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UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Üyeleri belirlenmiş olan komisyonların, başkan
lık divanlarını oluşturmak üzere hangi saatte ve yer
de toplanacaklarına dair Başkanlıkça duyuruda bulu
nuldu. 

Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Pakistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Baka
nı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in ve 

Bulgaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dönüşüne ka
dar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına da Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

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

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, ANAP 
Grubunca aday gösterilen Gümüşhane Milletvekili 
Akif Kocaman seçildi. 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul kitapla
rında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin (6/421) 
sözlü sorusuna, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu ve 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Tekirdağ -
Malkara Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia 
edilen bir olaya ilişkin (6/450) sözlü sorusuna da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 
1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia 
edilen bir kamu görevlisine ilişkin (6/427) sözlü so
rusuna, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Antalya Do-
ğumevindeki bir doktor. hakkında soruşturma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin (6/442) ve 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarba
kır İli ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin 
(6/445) sözlü sorularına da Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın, 

Cevap verdiler. 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395), 

Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün (6/395), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/401), (6/403), (6/437), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/406), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 
(6/423), 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 
(6/434), 

Diyarbakır Milletvekili- Kadir Narin'in (6/443), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/444), 
Aydın Milletvekili Ertuğrül Gökgün'ün (6/449) ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/452), 

Sözlü soru önerge|eri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/439), (6/440), 
(6/441) sözlü soru önergeleri soru sahibi ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383) 
ve 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372), (6/397), 
(6/398), (6/399), (6/400), (6/405), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulun
duğundan; 

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

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424) ve 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433) söz
lü soru önergeleri, soru sahibi görevli olduğundan; 
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Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/429), 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/451) ve 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/446), 

(6/447), (6/448), (6/453), 

Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin aynı 
birleşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

İL — GELEN 
10 . 10 . 1985 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nultuk 

aJdlı televizyon programımın son bölümünün yayın
lanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1985) 

2. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, millî eğittim politikasında 'genel bir değişiklik 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.10.1985) 

3. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, kül
tür ırkı hayvancılığına dayalı süit işletmelerine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyiişleri Batanından sözlü soru 
önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarini : 8.10.1985) 

4. — Aydın Milletvelkili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve 'koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1985) 

5. — Malatya,Milletvekilli Ayhan Fırat'ın, Hekim
han İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla pro
paganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurları
na ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/472) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1985) 

6. — Hatay Milletvekilli Abdurralhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1985) 

10 . 10 , 1985 O : 1 

10 Ekim 1985 Perşembe günü saat -15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İçel Adıyaman 

Durmuş Fikri Sağlar Arif Ağaoğlu 

KÂĞITLAR 
Perşembe 

7. — Hatay Milletvekili Albdurrahman Demirtaş'ın, 
İSDEMİR için satın alınan kömür ve demir cevher
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/474) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.10,1985) 

8. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, besi 
hayvanlarının sayısına ve Ibesdcilere kullandırılan kre
diye riskin Tanm Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1985) 

9. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 

Afganlı mültecilere tahsis edilen topraklara ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesli (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1985) 

2. — Balıkesir M'illetvekili Cahit Tultum'un, ilk
okul öğrencilerine kapasitelerini aşan ağırlıkta okul 
çantası taşıtılmasının önlenmesine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/704) (Başkanlığa geiş tarihi : 8.10.1985) 

3. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
TRTnin bazı sanatçı ve yazarlara ekrana çıkma ya
sağı uyguladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8,10.1985) 

— 367 — 



T. B. M. M. B : 15 10 . 10 . 1985 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş, Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğhı (Adıyaman), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk 
ılarını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

(Bursa Milletvekili Ahmet Salbahafitin Özbek'e ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere "başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'm, ücretli

lerin vergi yükü konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —• Gündeme geçmeden önce gündem 
dışı söz isteyen 3 arkadaşıma söz vereceğim. 

İzmir Milletvekili Sayın Arıkan, 3 Ekim 1985 gü
nü, ücretlilerin vergi yükü 'konusunda gündem dışı 
söz istemişler; 'buyurun efendim.-

ıSayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır. 

VURAL ARIKAN (llzmir) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 gün ön
ce huzurunuza çıkmış, istatistiklerle alakalı olarak biı 
konuyu dile getirmiştim; 'buıgün huzurunuzda yapa
cağım konuşmayı !bunun 'bir devamı olarak nitelen
dirmenizi rica edeceğim. 

(Biliyorsunuz, ülkemizde 1950 yılından (beri Gelir 
Vergisi uygulanır, tamtamına 35 yıldır. Gelir Ver
gisi sübjektif niteliktedir; Gelir Vergisi şahsîdir; Ge
lir Vergisi elastikî niteliktedir. Bu niteliklerinden 
ötürüdür ki, zenginden daha çok vergi, fakirden da
ha az vergi alınır. Bu yüzden, uygulandığı ülkeler
de sosyal adaletin gerçekleştiritoes'inde önemli bir 
vasıta olmuştur; ama ülkemize bakıyoruz, şu 35 yıl
lık istatistiklere göre, Gelir Vergisi adeta 'bu nitelik
lerden sıyrılmış, ücretlilerden alınan bir vergi (hali
ne dönüşmüştür. Yüzde 60'ı aşkın bir nispette, Gelir 
Vergisi hâsılatı içerisinde ücretlilerin payı vardır ve 
bu şekliyle de Gelir Vergisi, niteliklerini kaybetmiş 
ve bir randıman vergisi haline dönüşmüştür, 

Yine biliyoruz, 1982 Anayasamız, 1961 ve 1924 
Anayasalarında olduğu- gibi, vergiye ait temel ilke
leri de lb©ra)berinde getirmiştir. İlk ilke, 'herkesin, 
ödeme gücüne göre vergi ödemesidir. 1982 Anayasa
mızın, bu konuda, 1961 ve 1924 Anayasasından ay
rılan ıbir yanı da vardır; o da, ilik defa,, sosyal amaç
lı maliye politikasını tanımlamış olmasıdır. Nedir bu 
tanım? Tanım, vergi yükünün adaletli ve dengeli bir 
biçimde dağıknasıdır. Amaç nedir? Çok kazanandan 
çok vergi, az kazanandan az vergi almaktır. De
mek oluyor ki, 'bizatihi, Gelir Vergisinin nitelikle
riyle, Anayasanın tespit etmiş olduğu ilkeler üst üs
te 'gelmektedir, çakışmaktadır. Bu iki konuyu böyle
ce 'belirledikten sonra, geliyorum ana meseleye... 

Basın toplantısında Sayın Başbakanımız, -ilk kez 
Istanlbul da- ücretlilerin, Gelir Vergisi içerisindeki 
payının yüzde 38 nispetine indirildiğini, yani 60'lar-
dan aşağıya çeklmiş bulunduğunu söylediler, bir 
müjde verdiler. Bu konularla meşgul olanlar, he
men, «Hayırdır inşallalh» dediler; hatta Sayın Mem-
duh Yaşa da aynı şeyi söyledi; bana, bir teknisyen 
olarak, «olabilir mi?» dedi; sanmıyorum, diye cevap 
verdim. Çünkü, eğer yüzde 38'lere inmek suretiyle, 
Gelir Vergisi kendi öz niteliklerine kavuşmuş ise, o 
zaman, gazetelerde okuduğumuza göre, maliye >mer 

murlarının en küçüğünden en büyüğüne kadar, ticarî 
işletmeleri kapatma, dükkânları kapatma önerisi ni
ye getiriliyor, eğer bu niteliği varsa? 

HÜSEYİN AVNıl SAĞESBN (Ordu) — Rüşvet
leri artırmak için... 
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VUıRAL AIRIKAiN (Devamlla) — Ne var ki, ar
kadan «İcraatın İçinden» programında da aynı müjdeyi, 
sevimli haliyle, tavrıyla, ba'bacanlığıyila Sayın Baş
bakanımız, hepimizin gözlerinin içine baka baka söy
ledi; ama bu arada, yanlışlık yok mu dercesin^ izle
yenlerin havasını da almış olacak ki, istatistikleri 
sunmadı, sadece 240 milyar liralık vergi iadesinden 
söz etti. Demek oluyor ki, Başbakanımıza göre, 
vergi iadesi, vergi yükü hesaplarında nazara alınma
sı lazım gelen ıbir unsurdur. İşte yanlışlık burada; 
bu yanlışlığı sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Biliyorsunuz ki, oylarınızla gerçekleşen vergi ia
desi sadece ücretlilere verilmez, emekli, dul ve ye
timlere de verilir. Alyrıca, emekli, dul ve yetimler, 
vergi mükellefi değildirler. O halde, bunlara veriden 
vergi iadesi, vergi yüküyle alakalı değil, devletin 
sosyal yardımıyla alakalıdır. Bunların miktarı ne ka
dardır? Sizlere kesin rakamı vereceğim. 2 milyonu 
aşkındır. Bunun 674 928 adedi Emekli Sandığına 
bağlıdır; 1 042 322 adedi Sosyal Sigortalar Kurumu
na; 298 000 kadarı da Bağ-Kur'a (bağlıdır; toplam 
2 015 000'dir. Şimdi 2 015 000 kişiye verilen vergi 
iadesini hesaplardan çıkardığınız zaman, verilen bu 
rakamın yanlış olduğunu da kendiliğinizden anlaya 
caksınız. 

İkinci husus : Vergi iadesi hesaplarında, ödediği 
vergiden daha fazla vergi iadesi alanlar da vardır. 
O halde, vergi iadesi, devletin bir sosyal yardımıdır. 
Eğer Sayın Başbakanımızın bu görüşü, doğru ola
rak kabul edilirse, rahatlıkla bir kaymakaıma veya 
'bir generale, bir valiye, lojmanda oturan bir hâkime 
«Konaklarınız var, evleriniz var; bu, devletin s'ize 
sosyal bir katkısıdır. Binaenaleyh, sizin vergi yükü
nüz yok» diyebilirsiniz, aksi takdirde. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz dolmuştu 
efendim. 

VURAL ARIKAN '(Devamla) — Topluyorum 
Sayın Başkan. 

©u yüzdendir ki, vergi yükü hesaplanırken, emek 
gelirleri üzerinden kesilen vergiyi nazarı itübare al
mak zorundasınız. Yoksa, emek geliri dışındaki ge
lirler, 'vergi yükü hesaplarında nazarı i'tibare alına
maz. Bu, devletin toplattırdığı faturalara verdiği 'bir 
bedeldir; tıpkı, kâğıda verdiği değer gibidir, haltta 
Diyarbakır ve Mardin'de toplanan akreplere verilen 
•bir bedel gibidir; vergi iadesiyle alakalı değildir, ver
gi yüküyle de alakalı değildir. 

Esasen, Türkiye'de 2 ciddî vergi iadesi vardır; 
birisi, gider vergileri uygulamalarındaki ilk madde 
indirimi; ikincisi ise, Katma Değer Vergisindeki vergi 

iadesidir. Bunun dışındakiler, ya sosyal nitelikteki 
devletin yardımıdır, yahut da ekonomik nitelikli, eko
nomik amaçlı, devletin yardımıdır. İhracaüta Katma 
Değer Vergisindeki istisna böyledir; emekli ve üc
retlilere verilen vergi iadesi de böyledir. Onun için, 
ben Sayın Barbakanımızı eleştirmek için 'söylemiyo
rum; ama hiçbir hükümet yetkilisi rakamlar üze
rinde oynamaımalı ve farklı farklı yorumların ya
pılmasına sebebiyet vermemelidir. Aksi takdirde, bu 
davranışlarıyla bugünkü hükümet, -Allah rahmet ey
lesin- (Ercüment Ekrem Talu'nun, güzel diliyle bize 
anımsattığı Meşhedi'yi ara'tmayaçalktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (İHP, MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan, 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Ankara Belediyesinin Ankara'da oturanlara ya
rarlı hizmet vermediği konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Na-
bantoğlu'nun, Ankara Belediyesinin Ankararlılara ve 
Ankara'da oturanlara yararlı bir hizmet vermediği 
konusunda gündem dışı konuşma talebi var. 

Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bendeniz bugün neşeli bir konu seçtim ve Meclis 
neşelensin istedim; Sayın Altınsoy için konuşacağımı. 

Sayın Altınsoy durup dururken gazetelere habire 
beyanat veriyor, bazan da televizyonda, güzel enda
mı ile görünüyor; 2 yıllık bekleme süresi ve beledi
yede sarf edilen 100 milyarı geçen Mtçenin, halkı
mızın çektiği bunca sıkıntının bedeli olarak, her gün 
vaatte bulunuyor; bizlere geçen kış mevsimi çektir
diklerini unuttuğumuzu sanarak, yeni konular orta
ya getiriyor. Bunların içinde bir tanesi var ki, çok 
enteresan : Hava kirliliği sorunu... Bu konuyu son za
manlarda epeyce diline doladı. Hava kirliliğinin ol
ma nedenlerini izah ediyor. Tabiî, bunları hepimiz 
biliyoruz; ama onu da, izah ettiği şekliyle sizlere su
nuyorum : Kalorifer bacaları, diğer bacalar, motor
lu araçlar ve insanların teneffüs etmesi, hava kirli
liğine neden oluyormuş!.. 

Görüyorsunuz, bu malumu ilam kabilinden olan 
şeyleri, yine de söylemeyi, sanki bir iş yapıyormuş 
gibi, kendisine bir marifet sanıyor ve aynı zamanda 
da çözüm de getiriyor : Kenti, merkezî ısıtma siste-
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miyle ısıtacakmış. Sebepleri de, çözümünü de bili
yor, halledecek; ama yapmıyor. Enerjiyi Sovyetler
den getirecekmiş... Henüz fol yok, yumurta yok... 
Devri devletlerinde 2 seneleri boş geçmiş; geriye ka
lan hangi döneminde bunları gerçekleştirecek, bil
miyorum. Kendileri, ya coğrafya okumadılar ya da 
Sovyetler Birliğinin kaç bin kilometre uzakta oldu
ğundan habersizler... Anlaşılan, belediye eskidikçe, 
hayal ufukları da genişliyor. 

Sayın Belediye Başkanı, olur olmaz demeçlerin
de, Ankara'nın 150 kilometre uzağında bulunan Şe
reflikoçhisar'dan sıcak su getirilip ısınacağımızı müj
delemişti; daha sonra da «80 kilometre mesafedeki 
Kızılcahamam'dan gelecek su ile ısıtacağım» demişti; 
sonra da, Sovyetler Birliğinden... Nedense, gönülleri 
hep uzakta; haydi hayırlısı... önümüzdeki senelerde 
de ay, güneş veya sönmüş yıldızlardan Ankara'ya 
boru döşeyeceğini duyarsak, şaşmayalım!.. 

Sayın Belediye Başkanı, havadan sudan bu laflar
la Ankara'lıyı aldatabileceğim mi sanıyor? Daha ön
ce, Meclis ve basında ilettiğim soruların, ciddî ola
rak cevaplarını, Ankara'lılar adına kendisinden bir 
defa daha istiyorum. 2 yıldır hâlâ bitirilemeyen çöp 
fabrikası çürümeye terk edilmiş durumdadır; Sıhhiye
deki çok katlı otoparkın altındaki dükkânlar 2 yıl
dan beri boş durumdadır; bundan dolayı belediye bu
güne kadar milyarlarca liralık kira gelirinden mahrum 
kaldı. Söylendiğine göıe, Başkan bir türlü otoritesini 
kullanamıyor, eşinin dostunun tesiri yüzünden bu 
dükkânları kiraya veremiyormuş... 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Sayın Başkan, 
Sayın Belediye Başkanının burada kendisini savunma 
hakkı yok. Hatibin, hükümeti bağlayan konular hak
kında konuşması gerekir. 

HtLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Hükü
metin dikkatini çekmek için söylüyorum. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Basın toplantısı 
yapar, izah edebilirsiniz. 

HİLMİ NALBANTÖĞLU (Devamla) — O da 
aynı kapıya çıkar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Koçaker. 
HİLMİ NALBANTÖĞLU (Devamla) — Müsaa

de edin de, Sayın Başkanımız idare etsin. 
SELİM KOÇAKER (Tokat) — Usul hatası işle

niyor. 
HİLMİ NALBANTÖĞLU (Devamla) — Başka

nın akrabası mısınız? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
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I HİLMİ NALBANTÖĞLU (Devamla) — Katlı 
otopark bir yanda boş dururken, civar sokaklar, özel
likle Tuna Caddesi gibi, çok yakındakiler öğleden 

I sonraları... 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, 1 dakikanız var 

efendim. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Cevap hakkı var 
mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Cevabı 
verecek bakan var, İçişleri Bakanı var, Başbakan var; 
ikaz edeceğim, buradan ikaz etmek de, benim göre
vimdir. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Belediye Başka-
1 nı hakkında konuşuyorsun... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sağolun 

efendim. 

Batıkent altyapı tesislerine ilgi göstermezken, şe
hirde bordur taşı döşemek ve trotuarları yükseltmek
le uğraşıyor; dostlar alışverişte görsün diye. 

Bir de direklere çiçekli oturak kapları yerleştir
di; bu da, şehire şenlik! 

Altınsoy yönetimine, önder yönetiminden inti
kal eden tüm inşaatlar ya durmuş ya da kaplumbağa 
hızıyla yürümektedir. Başkanlığa geldiği günden be
ri, kapakları açılmayan tıkalı rogarlar, Ankara'yı ye
ni bir sel felaketine hazırlıyorlar. Tam olarak teslim 
aldığı yaya bölgelerinin ışıkları sönük; kazılan çu
kurlarla dolu birer mezbelelik; üstgeçitlerin halleri 
de harap... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz dolmuş
tur efendim; lütfen bağlayın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Efen-
I dim, beni işgal ettiler, müsamahanıza sığınacağım,.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın Al-

tunakar'a gösterdiğiniz müsamahayı biraz da bana 
gösterirseniz tamamlayayım efendim, işte, insicamı
mı kaybettim... 

I Sanki kendilerinden evvel yapılanlar düşman ma
lı... Oysa kendileri işbaşına geldiği gün verdikleri de
meçte, «Bu eserler kaldığı yerden daha ileriye götü-

I ailecektir» diye buyurmuşlardı. Şimdi otobüs özel 
yolunun gereksizliğini ileri sürüp, «kaldıracağım» di-

I y°r-
Bunların hepsinde saçı bitmemiş yetimin hakkı 

var. Kendileri şimdiye kadar bu ayarda ne yaptılar 
I acaba? 
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Sayın Başkanım ikaz ettiği için diğer konulara 
geçiyorum. Velhasıl, şu yukarıda saydıklarım bile 
yeter. Bunları bilmeyenler, hâlâ görevlerini laklakıyat
la geçirenler, Ankara'ya ve Ankaralılara yararlı ola
mazlar. Gölge etmesinler, yeter. Sayın Başbakanımız 
da biraz teknik olarak kendisini uyarsalar memnun 
olurum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 

3. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, üreticilerin 
sorunları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın, 
üretici sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşma ya
pacaklardır. 

Buyurun efendim. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; ülkemiz-, dünya tarım ekonomisinde 
önemli yeri olan bir ülkedir; üretimi, tüketiminin çok 
üzerinde olan dünyadaki birkaç devletten biridir; an
cak, köylümüz, çiftçimiz tohuma muhtaç, arazisini 
işleyemez bir duruma gelmiştir. 

Gübreden sübvansiyonun kaldırılması; akaryakıt 
ve gübreye aylık zam yapılması, akaryakıtta teşvik 
fonu uygulanmaması; tarım arazilerinin sulanabilir 
hale getirilmemesi; ziraî kredilerin yeterli olmaması; 
traktör bedellerine çiftçinin gücünün yetmemesi, eki
lebilir tarım arazilerini ekileme^ hale getirmiş, tarı
mın yapıldığı arazilerden elde edilen ürünlere de ye
terli taban fiyatının verilmemesi, üreticimizi borçlari-
nı ödeyemez bir hale getirmiştir. 

Bir taraftan, köylerden büyük şehirlere göç dur
durulmaya çalışılırken, kırsal kesimlerde teşvik edici 
yatırımlar öngörülürken, diğer taraftan, kırsal kesim
de yaşayan üreticilerimiz açlık ve sefaletle karşı kar
şıya bırakılmış, sorunlarına gerçekçi yaklaşım sağlan
mamış, onları kaderleriyle başbaşa bırakmış bulu
nuyoruz. 

Köylümüz, çiftçimiz şu günlerde ıstırap içerisin1 

dedir. Bir taraftan, sattığı ürünlerle banka borcunu 
karşılayamaz iken, diğer taraftan, yeni üretim için 
tohumluk buğday bulamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, burada acı bir gerçeği siz
lere açıklamak istiyorum : Dün, Tarım Bakanlığın
da tohum işleriyle ilgili yetkili bir şahısla yaptığım 
görüşmede baha şunları söylemiştir: «Yağışların kısa 
olması nedeniyle, devlet üretme çiftliklerimizde yeter
li tohum üretemedik. Geçen hafta tohumluk ek buğ
day alabilmek, sözleşme yapmak için yurt dışına çı
kıldı ve hatta Anadolu topraklarında kullanılmak üze-
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re bezostiya buğday tohumu anlaşması için yurt dı
şına çıkan heyet Rusya'ya gitti, gerekli görüşmeler 
yapıldı; ama henüz hiçbir sonuç alınamadı; ancak, 
olumlu sonuç alabilirsek üreticdye ek tohumluk buğ
day dağıtabileceğiz; aksi takdirde, yapacak hiçbir iş
lemimiz yoktur.» ifadesini kullanmıştır. Bu ne de
mektir sayın milletvekilleri? Bu, köylümüzün işi Al
lah'a kaldı demektir. 

Türkiye bir tarım ülkesidir, hem de öyle bir ta
rım ülkesi ki, tohumluk buğdayını dışarıdan temin et
meye çalışan, ekim için buğday bulamayan bir tarım 
ülkesi! Soruyorum size : Böyle bir tarım ülkesi nasıl 
olur? Acaba, Türkiye'de üretimini kısıtlama gibi, giz
lilik içerisinde bir işlem mi yapılmaktadır? Eğer böy
le bir işlem var ise, eğer hükümet böyle uygulamalar 
ile üreticinin ürününü kısıtlamak istiyorsa, bizce, ha
talı davranmış olur. Dünya devletleri içerisinde tarım 
üretimini kontrol ettiğimizde, iyi bir durumda oldu
ğumuzu görüyoruz. Tarım ithalatına oranla, tarım 
ihracatı çok fazla olan ve hatta dünya endekslerinin 
üzerinde fazlası olan bir ülkeyiz; hatta, gelecekte çı
kabilecek savaşlarda tarım depolamasının ülkemizde 
kurulmasını isteyen, bu amaçla depolar yapmak için 
talepte bulunan süper devletler varken, üretim faz
lamızı kısıtlamak için talebi olan yabancı kuruluşlar 
da olabilir; üretimin kısıtlanmasını hükümetimizden 
gizlilik içerisinde de olsa, teklifle talep eden IMF 
gibi yabancı kuruluşlar da olabilir; ama ülkemizin 
kalkınmada tek çıkar yolu tarımdır; bunu hiçbir za
man göz ardı edemeyiz. Eğer tarım girdilerinde de 
dışa bağımlı bir hale gelecek olursak, bundan çıkar 
sağlayacak birkaç ithalatçı, ihracatçı sermaye şirke
tinin dışında kimse olmayacağı gibi, kendi üreticile
rimizi de nasıl bir felaketin içerisine atmış olacağımı
zı kesinlikle düşünmek istemiyoruz. 

Tohumluk buğday dağıtımında, dekarda 18 ki
logram üzerinden dağıtım yapmak suretiyle, çiftçimizi 
üretime teşvik edeceğimiz yerde, dekarda 1 ila 1,5 
kilogram tohumluk buğday vermek suretiyle, arazileri
mizin yüzde 80'ini üretimin dışında bırakıyoruz. Bu, 
üreticilerimizi gelecekte büyük bunalımlar içerisine 
itecek ve büyük şehirlere olan göçü durdurmayıp, bi
lakis daha da hızlandıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, çok zor durumda olan köy
lü ve çiftçi üreticilerimizin banka borçlarının uygun 
bir tarihe ertelenmesi, gübre ve tohum ihtiyaçlarının 
süratle sağlanması, gübreye yeniden sübvansiyon uy
gulamasına geçilmesi ve hatta üretimde sarf edilen 
akaryakıta - ekilen arazinin dönümüne göre veya 

371 — 
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Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen buğday mik
tarına göre - Akaryakıt Teşvik Fonundan vergi iade
si yapılması ve bu tür teşviklerle, güz dönemi ekimi
nin bir an önce yapılmasının teşvik edilmesinin sağ
lanması gerekir. Eğer bu teşvikler yapılmayacak olur
sa, ülkemizde anaüretknin, güz dönemi içerisinde ya
pılan ekimlerden elde edildiğini düşünürsek, önümüz
deki yaz, tahıl üretimimizin dışardan ithal yolu ile 
sağlanması gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. 
Bu da, köylümüzün, üreticimizin yok edilmesine se
bep olur. Zaten tarım nedeniyle ayakta durmaya ça
lışan ekonomimiz, büyük bir darbe yemiş olur ki, 
bunun meydana getireceği sonuçların sorumluluğunu 
hiç kimse karşılayamaz. 

Güz ekim döneminin son günlerinde bulunuyo
ruz. Hükümetin aoilen bu konularda te.d'bir alması ve 
üreticilerin sorunlarını karşılayacağı inancı içerisin
de hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 

B) ÇEŞİTLİ İSLER 
I. — Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan 

komisyonların başkanlık divanlarını seçmek üzere han
gi gün ve saatte toplanacaklarına dair Başkanlık du
yurusu 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin, sunuşlar kısmında, Başkanlığın 

Genel Kurula bir duyurusu vardır; bilgilerinize sunu
yorum : 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Türk 

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

BAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki sözlü soru önergesi, soru sahibi iz
mir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ izinli olduğundan 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2. nci sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan ge
zilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 
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Sayın milletvekilleri, başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimini yapamayan komisyonların 16 Ekim 
1985 Çarşamba günü toplanarak seçimlerini tamam
lamalarım rica ediyorum. 

Seçimini yapamayan komisyonları ve toplantı yer 
ve saatlerini okuyorum. 

Komisyonlar Saat 

İçişleri Komisyonu 14.00 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 14.00 
Dilekçe Komisyonu 14.00 
Sayıştay Komisyonu 14.00 
Millî Savunma Komisyonu 14.00 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 14.30 
Durum ilan tahtalarına da asılmıştır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, sözlü so

rusunu geri aldığına dair önergesi (6/464) (4/136) 
BAŞKAN — Gündemimizin, sunuşlar kısmının 

ikinci bölümünde, bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair tezkere vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8.10.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yayınla

nan 6/464 esas numaralı sözlü soru önergemi geri alı
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Bahriye Üçok 

Ordu 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

Sayın Çakırefe?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
3. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Bitlis Milletvekili Sa
yın Faik Tarımcıoğlu'nun sözlü soru önergesi, izinli 
olduğundan ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya 'Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın, yabancı bir gazeteye verdiği* 
iddia olunan demece ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 
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Sayın Irmak?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
5. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 

Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın İhsan Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti 
tarafıridan Hatay ilindeki vatandaşlarımıza uygulan
dığı iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya ilgili bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak 

üzere ertelenmiştir. 

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

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

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

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle il
gili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (61400) 

BAŞKAN — 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralarda, "izmir 
Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ'ın önergeleri var
dır; Sayın Şardağ izinli olduğundan ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Devlet Planla
ma Teşkilatında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapı
lan seyahatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

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

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 1 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Fiskobirlik'in yerfıstığı üre
ticilerine olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Üstünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 

İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki Sayın Rüştü Şar
dağ'ın sözlü soru önıergesli, Sayın Şaırdağ izinllü ol-
duMıarı için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in sözlü soru önergesi, Sayın Bilal 
izinli oldukları için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sözlü soru 
Önergeleri, 10 gün mehil istendiği için ertelenmiştir. 

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

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 
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18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsa
ların bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

BAŞKAN — 16, 17, 18 inci sıralarda İstanbul Mil
letvekili Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü soru öner-. 
geleri, görevli olduğundan ertelenmiştir. 

19. — 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 — 19 uncu sırada Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, yakınları aranan bazı va
tandaşların yurt dışına çıkışlarına tahdit konulduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

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

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

BAŞKAN — 20 nci sırada Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Yozgat - Çayıralan İlçesin
de bazı vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

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

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşla
rımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hüküme
tinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vi
ze engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi, 1 hafta mehil istendiğinden ertelen
miştir. 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki sözlü soru önergesi, 
Sayın Batumlu görevli oldukları için, ertelenmiştir. 
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23. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/428) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki Eskişehir Millet
vekili Sayın Münir Sevinç'in önergesi, 10 gün mehil 
istendiği için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, eğitim enstitüsü mezunu ba
zı öğretmenlerin ilköğretimde görev almaya zorlan
dıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

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

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı ya
pılmasına ilişkin Başbakandan"sözlü soru önergesi 
(6/431) 

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

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

BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıralardaki sözlü 
soru 'önergeleri, İstanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu görevli oldukları için ertelenmiştir. 

28. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerze
delere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

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

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 
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BAŞKAN — 29 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigara
dan devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. • 

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

bakan?.. Yok.. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

31. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

32. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/441) 

BAŞKAN — 30, 31, 32 nci sıralarda Hatay Mil
letvekili Tevfik Bilal'in sözlü soru önergeleri, izinli 
olması hasebiyle ertelenmiştir. 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş sözleş
mesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünde çalışan ve Yol - tş Sendikasına kayıtlı 
işçilerin toplu iş sözleşmesinin yapılamayış nedenine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
34. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/444) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, izmir Milletvekili 
Sayın Durcan Emirbayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de 
tapu ve ruhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia 
edilen bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Emirbayer?.. Burada. 
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I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
I 35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı-
I kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
I göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Sıkıyönetim Kanununa 

I göre soruşturması yapılıp da göreve iadeleri istenilen 
I işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

' bakan?.. Yok. 
I Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

I 36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as-
I garı ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/447) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Diyarbakır Milletve-
I kili Sayın Kadir Narin'in, asgarî ücrete ilişkin Çalış-
I ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner-
I gesi bulunmaktadır. 
I Sayın Narin?.-. Burada. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
I 37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
I Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/448) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Diyarbakır Milletve-
I kili Sayın Kadir Narin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
Sayın Narin?.. Burada. 

I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
I bakan?.. Yok. 
I Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

I 38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
I Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/449) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Aydın Milletvekili Sa-
I yın Ertuğrul Gökgün'ün, Aydın - Kuşadası İlçesi Da

vutlar Bucağı Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
I Sayın Gökgün?.. Burada. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 39. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te-
I kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş-
J kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 
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BAŞKAN — 39 uncu sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, Tekirdağ ili üreticilerinin 
ürün bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
haberlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/452) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, devam etmekte olan 
yatırımlarla ilgili televizyon haberlerine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi ara
sındaki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Mer
kezi ile Dicle Üniversitesi arasındaki yolun kısal
tılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
Gündemimizde, bugün için görüşülecek başka bir 

konu kalmamıştır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 15 
Ekim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğtu'nun, Üniversite öğrencilerinin öğrenim maliyet
lerindeki farklılığa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/617) 

Türkiye Büyük M Milat Meclisli (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'Millî Eğitim Gençlik ve 

ISpor Bakanı 'tarafımdan yazılı olarak yanıtlanıması-
na aracılığınızı arz ve dca ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalfoantoğhı , 

Erzuıruım 

Soru 1. Üniveraitderlımizde verilen ödenekler
den öğrenci sayısına düşen payların {Personel gider
leri, yolluklar, hizmet atanları, tüketim mal, demir
baş alımları, ınafcina teçhizat al. diğer gider öd. trans
ferler VJS.) çok faırklılıkılıan üzenimde durulmakta mı
dır? 

Soru 2. Bu farklılıklarla göre üneversıiteleriiımizde 
her öğrenci maliyetimin düşürülmesi ısoirunları üze
rimde dumlımafcta mıdır? Cörıneğiın: öğrenci başına 
düşen toplam ödenek: ODTÜ'de 496.371.— TL. iken 

Boğaziçi Üniversitesinde 629.452.— TL. Erzurum 
Atatürk Üniversitesinde 424.140.— TL. dır neden?) 

NOT : 28 Mart 1985 tarih, soru önergesi konulu 
ÜNÎV. 85-266-YÖK/GEN. 7451 sayılı yanıtınıza 
ilişkin çizdiğe. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 9 . 10 . 1985 

iSpor 'Bakanlığı1 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 
Sayı : ÜNİV. - 85-266-24771 

(Konu : Erzurum Milletvekili Hiİmıi Nalbanıtoğlu' 
mm soru önergesi 

Türkiye Büyük Milat Meclisli Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
16.9.1985 tarih ve 7/617-4149/15996 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalibantoğlü 
'tarafından Başkanlığınıza verilen ve ilıgi yazınız ekin
de Bakanlığımıza iınitikal eden Üniversite öğrencileri
nin öğrenim maliyetlerindeki farklılığa ilişkin yazılı 
soru önergesi hakkında Yükseköğretimi Kurulu ;Baş-
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kanlığından bilgi istenmiş ve aılinıan cevabın bir ör
neği ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

'Millî Eğitim Gençllik ve 
Spor Balkanı 

T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2 . 10 . 1985 
Sayı : H-M/0641-001/1065-19381 

Konu : Soru önergesi hık. 

Müllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığıma 
İlgi : 6.9.1985 torifa ve ÜNÎV-85-266/YÖK-

GEN-20695 sayılı yazınız. 

•ilgi yazınız ekimde gönderilen Erzurum M'lletve-
kili Hilmi Nalbamtoğlu'nun Türkiye iBüyük Millet 
Meclisine verdiği yazılı önerge incelenmiş, sorulan 
hususlar 'aşağıda açıklanmıştır. 

Söz .konusu yazılı soru önergesinde üniversite
lere verilen ödeneklerden öğrenci sayısına düşen pay
ların faıMıllıkılaon üzerinde durulup durulmadığı so
rulmaktadır. 

'Üniversitelere verilen 'ödeneklerden öğrendi sayı
sına düşen paylar farklılık arz edebilmektedir. Bu 
durumun sebebi teknik eğitimin ağırlıklı olduğu üni
versitelerde öğrenci başına düşen payın fazıla olma
sıdır. Tıp, îdarî Bliımler, Edebiyat öğretimi birilikte 
ele alınacak dursa farklılıkları daha fazla olarak gör-
meik mümkün olacaktır. Nitekim hastanelerin bütçe
leri üniversite bütçesi içimde yeralmaktadır. Hasta
neler eğitime katkısı olan kuruluşlar olmakla beraber, 
esas itibarıyla sağlık 'hizmetti vermekte ve ıtakdir edile
ceği üzere bu hizmet, yatırımı bunun yanısıra ilaç, 
röntgen gibi giderleri sebebiyle büyük yekûn tutmak
tadır. Bu durum ise «özü edilen farklılığın büyümesi 
sonucunu yaratmaktadır. Konu teknik öğretim ba
kımından öle alındığında, teorimin yanımda laılet ba
şında yapılan uygullamıallı eğitimde «bir ail'etten bir kaç 
Öğrencimin yararlanmasının mümkün olması karşısın
da çok pahalı olan bu tarz aletlerin daha fazıla sayı
da satın (alınması gereğimi doğrulamaktadır. ıBu durum 
ise söz konusu farklılığı büyütmektedir. 

Ayrıca konuyu başka bir açıdan, öğrencisinin 
büyük 'bölümü sosyal bilimler alanımda öğretim ya
pan üniversiteler bakımımdan ele aldığımızda, fen, 
teknik, itip gibi dalarda öğrenci başıma düşen pay 
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fazlalığının, sosyal bilimler alanındaki öğrenci adedi 
fazlalığı içinde eridiği böylece bu üniversitelerde öğ
renci sayısına düşen pay farklılığının daha az olduğu 
açıkça görülmektedir. Bunun yanında üniversite ya
tırımlarının tamamllanması ile farkın azalacağı mu
hakkaktır. Bu duruma göre öğrendi mailiyetlerimin 
düşürülmesi konusu üzerinde hassasiyetle durulmak
tadır. 

Bilgilerinize 'arz ederim. 
ıBaşkan Adıma 
Tahsin özgüç 
Başkan Vekili 

2. —̂  Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, kriple kömürünün 1984 yılındaki üretim ve tü
ketim miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel ile Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı cevapları. (7/643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Zonguldak'ta üretilen kriple kömürü
nün 1984 yılında üretim mTktarı ne kadar olmuştur?. 

Soru 2. 1984 yılında kriple kömürü ithalatı da 
yapılmış mıdır?. 

Toplam griple tüketimi ne kadar olmaktadır?. 
Soru 3. Gerek yerli gerek ithal kriple kömürü 

hangi 'illere ne miktar tahsis edilmektedir?. 
Soru 4. Bu kömür türünden körükle çalışan de

mirci esnafına da her yıl 2-3 ton tahsis ve tevzi etmek 
- olanağı yok mudur?. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 20.9.1985 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71.053.2.2523-16445 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.9.1985 gün ve Gen. Sek. 7/643-4237-

16493 sayılı yazınız. 
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Zonguldak Havzasında kömür işletmeciliği göre
vini yüklenrriiş olan Türkiye Taşkömürü Kurumu, 
8.6.1984 tarih Ve 233 sayılı KHK ile Başbakanlığa 
bağlanmış olduğundan, ilgideki yazınız ekinde gön
derilen Erzurum Milletvekili .Sayın Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, adı geçen kurumca Zonguldak'ta üretilen krip-
le kömürün 1984 yılındaki üretim ve tüketim mikta
rına ilişkin yazılı soru önergesi, Başbakanlığa intikal 
efctmlmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce 
İç Tüketim, Satış 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 08.68/02646 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

9.10.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlı

ğının 17.9.1985 gün ve 7/643-4237/16493 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 27.9.1985 gün ve 18/106-1058/ 

05769 sayılı yazısı. 
tl'gi (b) yazı ekinde Bakanlığımızla intikal ettirilen 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Zonguldak'ta üretilen krible kömürüne ilişkin yazılı 
soru önergesi ile ilgili 'bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

1984 yılında üretilen Krible Cinsi Kömürün Üretim, 
ve Stok Durumu 

Müesseseler TTK 

1983 Yılından devir 
(1) 1984 Yılı üretim 

1984 Yılı tç Tüketim 
1984 Yılı Satış 
1985 Yılına Devir 
(1) Üretim Miktarında; stok fazlası ilave edilmiş stok noksanı düşülmüştür. 

Armutçuk 

557 
22 818 

— . 
23 279 

96 

Zonguldak 

47 006 
— • 

46 945 
m 

Amasra 

58 
28 666 
2 294 

26 430 
— 

Toplamı 

615 
98 490 
2 294 

96 654 
157 

2. 1984 yılında krible kömür ithalat ve ihracatı 
yapılmamıştır. 1984 yılında 2 294 ton iç tüketim dı
şında 96 654 ton satış yapılmıştır. 

Satışların dağılımı şöyledir: 

Devlet Demiryolları 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları 
İskenderun Demir - Çelik Fabrikaları 
'Millî Savunma Bakanlığı 
Çimento Fabrikaları 
Denizcilik İşletmeleri Gn. Mid. 
Çaykur Genel Müdürlüğü 
Filyos, Ateş Tuğla Fabrikaları 
Küçük Sanayi 
TKİ Kömür Satış Tevzii Müessesesi (1) 
TTK Kömür Satışı (Zonguldak) 
TTK iç tüketim kullanımı ve 
işçiye verilen 

TOPLAM SATIŞLAR : 

ye ihracatı ı 
üketim dı-

TON 

25 446 
9 839 
2 325 
2 770 

100 
3 016 

16 661 
2 044 
5 566 

11 518 
2 159 

15 210 
96 654 | 

3. TKİ Kurumuna bağlı KST Müessesesi tara
fından illere satılan toplam 11 518 ton krible kömü
rün dağılımı aşağıya çıkartılmıştır. 

KST SATICI : TON 

Mardin 
Gümüşhane 
Kars 
Erzurum 
Sürt 
Kayseri 
Malatya 
Erzincan 
Van 
Elazığ 
Bitlis 
Artvin 
Şanlıurfa 
Sivas 

281 
1 569 

499 
567 
322 
413 
471 
665 
776 
860 
247 
289 
238 
593 
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K3T SATIŞI : TON 

Ağrı " 365 
Muş 508 
Tunceli 414 
Gaziantep 529 
Hakkâri 325 
Diyarbakır 254 
Zonguldak 1 333 

KOT TOPLAMI: 11 518 
... 4. Kırible cinsi 'kömür ile çalışan demirci esnafı
nın bağlı oldukları esnaf dernekleri vasıtasıyla ve toplu 
hakle Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü-
gfünden kendilerine tahsis talep etmeleri halimde istek
leri krikânlar dahilnde ve ürettim durumuna göre kar
şılanabilecektir. 

' 3.t — Erzurum MÜletvekÜi Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin SO* 
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/649) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî EğMm Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
(Hilmi Nalbantoğh* 

Erzurum 
Soru 1. Üniversite harçları bir ay kadar önce 

arttıırildığına göre, hangi üniversite ve fakültelerinde 
kaç 'lira harç alındığının liste olarak (bildirilmesini. 

Öbru 2. Üniversite ve fakültelerinin 1985 yılı büt
çeleri içinde talebe harçlarının miktarları ile yüzde 
oranları ne kadardır? 

Soru 3. Harçlar çok fazla olduğuna göre orta 
direk kesimi çocuklarının okumaması mı amaçlanmak
tadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 9.10.1985 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı: ÜNİİV-«5.266,24772 
Konu: Erzurum Milletvekili 

. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«oru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Mecli'si Başkanlığına 
İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

'17:94985 tarih ve 7/649 - 4244/16500 sayılı yazısı. 
(Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

ıtara&ndan Ba^kanâığııuza verilen ve ilgi yazınız ekin-
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de Bakanlığımıza intikal eden Üniversite öğrencilerin
den alman harçlara ilişkin yazıh soru önergesi hak
kında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bilgi is
tenmiş ve alınan cevabın bir örneği ilişiktesunulmuş
tur. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Mülî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakam 

T. Ç. 
Yükseköğretim Kurulu 2.10.1985 

Başkanlığı 
Sayı: H-M/O6-İİİ-0O1/H063 - 15379 . 
Konu : Soru önergesi hakkında 

'Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
Hgi: 6.9.1985 tarih ve ÜNİV-85-266/YÖK - GEN -

20695 sayılı yazınızı.. 
ilgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Mılletveki-

fli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine verdiği yazılı önerge incelenmiş, sorulan husus
lar aşağıda açıklanmıştır, 

Sayım Hilmi NaJbanıtoğlu ikinci yazılı soru önerge
sinde öğrenci harçlarının bildirilmesini istemektedir. 
Bu konudaki 16 Ağustos 1985 tarih ve 18844 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
24.7,1985 tarih ve 85/9743 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile eki iki adet cetvel ye üniversitelere göre 
harç miktarları ile yüzde oranlarını gösteren liste elete 
sunulmuştur. 

1985 • 1986 eğitim öğretim yılı öğrenci harçların-
da bir arftşın bulunduğu gözlenmekle beraber yukarı
da tarih ve sayısı belirtilen «1985 - 1986 Öğretlim Yı
lında Yükseköğretim Öğrencilerinden Alınacak Harç
lara Dair Karardın 1 inci maddesine göre harçların 
yarısının nakit olarak alınması, düğer yarısı için de 
öğrencinin borçlanabilmesi öngörülmüştür. Aynı ka
rarın 3 üncü maddesine göre nakit ödenmeli gereken 
yarım harcın eğitim öğretim yılı başında, kayjt olma 
veya kayıt yenileme, Şubat ve Mayıs aylarında olmak 
üzere:üç eşit taksitle ödenebileceği hükme bağlama*, 
böylece öğrencilerin ödemesinde kolaylık sağlanmıştır, 
Borç senedi yapılmak suretiyle ödenecek diğer yan 
harcın öğrencinin mezuniyetinden iki yıl sonra öğ
rencinin okuduğu «üre kadar bir «üre içinde ve yine 
yılda üç eşit taksitle ödenmesi belirtilmiştir. 

Bu hükümler orta direk kesimi çocuklarının okuma
ması amacını, değil, aksine bu kesime mensup öğ-
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reaeitere öâmm ıfeolaykğı, bu surette öğ*etgmlerini 
tapito^laıaa imkâpmın sağlanıması amaoını ofltaya 
koymafetadiF. 

Bilıgüerinize arz edebim. 

Balkan Adına 
Tahsin özıgüç 

Başlkanvekili 

T.G. 
RESMÎ GAZETE 
Kurulup Tarihi : 

(7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ek&n 1920 
16 Ağustos 1985 

CUMA 

1935 • 1986 öğretim Yılında Yükseköğretim öğ-
":"';'-r«neftermtten Ateaoak Harçlara Dair Karar 
; - ;Ma<fefe 1 . ^ - 2547 Sayi'h Kanunun 2880 Sayılı 
Kanunla ^değişik 46 ncı maddesine göre 1985 - 1986 
ıS&Sr^nhda: ötre^h%aten ahnacak îıarç miktarları 
İ^ i^Bİre t ın i kOTuırrikn itibariyle ek (1) sayili liste-

* w • go^^ilrniştir.' • '*•' 
.,-.v. ffâs^fejç. nîlktarihm yarısı 1borç senedi, diğer ya-
: rısi da riaM olarak alınır. İMlafeit harç ım'iTktan Yük
sük öğrenim Kredi ve Yurtlar Kutumu tarafından 
öğrenciye sa|laaan kpediteEte- veya öğpeaci terafiitodlan 
bizzat ödenir, 

10 , 10 * 1985 0 : 1 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genci Müdürlüğüne Sayı : 18844 
başvurulur 

Yürütme ve İdare .Bölümü 
BAKAMLAR KURULU KARARİ 

Karar (Sayısı : 85/9743 
Bkli «1985 - 1986 öğretim Yılında Yükseköğre

tim öğrencilerinden Alınacak Harçlaria Dair Ka
rardın yürürlüğe konulması; Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı'nm 3.7.1985 tarihi ve 15747 sayılı ya
zısı üzerime, 2547 sayılı Kanun'un ıdieğişıifc 46 ncı mad
desine göre, Bakanlar Kuruhı'nea 24.7.1985 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. Taşçiöğlu 
Kültür ve Turizm Bakam 

Madde 2. — Yüksek öğrettir» Kredi ve Yurtlar 
Kurumunca verilecek azamî isaîç «likteaı ek (2) sa
yılı listede gösteritaijittr. 

Madde 3. — Harçların 'borç senedi ile Ödenecek 
bölümü için, eğitim - öğretim yılı başındaki kayıt ol
ma ve kayıt yenileme »lirasında usulüne uygun borç 
senetleri alınır. 

Harçiann nakden ödfenecek %öiöraü» üç eşit tak
sitte ödenir. İlk taksit eğitim - öğreföm yı& basındSii 
kayıt oteft ve 'kayıt yettilerraıe sıraaırtdfe, ikanti taksit 
2 sömestr başında kayıt ŷ mienŞEpken, föBnctfr #jıtwai 

T. Özal 
'Başbakan 

I. K. Erdem 
Devfct Bak. - ıBaştrakan Yrd. 

C. /Büyükbaş 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Devlet Bakanı 

Y. Akbuhıt 
İçişleri 'Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. Atasay 
Ulaştırma Bakanı 

' H. C. Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

K. Öksay 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

M. ıN. EMem 
Adalet Bakam 

V. ealefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

t. S. Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H. Doğan 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. Türel 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

A. M. Yılmaz 
Devlet 'Bakam 

M. T. Titiz 
Devlet Bakanı 

Z. Yavuztürk 
'Milî Savunma Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Malîye ve Gümrük 'Bakanı 

M. Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
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uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayın
da kayıt yenilenmesi Birasında ve üçüncü taksit de 
Mayıs ayında ödenir. 

öğrenciler, ek (1) ve (2) sayılı listelerde gösteri
len mütekabil harç miktarları arasındaki uzun va-
djgfciı faizsiz borç senedi lile ödenecek farkı, isterlerse 
nakden de ödeyebilirler. Borç senetlerinin vadesi öğ
rencilerin eğitim programlarını tamamlamalarından 
Hti yıl sonra başlamak ve yılda üç eşit taksitte ve yük
seköğrenim programının normal eğitim süresi kadar 
yıl içinde faizsiz olarak tahsil edilmek üzere tespit 
edilir. Borç senedinin alınması ile ilgili diğer usul ve 
esta&Ur, bu kararname ve 'ilgili yönetmelik hükümle
rine uygun olarak, Yükseköğretim Kurulunca tespit 
ve ilan edilir. 

Madde 4. -— Zamanında ödenmeyen borçlar için 
6183 sayılı Amme Alacaklarımın Tahsil Usulü Hak-
'kında Kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 5. — Yabancı uyruklu öğrenciler, 12 nci 
mşdıdsye göre belirlenecek ücretlerinin tamamını, yılı 
içinde üç eşit taksitte ödemdk zorundadır. 

Madde 6. — iliştik listedeki rakamlar yabancı dil-
dje..ejpim yapan kurumlarda |% 20 fazlası, dışardan 
3̂̂ st|iMrn) eğitim yapan öğrenciler için de !% 20 eksiği 

ile uygulanır. 

Madde 7. — Lisans üstü eğitim ve bütün sınavla
rın tamamlandığı öğretim programlarında staj (in-
tem) süreleri için harç alınmaz. 

Madde 8. — BaşarısızMe sebebiyle tnormal; öğre
nim süresi üstünde öğrenim yapılan »üreler için harç 
iMÖçtarları % 50 fazlasıyla uygulanır. 

Madde 9. — 3 üncü maddedeki esaslara göre 
baharını veya ücretlerini ödemeyenlerin 'kayıtları
nın yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı 
olduğu yükseköğretim kurumlarının yetkili organla
rınca karara bağlanır. 

Madde 10. — Yurt içinde yükseköğrenim gören 
ve harç kredisinden faydalanacak T. C. uyruklu yük
seköğrenim öğrencilerine verilecek nakdî harç kredisi 
ye buna aıiıt işlem ve esaslar ile öğrencilerin yükümlü

lükleri ve 'bu kurumlar arasındaki ilişkileri Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 'ile Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunca çıkarılan yönetmelik hükümleri
ne göre yüfütâJür. 

Madde 11. — Yükseköğretim Kurulu karan ite 
Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merift&i ta- . 
navları sonucu girdiği tearumdan b*ş!ka 'bir kerumda. 
öğrenim görmesi kararlaştınian öğrenciler İkinci ku
ruma ait harca tabidirler. 

Madde 12. — Yabancı uyruklu öğrencilerden ah-
nacak ücretler, mevcut harçların 5 katına kadar ve 
döviz olarak tahsil edilir. Ya&aneı uyruklu öğrelnd-
terden alınacak ücretlerin tespitin* ilgili Üniversite
nin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu yetidsüdlr. -

Iküi anlaşmalar kapsamına giren yabancı uyruk
lu öğlencilerden mütekabiliyet esasına göre ücret 
alınmaz. 

Madde 13. — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan Verilecek harç kredıileri Maliye ve Güm
rük BaJkanhğı bütçesine konan ödenekle sağlanır. 
Bu ödeneğin.kullanımı, adı geçen Kurumca yürürlük
teki yönetmelik hükümlerine göjae jfapıhr. 

Madde 14. — Harçlar bu Karardaki esaslara gö
re alınır ve harç miktarları her öğretim yüı için Ça
kanlar Kurulunca yeniden tespit edilir. 

Madıde 15. —- 2547 Sayılı Kw»ınün d£#si!ku.46 
acı madd«sine göre «öğrenci Harçlar FonuMia ak
tarılan paralar, Kanunda belirtilen usul ve esaslar da
hilinde öğrencâîerhı beslenme, kültürel ve sportif f&a-
Myetled ile sosyal ihtiyaçlairı için kullanılır. Sportif 
faaliyetler ieto yapılacak: harcasnafeırda MIHî Eğküni: 

Gençlik ve Spor Bakanlığının uygun görüşü atomr. 
Madde 16, —• Üriiversitelerce öğrencilerden fii

len tahsil edilen harç miktarı' ve «öğrenci Harçlar 
Fonu»ndan yapılan harcama durumu, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bildirilir. 

Mad&e 17. — Bu Kararın uygulanması ile ilgili 
hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşü alına
rak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca teb
liğler çıkarılabilir. 
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EK LİSTE : 1 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

Tıp Fakülteleri 
Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri 

Tıbbı Biyolojik Bilimler Eğitim - Öğretim Programı, Mühendislik - Mimarlık Fakülteleri, 
Fen, Ziraat ve Orman Fakülteleri, Fen - Edebiyat Fakülteleri (Fen programları) 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Dil ve 
Tarilh Coğrafya Edebiyat, Fen - Edebiyat Fakülteleri (Edebiyat ve Sosyal Bilimler prog
ramları) Eğitim, Eğitim Bilimleri, Meslekî Eğitim, Teknik Eğitim, Güzel Sanatlar, İlahiyat 
Fakülteleri * 

Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, Konservatuvariar, Dört Yıllık 
Yüksek Okullar, îki Yıllık Yüksek Okullar, Hazırlık Okulları, Açık öğretim Fakültesıi. 

Harç 
Miktarı (TL.) 

100 000 
8Q 000 

70 000 

40 000 

20 000 

EK LİSTE : 2 
Yurtkurca Verilecek Harç Kredisi 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

Tıp Fakülteleri 
Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri 

Tıbbi Biyolojik Bilimler Eğitim - öğretim Programı, Mühendislik -- Mimarlık Fakülteleri, 
Fen-, Ziraat ve Orman Fakülteleri, Fen - Edebiyat Fakülteleri (Fen programları) 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler, Dil ve 
Tarih Coğrafya, Edebiyat, Fen - Edebiyat Fakülteleri (Edebiyat ve Sosyal Bilimler Prog
ramları) Ejjjitim, Eğitim Bilimleri, Meslekî Eğitim, Teknik Eğitim, Güzel Sanatlar, İlahiyat 
Fakülteleri 

Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, Konservatuvariar, Dört 
Yıllık Yüksek Okullar, İki Yıllık Yüksek Okullar, Ha arlık Okulları, Açık öğretim Fakültesi 

Azamî Kredi 
Miktarı (TL.) 

5Q 000 
40000 

35 000 

20 000 

10 000 
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Üniversiteler 

1. Ankara Üniversitesi 
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
3İ Hacettepe Üniversitesi 
4. Gazi Üniversitesi 
5. İstanbul Üniversitesi 
6. tstaribul Teknik Üniversitesi 
7. Boğaziçi Üniversitesi 
8. Marmara üniversitesi 
9. YıMız Üniversitesi 

10. Mimar Sinan Üniversitesi 
11. Ege Üniversitesi 
12; Dokuz Eylül Üniversitesi 
13. Trakya Üniversitesi 
14. Uludağ Üniversitesi 
15. Anadolu Üniversitesi 
16. Selçuk Üniversitesi 
17. Akdeniz Üniversitesi 
18. Erciyes Üniversitesi 
19. Cumhuriyet üniversitesi 
20. Çukurova Üniversitesi 
21. Ondsbkuz Mayıs Üniversitesi 
22. Karadeniz üniversitesi 
23. Atatürk Üniversitesi 
24. înönü Üniversitesi 
25. Fırat Üniversitesi 
26. Dicle Üniversitesi 
27. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

TOPLAM : 

•'4* — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Yüksekokul öğrencilerinden afonan harçlara ilişkin 
sorum ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Me-
tin Emiroğlu'nun yaıûı cevabı (7/472) 

Türkiye <Büyük Millet Meclisi iBagfcaırifığttrca 
Aşağıdaki soruüanmıın MİM Eğjiıtfrn Gençlik ve 

Spor (Baklam Sayın Vehbi Dincerier tarafından yazılı 
oiaırak cevaplaındırıllmasııu saygılarımla arz ederim. 

Durmuş Rkri Sağlar 
Içd 

L (Yüksekokul öğrenoiilerinden hangi amaçla harç 
alınmaktadır? Alman harçların ımlikıtarları neye gıötre 
saptanmaktadır? 

2. (Ülkenin bozuk ekonomûsd neticesinde Türk 
halkının düştüğü durum harç miktarları tespit iddir-
keti gözönüne aıknmış mıdır? 

5 Ö « l 
Harçlar 

827 353 
691 062 
435 238 
796 790 

1 092 990 
624 010 
207 720 
397 760 

- 397 660 
78 340 
449 675 
580 645 
117 545 
330 460 
569 665 
273 965 
111 605 
110 625 
56 065 
224 130 
85 340 

243 485 
310 685 
38 780 
129-765 
179 425 
26 990 

Üniv. Bütçe 

11 260 879 
8 522 174 
11 003 343 
7 807 326 
15 666 666 
6 612 540 
2 99.3 673 
4 764 433 
3 003 222 
1 744 917 
.7. 553.932 
6 031 952 
2 596 556 
6 291 405 
6 635 876 
3 767 146 
2 902 535 
3 555 891 
3 805 152 
4 748 822 
3 738 829 
4 131 395 
6 488 946 
2 212 552 
3 498 816 
4 399 458 
1 922 488 

!%Oranı 

7 
8 
3 
10 
6 
9 
6 
8 
13 
4 
5 
9 
4 
5 
8 
7 
3 
3 
1 
4 
2 
5 
4 
1 
3 
4 
1 

9 387 773 147 660 924 

3. Zaten borçlu doğan her Türk genci, ibu günkü 
ekonomik modelinMe gelecekte de işsiz otoraya îmafa-
kûtaı olduğuna göre, her türlü güvenceden yoksun ola
rak borcunu ne sekide ödeyecektik? Bu konuda bir 
formülünüz var be açıklayınız. 

4. Harçlarını ödeyemeyen öğrendiler ne tür iş
lemlerle karşılaşacaktır? 

5. —- Vergi borçteirau ödemeyen, aidaklan dış kre
di borçîarla garantör olduğunuz iş adandan gibi öğ
rencilere ve harç borçlarına devüetkı garanıtasini ve* 
recek mıainıiz? 

6. — Yükseköğrenim lüksmüdür? /Ülkemizin yük
sekokul mezunlarına gerekBundnıi kalmamısmıdır? Son 
sınıftan aynîmaya neden olabilecek kadar ağır olan 
harçların alınmasının asul medeni açtıraeağınaz özel 
paralı yüksekokul kurumlarına zemin hazırlamak mı
dır? 
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7. Bwgüne kadar toplanan basman ne yapılmış-
itır? D«s4et bütçeden YÖK IBafkamlığına şimdiye dek 
ne kadar ödemk ayırmıştır? Bu ödenek nerelere kula-
ımümiiştır? Amaca uygun kuUanıldiğmt söyleyebilir mi
siniz? IMÜetin alna • (teni vergilerimden YÖıK'e ayrılan 
ödemek, evtotaaıranm eğitim ve öğnenim görmesi için-. 
dir; dyle ise harç almak gereğini mantıklı 'bir şekilde 
laçıkİAyabilir misiniz? 

T.C. 
M i l Eğitim Gençlik ve 9 10. 1985 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : ÜKtV-85-2ö6t24773l 

(Kotıoı : tçej Milletvekili Durnıus.Fikri Sağlar'ım 
soru önergesi 

Türkiye Büyük (Millet MeolM (Başkanlığıma 
fitgi : Türküye Büyük Millet Meclisi Basjkamüğımım 

16.9.1985 tarih ve 7/672-4258/16562 sayılı yazısı. 

tçfd M.illety^ai Sayım Durmuş Fikri Sağlar tara
fından Başkafllığiituza verilen ve ilgi yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal' eden Yüksekokul öğrencilerin
den aîınan harçlara ilişkin yanlı soru önergesi hak
kında Yükseköğrenim kurulu Bı^kanlığından bilgi 
isüenr»iş ve alMam cevabın bir- örneği ilişikte sunul-' 
muşttır. 

Arz «derim. 
Metin Emtiroğhı 

MM ©ptiım Gençlik 
ve Spor Bakanı 

¥&MfeöğMtim Kurulu 
Bı?to*Mh#» 

Stayı : H^M-0601 ̂ 014062-153^8 

1 . 10 . 1985 

Eğitim Geoçlüc ve Spor Bakmk&m ., 
'İltg!i : 18 Eylül 1985 ıtaırdfo ve <&tm*5.266 ¥Ö&/ 

GBN-22094 sayılı yazımız. 

yasyaız aWiade gönderileri 4çe3 MüietYekili 
Dı«mıuş .FJâfepi S a i ö ^ » yassılı «m* öo«rfeasde bedk-
tilen hususlaır iimceflemmiştir. 

1. Matoraâflrıaö oAdufej w»w öğrenim harçiarı 
2547 »ayılı Yük*ekö4r»ton lKAaunı»tm 46 ocı raad-
desise. $ç*e ö i m t i M o ı alaaratotadur. Ayoı «ad-
deoin »on. itte»» havlum her üaivaaite teüiçös^de 
aç4*cak <ÛBiefci * o s ^ )w^m te^bicdea k*tml*cak 
öğrenci harçlar fonuna aktarılacağını, bu fonda top* 

laman paraların öğrencilerin beslenme, kültürel ve 
sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları içki kul
lanılacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümden görül
düğü üzere kanun bir 'taraftan öğrenciden harç alın
masını, diğer taraftan da toplan an bu harcın Ihajttgi 
amaçla kullanılacağını açıkça !befetoi#r. 

2. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi harçların 
Öğrenim daMarımın nitelik ve ısüreleniile yüfaseköğre-

. tim kımıımilarının özeliklerin© göre Kurulutmuzun 
önerisi üzerine 'Bakanlar Kurulu kararı ile tıespit edi
leceğini iarniirdiir. öğrenciilerden alınacak harç mik
tarları 'bu özelikler dikkatealınarak yiae aynı mad
de uyarınca öğretim programı veya öğretian alanının 
maliyet bedelinin en çok .beste biri okcak şekilde 
tespit edilmektedir. 

3. 1985 - 1986 Eğitim - öğreffim yılı öğrenci 
harçları ile ilgiii Baklanlar Kıuırulunun 24.7.1985 ita-' 
müh ve 85/9743 sayılı kararı 16 Ağustos 1985 tarihli 
Resmî Gazedete yayımlamamak yürürlüğe gıirm'îştir. 
Bu kararın 1 inci maddesi gereğince tespit edilen harç 
miktarlarınım yarısı öğrenciden kayıt olma veya .ka
yıt yenileme, Şubat ve (Mayıs aylan oümak üzere 3 
eşit taksitte alınacak, diğer yarısı için isteyen öğrenci, 
borç senedi vermek suretiyle öğren;iimini tamamladık-
ıtan 2 yıl sorara öğrenim yaptığı kadar bir süre İçin
de ve yıllık 3 ©şilt taksitte faizsiz olarak ^deyebile
cektir. Bu hüküm ile öğrenci, öğrenciliği sırasında güç 
durumda bırakılmadığı gibi mezuniyetinden 2 yıl son
ra borçlu olduğu miktarı ödeyebilme ve bu mıikıtarı 
faizsiz ve 'lajksiıtılje öıdeme imkânı iile yine malî kolay
lıktan faydâlanalbiilmektedir. 

4. YukarolaM pt»r»ıgarftfitft fbê ^̂ iften kararname, 
:haırş(iarm z*rrmrımda ödenmem»! halimle $!#3 «a-
: yılı kanun hükümlerinin uygulanacağını öngörmekte 
olup, kayıt yenileme-veya 'teayct öffiım «ı»a«iwJıa fearş^ 
iarın ilk ıtaksidinin veya bjaırç ıborçlarırun; ödenmemesi 
»halinde kayıtla %ili, 'iştenolerin yapıtoansaıı uyjjun 
•görülmüştür. 

5. öğrencilerin öğrenim harcı ödemem 2547' sa* 
yılı kanun hükmüdür. Bu hlükme uıygun olarak harç 
ödenme«mde yukarıda açıkladığımız pek çok kolay
lık getirilmiş '<m öğrenciyi malî zorluk içinde bırak-
mayacak bir uygulama seçifcaişjtu. jBütün bunlardan 

rgörulıdüğü üzere devlet dindeki linakânları «şasen 
'öğrenci lehine kullanmayı tercih etmiştik 

,* 6. (Ülkemizin yükseköğretim görmüş elemana 
ihtilyacı -o&hığu açıkter. Yukarıdaki para^raffarda be-
litti!d4i ö(2<re b« öğr«timi yapmakta, dkafaam, dev
letin yüklendiği maiyete çek kütük-Me ~' «iftarda 
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katkıda bulunmaları kanunum bir hükmü akmakla be
raber, ibuı katkıyı sağlayabilmek içiıtı öğrenci lehine 
büyük kdaylıklar getirilmiştir. (Kesin olarak ibiinme-
mnekıle beraber özel yükseköğretim kurumlarında 
'öğrendi maliyetinin çok daha büyük 'bir bölümlünün 
öğrencliye 'intikal ettirileceği tahmin edilmektedir. Bu 
sebeple harç alınmasının asıl sebebinin özel paralı 
yükseköğretim kurumlarına zemin hazırlatmakta ol
duğu düşünülemez. 

7. 2547 sayılı kanunun 46 ncı ımıaddesinıin uygu-
flıanrnıası bütçe kanunları ile ertelendiğinden ilk uygu
lama 1984 - 1985 ders yılımda yapılmıştır. Bu sebeple 
ünlıVerslitelerim'izlıe öğrenci harçlar fonunda toplanmış 
Ibüyük bir meblağ mevcut değildir. Bu fon yine 46 ncı 
maddede belirtilen amaçlarda kulanılmıştır. 

Yükseköğretim Kuruluna 1983 yılı bütçesinden 
toplam 2 594 641 000 TL. sı ödenek ayrılmış olup, bu 
meblağın 345 407 000 TL. sı personel gMerlerıim, 
471 900 000 TL. sı diğer cari lıaırcamalları, 1 763 000 000 
TL. m yatırım, 14 334 000 TL. sı transfer harcama
ları Iteşkil etmiştir. 

1984 yılı »bütçesi İle Yükseköğretim Kuruluna 
toplam 2 837 061 000 TL. sı 'ödenek ayrılmış, bunun 
•255 650 000 TL. sı personel, 834 370 000 TL. sı 
diğer cari harcamalar, 1 735 000 000 TL. sı yatırım, 
12 041 000 TL. sı itransfer harcamaları olmuştur. 
1985 yılı bütçesinde ise toplam 2 472 476 000 TL. sı 
ödeneğin, 400 000 000 TL. sı personel, 917 620 000 
TL. sı diğer cari haırcamalar, 1100 000 000 TL. sı ya
tırım, 54 856 000 TL sı tiransfer harcamaları ıteşkil 
etmiştir, 

Yükseköğretim Kuruluna ayrılan ödenek amacına 
uygun olarak kullanılmış ve % 99 oranında gerçek-
leşmıiştliır. . - ' 

Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı üzere öğ
renim harcı kanun gereğidir. 

Bilgilerinize arz edenim. 

Başkan Adına ' 
Tahsin özgüç 
Başkanvekiı 

••> 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, | 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz- I 
İÜ soru önergesi (6/382) I 

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

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

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

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

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanından bazı tasarrufla- I 
rina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) I 

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

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şarda|'ın, Hüküme
timizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önerges (6/400) 

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

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

12 — Adana MUltfyekili Metin ÜştüneTin, Ffsko-
birlik'in- yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

14. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza 
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

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

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

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

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

(Devamı arkada) 



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

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

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

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

23. — Eskişehir Milletvekili Münir Seviçn'in, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin içişleri'Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

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

25. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapilma-
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

26. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,' İs- . 
tanbul, Ankara ve izmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

27. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/433) 

28. — istanbul Milletveküi Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alman bazı kişilere 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

31. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
ilinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

32. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret-

. menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/441) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - iş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş sözleş
mesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) 

34. — izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
izmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir koopertife iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve mumurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as
garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/448) 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Aydın - Kuşadası ilçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ili üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
haberlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/452) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


