğıt 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
»' 
» 
» 

CR Al 

10 437 Uüg 
11 458 kg 
12 244 kg 
11 071 kg 
11 449 kg 
84 161 kg 
15 428 kg 
10 881 kg 
11 5127 kg 

228 217 kg 
102 900 kg 

19.7.1985 CR Al 40 570 kg 
20.7.1985 CR A'l 9 660 kg 

153 13Ökıg 

31.8.1985'e kadar mal 
testtim öditmemişse 
Avans Teslim 

Değeri TL. Tutarı TL. TarM 

8 »36 726 

1 860 917 
2 042 961 
3 205 479 
2 898 387 
2 997 348 
22 033 349 
4 039 050 
2 848 645 6 187 119 10.9.1985 
3 112 866 5 943 907 11.9.1985 

53 875 728 12 131 026 
19 098 635 

6 936 688 
1 650 2811 
27 685 604 
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1.1.1984 - 31.8.1985 TARİHLERİ 
ARASINDA KİT'LERİN FAISAL FİNANS 

KURUMUNA SATTIKLARI MALLAR 

Satıcı 
KİT'in Adr 

PETKİtM 

Petrdfcilmya 

A. S. 
TOPLAM 

SEKA 
tanıt 

Malın 
Cin'si 

PVS Süspansi

yon F-2'7 

Mamul 

70x100 
elbakiında 40*lılk 
gri1 karton 

Mailin 
M'Jkltarı Ton 

49 900 

60 

Mallın Değeri 
(Alış) TL. 

17 737 500 
Resımii= 

«85 500 
Zalmt= 
R. Zam= 

929 500 
19 552 500 
13 101 000 

Zaım= 
1 947 000 

Sipariş 
TarM 

25.7.1985 

31.5.1985 

TOPLAM 15 048 000 

Not : 1.1.1984 - 31.8.1985 tarihleri arasında Finansal Finans Kurumu A. Ş. tarafından hiçbir KİT'e emtia 
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31.8.1985>e ka<dan 31.8.1985'e kadar mal 
Fiilen Testim Edfiten MaÜm tesHirn edSîrntemişse 

Tetsîfon Avam Testîm 
Tarihi Cinsi -M&Ban Değeri TL. Tüten TL. Tarihî 

19 552 500 2.9.1985 

28.6.1985 Grt Karton 9 900 kg 2 482 920 

1.7.1985 
•11.7,1985 
17.7.1985 
23.7.1985 
26.7.1985 
29.7.1985 
7.8J1985 
9.8.1985 

» 
» 
» ) 
3> 

» 
3> 

> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 270!kg 
4 510 kg 
5 280 kg 
8 800 kg 
3 960 kg 
3 960 kg 

12 100 kg 
5 170 kg 

59 950 (kg 

2 572 516 
1 131 108 
1 324 2İ4 
2 207 040 

993 168 
993 168 

3 034 680 
1 296 636 

15 035 460 

satışı yapılmamıştır. 
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Satıcı K'İt 

Karadeniz) IBakır 
İşlenmeleri A. Ş. 

AL-BARAKA TÜRK 
AVANS VERJLÖIÖ't HALDE GELMEYEN MALLAR 

Tahmini teslim 
Tarihi 

Eylül 1985 

Avansın ne için 
verildiği 

BIMer Bakır 

Avans 
M'ikltarı Kıilm îçin verMiği 

84 Ü0O 000 Bektaş Balkır Kablo San. A. Ş. 

5. j — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, 
Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastane
sine yapılan atamanın iptal nedenine ilişkin sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın' 
m yazılı cevabı (71681) ) 

Türkiye Büyük MÎUdî Meclisi Başkanlığına 
Aşağ/dak'i «orulmun SaığNk ve Sosyal Yardım Ba

lkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ara 
edefjım. 

Mehmet Kara 
Trabzon Milletvekili 

Trabzon Yavuz Selim Kemik Haftalıkları Hasta
neline îiiik tedavi ve rehalb'ililtalsyon uzmanı olarak 
atama • yapıinıiştıtr. Ancak atama emri illgliye tebliğ 
edilmeden iptal edlillm'işltoir. 

1. Adı geçen hastanede fizik tedavi ve rehabili
tasyon uzmanına ihltüyaç var mıydı? 

X Varsa iptal emlinin gerekçesini açıklar mı
sınız? 

3. Yoksa atama neden yapıtaıışltır? 

T C . 
Sağlık1 ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 3.10:1985 
Hukuki MülşavMiği 

Sayı : HM 9239/879 
Türkiye 'Büyük Mİl'leJü MeCîisi Başkanlığına 

1LÖ1 : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
23.9.1985 tarih ve 7/68Î-4368/1Ö963 sayılı yazınız. 

Mgide fcayı*fflı yazınız ekinde gönderilen Trabzon 
MüieÜvekiMİ Mehmet Kara'nın yazılı soru önerge ce
vabı aşağıdadır. 

Bilgelerinize arz ederim. 
Mehmei Aydın 

SağlÜ ve Sosyal Yardım 
(Bakanı 

Trabzon Yavuz Selin Kemik Hastalıkiları Hasta
nesi Fizik Tedavi Uzmanlığına talebi üzerine atama
sı yapılan Dr. Erdal Atalaiy'm atama karan il vaüffiği 
(kanalı ile adıgeçen haistane baştabipliğine gönderilmiş, 
ancak bu hastane başhekimliğinin hastanede fizik te
davi servilinin açılmadığını bıMrmesi .ve aynı il 
Numune Haznesinde de fizik tedavi uzmanlığı 
kadrolarının dolu olması nedeniyle atama kararı adı-
Igeçene tebliğ edilmeden bakanlıkça iptal edilmiştir. 

Taıyon kararının iptali (başka hfiçbir nedene dayan
madığı gübi 657 sayılı Kanuna göre de hukuken te
kemmül etmiş bir işlem mahiyetinde de değildim 

m*m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
12 NCÎ BIRLEŞIÜM 

3.10.1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' . . ' " • 15 
GENEL GÖRÜLME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1 . — Konya MMetIvekli -Satiım Erel'in, Konya İtli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesMerine ilişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü som önergesi 
(6/365) 

2. — İzmir Milleüvekli RÜÇltü Şardağ'ın, Türk 
Hava Ybıllları Genel Müdürâük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaşltırm'a Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

'3, — Manika MiMe'tvekfi Abdullah Çakırefe'nin,. 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/3'8'2) 

4. — BMils M'MlefflvdfcMi Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi Kbrulma Kanun. Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

5. — Adana 'M'Melt'vek'ili Cüneyt Can ver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere İlişkin İçiş
leri Bakanından söalü soru önergesi (6/3'84) 

'6. — Konya Mİllletivekili Sabrı Irmak'ın, yabancı 
'bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

7, _ Haitaiy MiMetövekilİ IbJsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vaitan-
daslarıimıza uygulandıiğı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkim Başbakandan isfözlü soru önergesi (6/396) 

8. — İzmir Milletvekili Rüş'tlü Çardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen festivallere illiişk'in Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

9. — İzmir M'Me'tve'k'Ii Rüştü Şardağ'ın, Milılî 
Eğitim Gençlik ve Spor eski bakanının bazı tasar
ruflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/398) 

10. — İzmir M'lletivek'Mli Rüştü Şarda&'ın, İran Is-
laan Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

11. - r İzmir Milletvekilli Rtlştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdir'imesiyle. 
ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

12. —Diyarbakır MMetveklİ Mahmud .Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Te^kilaitınida siyasî kamplaş
ma dlduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

1'3. — Ha'tav M l̂llle'üvekiii Abldurrahm'an Demirtaş' 
m, Isdemir'm Irakla yapmış olduğu demir satış bağ
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

•14. — Diyarbakır M'Metfvekli Mahımud AfÜtuna-
kar'm, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Barbakandan sözü soru önergesi (6/403) 

15. — Adana Milletvekili Mötün Üsltünel'in, Fitsko-
ıbirükln yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

16. — torür MMetveklİ Rüşltü Şardağ'ın, İran 
Mam Cunılhurlyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına Miskin Dışişleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

17. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilallin, Suudi 
Aralbisıtan Hükümetinin Hataylı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ffîşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

(Devamı arkada) 



•18. — Diyarbakır Millletivekili Mahimud AHiuna-
kar'ın, bazı müesisesetere borçlu oldukları idldia edi
len üniversitelere ilişkin Malîye ve Gümrük ve Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor bakamlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

19. — Hatay Milleltivek'ili Mustafa Murat Sök-
ımenıoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anaicliolu'da'k'i 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından gözftü soru öner
gesi {6/409) 

20. — İstanbul Millle'tlvekill Sabit Bat'umil'u'nun, dvş 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Sabilt BatumÜu'nun. 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala
rın badelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

23. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
Milllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi! (6/421) 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in. ya
kınları. aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konukluğu iddiasına ilişkin İçişileri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

26. — Adana Millelttveklli Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı Vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

27. — Eskişehir Mildüvekili Münir SeVinç în, Af
yon - Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin Enerji've-
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/425) 

28. — Îsîtaribul Milletvekili Sabit Batumilu'nun, uy
gulatmaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

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

30. — Eslkliışehir Milletvekilli • Münir Sevinç'in, hü
küm giyen bir başfcomilserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/428) 

3*1. — Adana M'iietvekiilü Cüneyt Canver'in, eği
timi enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev almaya zorlandıkları İddiasına ilişkin Millî 
Eği'Oiım Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

32. — Aydın Milıleüvekİilli Ertüğrul Gökgün'ün, lin
yit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soıru önergesi 
(6/430) 

33. — İstanbul Millelüvekilİ Sabit Batutmlü'nun, 
kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardıımı yapıl
masına illişkin Başbakandan ısözlü soru önergesi 
(6/431)' 

34. — İstanbul Milletvekilli Sabit Baltumllu'nun, 
Istanbull, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

3'5. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun, 
Hükülmeiflin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

36. — İstanbul Miletvekil Hüseyin Avrii Güler' 
in, banker ve bankerzededere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

37. — Diyarbakır Milleltıvekİli M'ahmuld Alfcuna-
kar'ın, tütün ve sigaradan DeVlet tekelinin kandırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


