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A) Gündem Dışı Konuşmalar 427 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Doğu Anadolu illerinde yakıt 
sorunu konusunda gündem dışı konuşması ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in cevabı. 427:430 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, yaşanan güven ve huzur ortamını de
vam ettirebilme konusunda' gündem dışı ko
nuşması. 430:432 

3. — Konva Milletvekili Salim Erel'in, 
hayat pahalılığının devam eden tırmanışı ko
nusunda gündem dışı konuşması. 432:433 

B) Çeşitli İşler 433,435 
1. — Kuzey Atlantik Assamblesinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 

Sayfa 
Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca gös
terilen adaylara daık 'Başkanlık ifrezlkerösıi (5/20) 433 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türkiye - Ku/-ey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/33) 435:436 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türkiye - İtalya Dostluk Grubu kurulmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/32) 436 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türkiye - Endonezya Dostluk Grubu kurul
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/29) 436:437 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türkiye - Kanada Dostlrk Grubu kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/31) 437 

6. — Türkiye Büyük Milet Meclisinde 
Türkiye - Amerika Dostluk Grubu kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/30) 437:438 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması öner
geleri 434 
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Sayfa 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ

lar ve 9 arkadaşının, hayalî ihracat yaparak 
vergi iadesi almak suretiyle haksız kazanç te
min eden firmaları ve hayalî ihracat olayının 
sonuçlarını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 434:435 

D) Tezkereler ve Önergeler 435 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

çalışmalarına ara vermesi sırasında da soruş
turma komisyonunun gerektiğinde çalışabil
mesine ilişkin (9/328) esas numaralı Meclis 
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (4/70) 435 

2. — Bazı milletvekillerine izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/678) 435 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 438 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 438 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 

yeminli özel teknik bürolara yapılan başvu
rulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 438 

2. — Erzurum Milletvekili Ebubekir 
Akay'ın, İran'da meydana gelen trafik kaza
larında yaralaman vatandaşlarımızın tedavi
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sora önergesi (6/246) 438 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi-
maroğlu'nun, SArt İli Şirvan - Madenköy'de-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açddı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Karadeniz liman 

ve iskelelerinden yapılan ihracat ve gereksinimleri; 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan, Bulgaristan 

Türklerinin gördüğü kötü muamele; 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, halk 

ozanlarımızın sorunları; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Başbakan Turgut özal, İran Başbakanı Hüseyin 

Müsavi'nin Türkiye seyahati ile ilgili gündem dışı 
açıklamada bulundu; MDP Grubu adına Bitlis Mil-
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Sayfa 
ki bakır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 438 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay'ın Anavatana ilhakın
dan sonra topvakları Suriye'de kalan vatan
daşlarımıza dağıtılan topraklara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/238) 438 

5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a.nn, Çokran Suyu mecrasının 
değiştirilmesinden doğacak sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) • 438 

6. — Balıkesir Milletvekili Cahit futum' 
un, TRT yayınlarında bazı Türkçe sözcükle
rin kullanılmasının yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/248) 438 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 438 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/102) (S Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) 438 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunuıda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Lisansı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/624) (3. Sayısı : 235) 438 

letveküi Kâmran İnan, HP Grubu adına M. Turan 
Bayezit, ANAP Grubu adına da Berâti Erdoğan 
aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Almanya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı l-f. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına Bayındırlık 
ve tskân Bakanı I. Safa Giray'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ve 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Sayıştay Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Genişi Kurulun bilgMne sunuldu. 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkadaşının; 

PTT Genel Müdürlüğünün, Başel Limited Şirketine 
ait bir arsayı layiç bedelinin çok üstünde satın al
masına göz yumarak bakanlık nüfuzunu kötüye kul
landığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti zarara 
uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/330) okundu; bir ay 
içinde görüşme gününün tespit edileceği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında (3/640) (S. 
Sayısı : 237) Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon raporu okundu; 10 gün 
içerisinde itiraz olunmadığı takdirde raporun kesinle
şeceği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ocak 1985 
gününden başlamak üzere çalışmalarına 10 gün ara 
verilmesine dair, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, 
ANAP Grubu Başkanvekilinin önerisi ile 

Federal Alman Savunma Enstitüsü «Wehrkunde» 
tarafından 8 - 1 0 Şubat 1985 tarihlerinde Münih'te 
düzenlenecek Man «NATO İttifakındaki Gelişmeler» 
konulu uluslararası toplantıya katılacak heyette, Ana
yasanın 82 nci maddesine göre, Antalya Milletvekili 
Ümit Halûk Bayülken'in de yer almasına dair Baş
bakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Erzurum 

depremi nedeniyle bazı memurlara Afet Fonundan 
usulsüz fazla mesai ödendiği iddiasına ilişkin (6/244) 
sözlü sorusuna Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray cevap verdi; soru sahibi de cevaba kar
şı görüşünü açıkladı. 

24 . 1 . 1985 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 

ve 7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) ve 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 

nın (6/223) söztü soru önergeleri, soru sahipleri izinli 
olduklarından, 

Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun 
(6/226) ve 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/238) sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/248) söz
lü soru önergesi, ilgili bakan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın (6/246) 
sözlü soru önergesi de, soru sahibinin birden, fazla 
sorusu gündemde yer aldığından, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen : 
Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk 

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) 
(S. Sayısı: 82 ve 82'ye 1 inci ek) ve 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/624) (S. Sayısı : 235), 

Komisyondan gelmediğinden, görüşmeleri erte
lendi. 

24 Ocak 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Koral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Hatay 

Süleyman Yağcıoğlu M. Murat Sökmenoğlu 

Perşembe 

(2/199) (İçişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.1.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, trona 
madeni işletme hakkına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/258) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Sam
sun Belediyesince alınan personele sorulduğu iddia 
edilen sorulara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/259) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1985) 

3. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Bulgaristan'da Türk ve Müslüman azınlığa uygula
nan baskılara ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/260) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili çıkarılması gereken 
yönetmeliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/261) (Başkanlığa geliş tari
hi : 22.1.1985) 

5. — tçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mushaf
ları İnceleme Kurulunun, İstanbul'dan Ankara'ya 
naklediliş nedenine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/262) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1985) 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, adlî teş
kilâtta görev yapan hâkim ve savcılara ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.1.1985) 

7. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt böl
gesi tütün başfiyatına i?işkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.1.1985) 

8. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin ya
pılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1 1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Batı Trakya'da yaşayan Türklere yapıldığı id
dia edilen baskılara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü-soru önergesi (6/266) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1985) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin duru

muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Mille (vekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara ve Erzurum Bayındırlık - İskân mü
dürlüklerince yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/333) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

2. — Erzuuım Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için sendikala
ra yetki verilmesinde gecikme olup olmadığına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi : 
221.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mm, memurlardan alman % 20'lik ilaç bedellerine 

ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan yazılı 
soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilköğretimdeki öğretmen açığına ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bayram tebrik kartlarının standart hale getiril
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/337) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1,1985) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
9 arkadaşının, hayalî ihracat yaparak vergi iadesi al
mak suretiyle haksız kazanç temin eden firmaları ve 
.hayalî ihracat olayının sonuçlarını tespit etmek ama
cıyla Anayasan m 98 inci. İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.1.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Hail İbrahim Karat 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırkktrel), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lürkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın mil
letvekilleri kendi imzalarıyla lütfen geldiklerini bildi
rebilirler. 

Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENZL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Doğu Anadolu illerinde yakıt sorunu konusunda gün
dem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in cevabı. 

BAŞKAN — Önce, gündem dışı konuşmak üzere 
3 arkadaşıma söz vereceğim. 

Doğu Anadolu illerinde yakıt sorunu konusunda 
konuşmak üzere Sayın Nalbantoğlu; buyurun efen
dim. (HP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
«Şiir, şiir» sesleri) 

Sayın Nalbantoğlu, konuşma süreniz 5 dakikadır; 
usulen söylüyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, şiir de istiyorlar. 

BAŞKAN — Devamlı söylüyoruz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Bundan 30 - 35 gün kadar önce Erzurum İli Tor
tum, Narman, Şenkaya, oradan geçtik Göle, Sarı
kamış, Ardahan, Kars İline; oradan da Eleşkirt, Ağrı; 
dönüşte de tabiî Pasinler, Horasan ilçelerini de gez
mek suretiyle geldik. 

Bu gezdiğimiz yörelerde sayın hemşehrilerimizin 
o sıralarda, (Hâlâ da var; yani güncelliğini koruyor 
diye kürsüye çıkmış bulunuyorum) yakıttan dolayı 
büyük sorunları vardı. Kaldiki, döndükten sonra da 
şu bir ay zarfında gerek mahallî basınımızdan bu 

sorunu bize aksettiren nüshalar, gerekse bazı hem
şehrilerimden mektup ve telefonlar almış olmam do
layısıyla; «Neden senin sesini duymuyoruz? Burada 
ne vaat ettiniz, hangi sorunu hallettiniz?» diye çıkış
tıkları için, bu kürsüye tekrar çıkmak, (Sayın Ebu-
bekir Akay da kürsüye çıkmıştı ama) tekrar bu soru
nu sayın hükümetimize ve ilgililere duyurmak gere
ğini duydum. 

Ayrıca o sırada illerin gerek valilik, gerekse kö
mür tevzi müessesesi ve kömür teminiyle ilgili olan 
diğer belediye ve kaymakamlık gibi teşkilatlarıyla da 
görüştük. 

Bu yörede o tarihlerdeki kömür sorunu, yöredeki 
illere ve ilçelere verilmesi ve yetmesi gereken mikta
rın ancak 1/3'ü kadardı. Fakat Sayın Ebubekir Akay' 
in konuşmasından sonra sayın bakanımızın iki gün 
önce verdiği cevaptan öğrendik; Erzurum'un dahi 
160 bin ton olan ihtiyacının ancak 102 bin tonu, o 
günkü tarihe kadar; yani iki gün önceki tarihe kadar 
ulaşmış. Demekki, bir ay önce de 1/3'ü ancak yetiş
miş bulunuyordu. 

Bu da, iklim bakımından çok soğuk olan bu yö
relerimizin hâlâ yakıt sorununun bulunduğunu; yani 
diğer yörelere de aynı nispette gönderilmiş olsa bile, 
hâlâ yakıtının üçte birinin olmadığını; kömür tahsis 
edilen, kömür alabilen üçte bir vatandaşımızın bile 
kömüre henüz elinin değmemiş olduğunu göstermek
tedir. Kaldiki, yörede ısı eksi 30-35 derecedir. Tele
vizyonumuz çok şükür bizi yalanlamadı; daha doğru-
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su bu sözümüzü yalanlamazlar. Böyle iklimi soğuk 
olan Erzurum ve yöresindeki hemşehrilerimin daha 
üçte birinin kömür almamış olması da bu sıkıntının, 
bu sorunun hâlâ devam ettiğini göstermektedir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Yalan söyleme... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yalan
cı sensin bakan, ayıptır... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Yalan söyleme... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — «Yalan söyleme» dedi; «Yalancı»' demedi 
beyefendi. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yalan 
söylemiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; sayın bakanlar lüt
fen müdahale etmeyin efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «102 bin 
ton Erzurum'a gitti» dediler. Ben bunu doğru kabul 
ediyorum; ama 150 -160 bin ton ihtiyacımız var. De-
mekki, üçte ikisi daha iki gün öncesine kadar gitmiş 
üçte biri daha gitmemiş. Halbuki, bu yörelere değil 
ocak ayının sonuna kadar üçte bir vatandaşıma kö
mür yetişmemesi; ekim ayı sonuna kadar kömürün 
tamamının gitmiş olması lazımdı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Böyle gündem dışı ko
nuşma olmaz ki, sual soruyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen Genel 
Kurula hitap edin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Kaldıki, 
vatandaşımıza sunulan linyit kömürü, toz, toprak ve 
taşla karışıktır. Bu bakımdan da sorun büyüktür. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
konuşmacının sözünü geri alması gerekir. Hakarettir; 
bakana resmen «yalancı» demiştir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oradan bir müda
hale üzerine cevap verdi. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Bakana 
«yalancı» demiştir. 

BAŞKAN — Lütfen, kapandı konu. 
Devam edin siz. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Konuşmacı, ba

kana «yalancı» diyemez, 
BAŞKAN — Ben, diğer tarafın ne söylediğini de 

duydum; ikisini de duydum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Karşı
lıklı konuştuk. 

Sayın milletvekilleri, ben stresi artırmak istemiyo
rum; samimiyetle söylüyorum, yöremizin derdini bu
radan dile getirmek istiyorum. Sonunda strasei dağıt
mak için size bir şiir de takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Genel Kurula 
hitap edin efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki. 
İlgili bakanlık ve kuruluşların badema bu konula

ra özen göstermesini, yöre halkımızı donmaktan ve 
hastalıktan kıvranmaktan kurtarmalarını önemle is
tirham ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

Şunu da belirtmekte yarar görüyorum ki... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Şunu da belirtmekte yarar görüyorum; bu il ve 
ilçelere, gerek kök kömürü, gerek linyit kömürü ve 
gerekse yakacak ve tutuşturucu odun ihtiyacı tahsisle
rini, tahsis kararlarını da düzeltmek lazım. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bir bakana 
«yalancı» diyemezsin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Nalbantoğlu, bir 
dakika efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tatlı 
konulara geçiyorum, susarlar. 

BAŞKAN — Toparlıyor musunuz? 
IHİLMİ NALBANTĞLU (Devamla) — Toparlıyor 

değilj daha 1 dakika konuşmadım Sayın Başkan. 
ıBAŞKAN — Bir dakika efendim, bir tavzihte bu

lunacağım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir da
kika efendim... 

BAŞKAN — Sizimle ilgili değil. 
Efendim, bir yanlış anlayış yayılmış, «Tutanak

lardan çıkarılması» diye biır deyim var. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Geri alsın, 
BAŞKAN —• Böyle bir müessese yok efendim. Tu

tanağa ıgiren... («Tavzih etsin» sesleri) Evet, tavzih' 
etme var. Her iki taraf da birbirine aynı terimle hitap 
etmişlerdir. Sonradan tavzih etmiişlerdlir. Bu konu ka
panmıştır, tekrar aynı konuya gekneyelim efendim, 

AYHAN UYSAL Çanakkale — Kürsüden yap
mıştır bunu. 

BAŞKAN — İkisi de aynı şekilde karşılıklı tav
zihlerini yapmışlardır. 

Sayın Nalbantoğlu, siz de Genel Kurula hitap 
edin efendim. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
bir de şunu arz ettim kıi, hakikaten bundan önce beki 
üzerinde pek düşünülmemiş; ama bu illerimize gerek 
yakacak odunu, gerek kömür, gerek linyitin tahsis 
durumlarım da gözden geçirmek gerekir. Bariz bir 
örnek vereceğim: 

Sarıkamış İlçesine verilen yakacak odun tahsisleri 
Çanakkale'den veriliyor. Bu ilçenin yakacağı Çanakka
le'den verilince, tabiatıyla bu tahsis edilen yakacak 
odunu getirmek için giden itaşıyıcı, ya üstleniri, yahut 
da vatandaş «Oradan alamıyorum» diyor; belki de 
alıyor, yol üzerindeki illerden veya ilçelerden birinde 
tatlı bir fiiyat bulduğu zaman satıyor, Sarıkamış'a 
gittiğinde de, «Efendim tahsis odununu alamadım, 
boş geldim» diyor. Bu gibi konuları da düzeltmek 
için hakikaten tahsislerin yerlerini gözden geçirmek 
gereklidir kanısındayım. 

Özet olarak; ne faiz, ne de vatandaşlarım, hemşe-
rilerim, bekçiyi dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. 
Bu bakımdan sanıyorum bu yakacak sıkıntısı üzerine 
el basılmalıdır, 

Ayrıca tevzi konusunda illerde veya ilçelerde, «Bu
gün kömür tevziinde emniyet günüdür», diğer gün 
«Millî eğitim günüdür», pbürkü gün «Askeriyenin 
günüdür», diğer gün «özel idare memurlarının gü
nüdür» diye günler ayrılmakta, haftanın 1 veya 1,5 
günü de vatandaşa kalmaktadır. Bu sebeple de tevzi-
den ve hatta kömür depolarından linyit veya kok kö
mürü alan vatandaşlarımız sıkıntı çekmektedirler. Bu 
konunun da düzeltilmesini arz ediyorum. 

Şimdi müsaadenizle biraz yatıştırmış olmak için 
bir şiir okuyayım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Burası ı 
mektep mi? 

'BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen toplayın 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Doğu 
İnsanı» Beğeneceksiniz. (ANAP sıralarından, «Biz o 
şiiri daha önce de dinlemiştik» sesleri) j 

IBAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Parası 

yok, pulu yok. 
Tutunacak dalı yok.» (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakika efen

dim. Gündem dışı konuşma konusu olarak neyi' bil- j 
dirmişseniz, o konuyu kapatın efendim. j 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Kömür 
olmadığını da bildiriyorum... (ANAP sıralanndan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen kapatın. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki 

efendim. 
Hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. Bir sürçüli

sanım, bir kusurum olduysa bağişlamamzı istirham 
ederim. 

Sağohın. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sataşma 
var, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Evet, gündem dışı konuşmalara hü
kümet cevap verebilir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(Konu üzerinde değil mi Sayıın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet. '(HP sıralarından 
«Şiirle cevap ver» sesleri.) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben şiirle cevap 
verecek kadar bir şair olmadığım için kusura bak
mayın. Ben, yaptığımız işlerle cevap vermek istiyorum. 

İki - üç gün önce burada bir sözlü soru dolayı
sıyla açıklamada bulunmuş olmama nağmen, arkada
şımız hakikatları da tahrif ederek ve kürsüyü buna 
vesile ederek yine ithamlarda bulundu. 

Geçen sene Erzurum'a 88 bin ton kömür geldi; 
14.1.1984 tarihine kadar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Doğru. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Bu sene 102 bin ton 
gelmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Doğru. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Evet. 
Bugün Erzurum'da 10 bin ton kok kömürü vardır. 

Vatandaş istediği an alabilir. 
Ayrıca, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 

geldiğimden iki gün sonra verdiğim emri size buradan; 
«Halen Doğuda 6 tane depo vardır. Bunun 16 taneye 
çıkartılması için errir verdim. Ankara'da 1 milyon 
tonluk depo yapılması için hazırlıklara girişilmiştir. 
İnşallah gelecek sene bu fevkalade düzenli bir hale 
girecektir» diye açıkça ifade etmiş olmama rağmen 
arkadaşımızın, bizim bu gayretlerimizi hiç kale alma
dan ve âdeta bunları kenara bırakarak ve yeni ithal 
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kömüründen de 40 bin ton Erzurum'a ayrıldığını ifade 
etmiş olmama rağmen, arkadaşımız, «Eksi 30 • 35 
derece soğukta titriyorlar» demektedir. 

Halbuki, biz de sizler kadar 'televizyonun hava 
durumu raporlarını diniliyoruz. Erzurum'da bu sene 
hava sıcaklığı bir defa eksi 25 dereceye düştü. Dün 
akşam eksi 3 derece idi. Bir defa eksi 25 dereceye 
düşen hava sıcaklığını, eksi 30 - 35 dereceye çıkararak 
sanki günlerce böyle devam etmiş gibi... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tele
vizyon haberleriyle sabit Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Nalbantoğlu, 
cevap vermeyin efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÖREL (Devamla) — Eksi 3 dereceye, 4 de
receye düşmüş veya sıfır derecede olan bir yeri, «Eksii 
30 derece» diye, «Borular patladı» diye bize ifade 
ettiniz. Ben vali beye de, «Patlayan boru falan var 
mı?» diye sordum. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Boru
dan bahsetmedim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, o günkü sözlü 
soruda o da vardı. 

Bütün bunları izah etmeme rağmen. Sayın Nal-
banıtoğlu arkadaşımızın bütün bunları örtbas ederek, 
hiç bilmem ezdikten gelerek bizi bu kadar itham, etmiş 
olmasını üzüntüyle karşıladım. Eğer, bir telefon etmiş 
olsaydı veya kömürümüz yok, bize nereden kömür 
bulursan bul, demiş olsaydı; ben onun da çaresine 
bakmaya çalışırdım. 

Ayrıca, vilayetimize tahsis edilmiş olan Karlıova 
kömüründen bir tek gram siparişte bulunulmamıştır. 
Efendim, 600 bin ton Karlıova kömürü 'hazır vaziyet
tedir. Eğer istiyor isen, yarın 100 bin tonunu Erzu
rum'a göndermeye hazırım ve şu Meclis kürsüsünden 
ifade ediyorum, yarın göndermeye 'hazırım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yanmı-
yor ki, vatandaş yakamıyor ki... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Göynük kömürünüz var; 
ama sipariş etmezseniz, almazsanız, bizim ne yapma
mız lazım anlayamıyorum ki?.. 
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Ayrıca, filan gün sadece askeriyeye, yok efendim, 
falan gün millî eğitime, diye kömürü vatandaşa 2 
gün içerisinde sığdırmıyoruz. Vatandaş Erzurum'da 
da 5 gün kömür alabilmektedir, 

Bütün Doğuya geçen sene giden kömürden çok 
daha fazla kömür gitmiştir; yüzde 16 nispetinde faz
ladır. Geçen sene bu tarihleri düşünün beyler; «ıHafı-
zai beşer nisyan ile maluldür» tabirine sığınmayalım. 
Geçen sene bu zamanı düşünün; iki tane tezek resmi, 
«Bir tezeğin tanesi 100 lira, bu tezeğin tanesi 150 lira» 
diye resimler vardı. Bu sene bunlara rastlamadık ve 
rastlamayacağız da inşallah. 

MEHMET ABDÜRREZZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tezek kalmadı Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Tezek var. Hatta sizden 
Doğulu bir arkadaşımız, «Mahvettin bizi, Bütün te
zeklerimiz elde kaldı» diye de bana bir serzenişte 
bulundu. 

Durum bundan ibarettir ve sizin bunu gündem dışı 
değil de sual olarak getirmenizi arzu ederdim. Ben 
de Sayın Başkanın lütfuyıla burada konuşma imkânını 
buldum. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Genel Kurul müsaade ederse 3 dakika 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, o Tüzük mese
lesi, Genel Kurul meselesi değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bili
yorum da Genel Kurul müsaade ederse konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, (Tüzüğümüz 
gereği mümkün değil. 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, ya
şanan güven ve huzur ortamına devam ettirebilme ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yaşanan güven ve huzur ortamını 
devam ettirebilme konusunda konuşmak üzere Şanlı
urfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı; buyurun efen
dim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bir askerî yönetimin ardından 
normal demokratik parlamenter sisteme geçildiğinde, 
o parlamentoyu oluşturan partilere ve kurulan hü-
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kornetlere, demokrasiye geçiş sürecini kısaltmak ve 
demokrasiyi bütün unsurları ile yerine oturtmak gibi 
son derece önemli ve büyük görevler düşmektedir. 

Şüphesiz bu görevlerin en başında, büyük bir 
vatanperverlik ve sorumluluk duygusu ile 12 Eylül 
öncesi olayları önleyerek yurtta huzur ve güven or
tamını sağlayan ve ülkemizi yeniden sivil yönetime 
kavuşturan kahraman silahlı kuvvetlerimizin endişesiz 
bir şekilde kışlalarına dönüşünü sağlayıcı tedbirleri 
almak ve bu ortamı hazırlamak gelmektedir. Hükü
met bu yolda bazı girişimlerde bulunmuş ve bir kısım 
illerimizde sıkıyönetim uygulaması kaldırılmıştır. 

İkinci ve önemli diğer bir konu da, huzur ve gü
ven ortamını devam ettirici çabaları artırırken, yıl
larca şu veya bu sebepten bozulan barış ortamını sağ
layıcı girişimlerde bulunmak ve halkımızı eski kır
gınlık ve üzüntülerden uzaklaştırıcı tedbirleri almaktır. 
Aşağıda arza çalışacağım hususları birkaç kez bu 
kürsüden ifade etmiştim. Bu konuda önce hükümete, 
sonra da parlamentoya önemli görevler düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, nitekim hükümetimiz, özel
likle öğretmen ailelerıinin bölünmelerine sebep olan 
uygulamaları, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının ciddî ve tutarlı uygulamaları ile büyük ölçüde 
gidermiş ve 'birçok aile huzura kavuşmuştur. 'Bu hu
susu takdirle karşılarız. 

Barış ortamını ve huzura sağlayıcı diğer bir konu 
hâlâ ortada kalmakta, ^binlerce aile ümidini parla
mentoya bağlamış olarak beklemektedir. Bu konu, 12 
Eylül sonrası olağanüstü dönemde 1402 sayılı Yasanın 
uygulamalarından doğan sıkıntı ve şikâyetlerdir. Mem
lekette 'huzur ve (güvenin hayatî önem kazanıp ön pla
na ^geçtiği, süratli karar verip tedbirler alınması gere
ken bir dönemde; normal 'bir dönemde yapılması ge
rekli inceleme ve soruşturmaların, zaman kaybına ve 
alınacak tedbirlerin geciktirilmesine sebep olduğu ta
biîdir; ama memleketin güven ve huzura kavuştuğu 
ve Anayasanın ulusça kabul edilip normal parlamen
ter düzene geçildiği zaman, evvelce yapılan uygula
malarda bir kısım kamu görevlilerinin, istenmeyerek 
de olsa gadre uğramasına sebebiyet verilmişse, sosyal 
bünyede açılan bu yarayı tedavi etmek ve hatadan 
dönımek de demokrasinin faziletlerinden değil midir? 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz demokrasinin' ve ka
nun 'hakimiyetinin egemen olduğu ülkelerde, anayasa
larında insan hak ve özgürlüklerine özel bir yer ve
ren devletlerde, şahısların işledikleri fiililerden ötürü 
kararı yalnız özgür mahkemeler verirler. Bir hukuk 
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devletinde, devletin yetkileriyle eylem ve işlemleri, 
bir kısım merallerin takdirlerine bırakılamaz ve hu
kuk kuralları dışına çıkılamaz. Çağdaş devletin özün
de, yöneticilerin şahsî iradeleri değil, hukukun üstün
lüğü gibi çok yüksek bir kavram yatmaktadır. Ana
yasamızda da çağdaş bir hukuk devleti ifadelerini 
simgeleyen birçok maddeler vardır. Anayasanın 10, 15, 
17, 36, 125, 129 uncu maddeleri, insan hak ve öz
gürlükleri ile kamu görevlilerinin hak ve güvence
lerini içeren ifadelerle doludur. Bu insanlara ve aile
lerine daha fazla çile çektirmeden bu yarayı kökün
den tedavi etme zamanı gelmiştir. Bu soyal sarsıntıyı 
hisseden zamanın hükümeti, 28 Aralık 1982 tarih ve 
2766 sayılı Yasa ile, 1402 sayılı Yasa uyarınca göre
vin© son verilenlerin durumunun yeniden incelenme
sini öngörmüştür. Bu inceleme ve uygulamasının tat
min edici 'bir sonuca ulaştığı söylenemez. 

Sayın milletvekilleri, 1402 sayılı Sılkıyönetim Ya
sası, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni gibi un
surları içeren ve hu konuları devletimizin varlığı için 
sağlamaya çalışan bir yasadır. Özellikle huzur ve gü
ven ortamı sağlanan ülkemizde, kimden ve nereden 
gelirse gelsin, bu konulara aykırı davranış ve tutum 
sahiplerinin yargı önünde hesap vermesi (gerekir. Bu yol 
açılmaz ve kararlar takdirî hükümlere bağlanırsa, şa
hısların kanuna aykırı eylemlere girip girmedikleri, 
hukuksal bir sorunun ötesinde, kamuoyunda endişe 
edilir ve tartışılır bir ortam yaratır. 

Arz düşmanlarına, katillere, uyuşturucu madde ve 
silah kaçakçılarına, devletin temeline dinamit koy
maya çalışan anarşist ve teröristlere, bölücü ve yı-
!kıcı eylemde bulunan vatan hainlerine dahi her tür
lü yasal yolların açık tutulduğu 'bir hukuk devletin
de, yıllarını devlet hizmetine vermüş %u mağdurlar kit
lesine niçin yargı yollarını açmıyor; suçlu ise ceza 
verilmesine, suçsuzca aklanmasına imkân tanımıyo
ruz?. 

Aslında ciddî bir dille ve idarî ve adlî bir ka
rara dayanmadan rapor tanzim edip, yetkili meroile-
nn takdiri kararlarının tartışılır hale gelmesine se
bep olanlar ve bu suretle binlerce aileyi ve mesıek 
mensubu kişileri maddî ve manevî çöküntüye uğra
tanlardan hesap sorulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden ev
vel Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Temmuz 1983 gü
nü Genelkurmay Başkanlığını devir teslim törenin
deki konuşmalarından ıbir cümleyi hatırlatmak isti
yorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar ki : 
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«Zira hayat boyu haksızlığa uğramamak kimse
ye nasip olmuyor. Bütün mesele haksızlıklara 'da gö
ğüs gere'bilmesini bilmektir. Şimdiye (kadar bulun
duğum çeşitli görevlerimde haksızlık yapmaya azamî 
itina gösterdim. Çünkü, biliyordum 'ki, haksızlığa uğ
rayan bir insan devlete olan güvenini kaybeder.» 

Sayın milletvekilleri, geliniz insanlarımızın bir te
kinin dahi devlete olan güven duygusunu kaybetmesi
ne imkân vermeyelim. Toplumsal barışın sağlanması, 
yaraların sanılması, birlik ve bütünlüğün gerçekleşme
si ve varsa haksızlıkların düzeltilmesi yolunda hükü
met ve parlamento olarak bu tarihî görevi yerine ge
tirelim. Bu maksatla, Sinop Milletvekili Sayın Ba
rış Can ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun 
teklifini süratle Meclise indirerek, bu insanlara ya
sal yollarla haklarını arama imkânını verelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hayat pa
halılığının devam eden tırmanışı konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Şimdi de, hayat pahalılığının devam 
eden tırmanışı konusunda konuşmak üzere Konya 
Milletvekili Sayın Salim Erel; buyurun efendim. 

Sayın Erel, süreniz 5 dakikadır. 
»SALİM EREL (Konya) — Sayın 'Başjkan, sayın 

milletvekilleri; ülkemiz 'büyük ekonomik ve sosyal 
güçlüklerle, sorunlarla karşı karşıya bulunmakta ve 
demokrasinin geleceği bakımından ciddî endişeleri 
haklı gösterecek olaylar, sebepler ortaya çıkmakta
dır. Alternatifi olmadığını vurgulayan Sayın özal 
İktidarı 1 yılını henüz yeni doldurduğu şu günlerde 
kadrosundan 3 fire vermiş olup; bu bir hizmet yarı
şı gerekçesiyle olmayıp, maalesef, içeriğinde suiisti
mal, iğrenç suçlamalar olan olaylar nedeniyle olmuş
tur. Çok sıkıntılı, tedirginlik dolu sabır göstergesinin 
ikaz işaretlerini vermeye 'başladığı günleri yaşamak
tayız. 

Sayın milletvekilleri, 'bundan 1,5 yıl önce ülkemiz
de herkes 6 Kasım seçimlerinde oluşacak parlamen
todan güvenoyu 'alabilecek bir hükümetin çıkmasını 
'bekliyor ve bu yönde geleceğe umutla bakıyordu. Oy
sa bugün büyük bir vatandaş kitlesi, sağduyu sa
hibi herkes Özal Hükümetinin bir an önce değişme
sini istiyor. Yaşam kavgası içinde bulunan vatandaş
lar, ülkesinin de, kendisinin de selametini ve yürek
ten bağlı bulunduğu demokratik rejimin işlediğini 
buna bağlı görüyor. Ancak, herkesin isteğini, halkın 
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özlemlerini hiçe sayan Sayın Özal ve onun damgasını 
taşıyan hükümet kendi irade ve isteğiyle seçtiği hata
lı yolda sonuna kadar gitmeye kararlı gözüküyor 

Yoksulların, dar gelirlilerin acı ve ıstıraplarını 
ciddî önlemlerle gidereceğini vaat eden Özal iktidarı 
uygulamalarının ilk 12 ayında ne yaptı?. Ne yapması 
gerekiyorsa tam tersini yaptı ve böylece fakiri, dar 
gelirliyi daha perişan, zengini ise daha zengin yaptı. 

Hayalî ihracatlarla bazı vurguncular Hazineden 
milyarlarla vurgunlar yaparken, temelinde faiz ve ta
vizden başka hiçbir şey olmayan Özal'ın hayalî ic
raatından da milletimiz inim inim inlemektedir; ama 
herkes, hemen işaret edelim ki, Özal ve onun 'damga
sını taşıyan iktidar istese1 de, hükümet programında 
ısrarla belirtse de, halkın çıkarlarına ters düşen bu 
politikasını değiştiremez, dar gelirlilerin ıstıraplarına 
son verecek ciddî önlemler alamaz. Buna gönlü de ra
zı olmaz, gücü de yetmez. Çünkü onların dayandığı 
tutucu siyasal güçler, büyük çıkar çevreleri buna 
izin vermezler. Halk yararına, ülke yararına da ol-
ısa böyle bir tutum egemen güçlerin hasis çıkarları
na, bozuk düzenin mantığına tamamen ters düşer. 

Enflasyon korkunç boyutlardadır. İzlenmekte 
olan politika çıkmaz bir yoldadır. Ülke sorunlarına 
çözüm bulunamamakta ve bunalım büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Her gün zam zam zam... Milletimize 
hiç mi hayat hakkı tanınmayacaktır?. Bu millete ya
pılan ekonomik, sosyal ve siyasal zulmün sebepleri 
nedir?. Vatandaşların yaşam savaşı vermelerinden 
zovk mi alıyorsunuz?. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Düşman mı
yız yani?. 

SALİM EREL (Devamla) — İşsizlik çığ gibi bü
yümektedir. Çok üzüntü duyarak belirtmek zorunlu-
ğundayım ki, fuhuş, baht oyunları memleketimizde 
meşrulaşmakta ve birer işkolu haline gelmektedir. 
Türkiye çok zor bir dönemden, çok hassas bir dö
nemden geçiyorsa, bunun bir numaralı soruimlusu Sa
yın Özal'dır. Özal'a verilen oylarla milletlimiz Dim-
yat'a pirince giderken evindeki bulgurundan da olmuş
tur. 

TRT çok endişe veren bir tutum ve davranış içe
risindedir. Bir dizi Türkçe sözcüğü de yasaklama cü
retini gösteren bu kurumun başına getirilen Donki-
şot, Atatürk ilke ve inkılaplarına tavır takınmakta
dır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Estağfurullah, es
tağfurullah.... 
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Sayın Balkan, «Donkişot» diyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, ben takip ediyo

rum, 

SALIM EREL (Devamla) — (Sayın milletvekille
ri Yüce Meclisin açılışında and-çerek inancımızı ve 
imanımızı Yüce Türk Milletine' ipotek ettik. Bunun 
gereğini yerine getirmek vicdan ve namus 'borcu
muzdur. 

BAŞKAN. — Sayın Erel, lütfen toparlayınız efen
dim; 1 dakikanız kaldı. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, anti - demokratik yasalarla demokrasi nasıl ger
çekleşmez ise, özal'ın millî olmayan dış kaynaklı fi
kir ve kararlarıyla da bu memlekete ve millete hiz
met getirilmesi asla mümkün değildir, özal'ın diyoruz; 
zira hükümet üyeleri emrivakilerle görevlendiril
mekte ve Sayın özal'ın arzusuna göre de hükümet dı
şı edilmektedirler. 

'Sayın milletvekilleri, «Dallas, Filamingo Yolu, 
Şahin Tepesi», gibi filmler Özal İktidarı döneminde an
lam ve önemini tamamen yitirmiştir. Çünkü bu film
lerin işlediği konular, özal iktidarı döneminde fiilen 
yaşanmaktadır. 

H. FECRtv ALPASLAN (Ağrı) — Ayıp, ayıp. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, pahalılıkla bunun alakası 
nedir?. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.-.. 
Sayın Erel, lütfen toparlayın efendim. 
(3ALÎM EREL (Devamla) — Peki efendim. 
Bir toplumda fısıltılar yaygınlaşıp yoğunlaşıyorsa, 

ve aynı zamanda yönetimler ffkralarla değerlendirili
yorsa, böyle bir ortamda demokrasinin kurallarına 
'başvurmalkta sayılamayacak yararlar görmekteyiz. Bu 
memleket her devirde ancak ve ancak işgal ettikleri 
mevkilerin etkinliği ve şerefiyle itibar kazananlann 
değil, oturdukları mevkilere ve taşıdıkları sıfatlara şe
ref ve etkinlik kazandıranların omuzlarında yüksele
bilir. (HP sıralarından 'alkışlar.) 

Devlet idaresi gerçeğin yolunda, eleştirinin ışığın
da, denetimin kontrolünde yürür. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kuzey Atlantik Assamblesinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsil edecek Türk grubu için 
siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara dair Baş
kanlık tezkeresi (5 / 20) 

BAŞKAN 
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçi-

Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Assamblesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu için si
yasî parti gruplarınca aday olarak ıgösterilen asi ve 
yedek üyelerin adları aşağıda 'bdirtilımıişltir. 

Yüce Meclisin ıbil'gilerine sunulur. 

Ledin Badas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Asal üyeler : 
Oğan Soysal 

Ankara 
İlker Tuncay 

Çankırı 
Ercüment Konufcman 

İstanbul 
Yııknaz Önen 

izmir 
Emin Alpkaya 

Niğde 

Yedek Üyeler : 
Aikgüm Alibayrak 

Adama 
'Badas Doğu 

Ankara 
Beralti Erdoğan 

(Samsun 
Durmuş Fikri Sağlar 

tçel 
Abduralhman Demirtaş 

(Hatay 

.Fahir Salbıraiş. 
Bursa 

Ferruh Üter 
İstanbul 

ibrahim Ural 
tstan'bul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

ismail Şengün 
Denizli 

Metin Bailılbey 
Afyon 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ahmet Sum Özbek 
Adıyaman 
Salim Erel 

Konya 
Hilmi Biçer 

Sünop 

BAŞKAN — 'Bilgilerindze sunulmuştur. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
9 arkadaşının, hayalî ihracat yaparak vergi iadesi al
mak suretiyle haksız kazanç temin eden firmaları ve 
hayalî ihracat olayının sonuçlarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

IBAŞKAİN — Bir Medis Araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzunca bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve so
nuçları merakla beklenen «hayalî ihracat iddialarını 
araştırmak, Hazinenin uğradığı zararları ve hayalî ih
racat yaparak vergi iadesi alıp, haksız kazanç temin 
eden firmaları tespit etmek, Hükümetin çözmekte acz 
içine düştüğü hayalî ihracat olayının sonuçlarını orta
ya çıkarmak, kamuoyundaki kuşkuları gidermek amacı 
ile» Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci madde
lerine göre Meclis Araştırması yapılmasını arz ve 
talep ederiz. 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Fikret Ertan 
İzmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Metin Üstünel 
Adana 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere 1984 yılının Nisan ayında ve vergi 
iade oranlarının düşürülmesi öncesinde hayalî ihracat 
iddiaları yoğunlaşmış yine özellikle İsviçre ve Alman
ya'ya yapılan halı, giyim eşyası ve deri ihracatında 
hayalî ihracat yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Yine iddialara göre, ihracatta vergi iadesine konu 
olan 300 milyar liradan 100 milyarının hayalî ihracat 
karşılığı olduğu, soruşturmanın başlangıcında ise bu 
rakamın 5 milyar civarında olduğu ileri sürülmüştür. 
Hazine ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğünde bir üst 
düzey yetkilisinin açıklamasına göre, Hükümetin, ha

yalî ihracat yapan firma sayısının 3-5 civarında olduğu
nu sanmalarına rağmen soruşturmayı derinleştirdik-
lerinde firma sayısının çoğaldığı, bu firmaların tü
münün açıklanması ile sistemin çökeceğini belirtmesi, 
hayalî ihracatın ülkemizde kurumlaştığını ortaya çı
karmıştır. 

Aynı yetkilinin yaptığı açıklamada «Hazineye ge
len rakamlar ile, kompütürdeki rakamların birbiri 
ile çeliştiği, 'bu çelişjkimn hayalî ihracatların hayalî 
rakamlar verişinden kaynaklandığı, Hükümetin bu so
runu çözmekten aciz kaldığını» belirtmiştir. 

4 Ocak 1985 tarihli bir gazete de ise; «hayalî ih-, 
racatın mazisinin 1984 başlarına uzandığını, vergi iade 
oranlarının önce % 80'e, sonra % 55'e düşürüleceğine 
ilişkin yapılan açıklamalardan sonra ihracatta «nay
lon patlama»nın gerçekleştiğini, özellikle Almanya 
ile İsviçre'ye yönelik ihracatın Ocak - Mart 1983'te 
ihracat tutarı 8.6 milyon ve 73.5 milyon dolar düze
yinde bulunurken bu rakamların 1984 Ocak - Mart 
döneminde 2064 ve 349.3 milyon dolara ulaştığını, 
Türkiye'den çıktı görünen 550 milyon doların üzerin
deki mal gerçekte 82 milyon dolar civarında oldu
ğunu» açıklamıştır. 

Yine bazı ihracatçı firmaların hayalî ihracat yap
tıklarının Merkez Bankasınca saptandığı, bunlar ara
sında Türkiye'de ciddî olarak tanınan kiişilerin de or
tak bulunduğu firmaların yer aldığı ve bunlardan bir 
dış ticaret anonim şirketinin 650 milyon civarında ve 
bir holdingin 240 milyon hayalî ihracattan vergi ia
desi aldığı, haksız alınan bu iadenin yeniden geri alın
ma amacı ile firmanın mahkemeye verildiği yetkili
lerce ifade edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, hayalî ihracat iddiası ülkemiz
de milyarlarca lira zarara yol açmış ve yalnızca iddia
dan ibaret olmayan gerçek bir olaylar dizisidir. Ka
muoyu uzunca bir zamandır hayalî ihracat iddiaları
nın sonuçlarını beklemesine karşın bir yıldır bir 
sonuç alınmaması olayların hasır altı edildiği intibaı
nı yaratmakta ve kamuoyundaki kuşkulan giderek 
artırmaktadır. 

Kaldı ki yetkililer gerek yasalardaki başlıklardan, 
gerekse hayalî ihracat yapan firmaların sayılarının 
çokluğundan Hükümetin işin içerisinden çıkamadığını 
açıklamaktadırlar. 

Yukarıda açıklanan nedenlerin ışığında ; 
Konunun aydınlığa kavuşturulması ve Meclisimi

zin bilgi edinmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 nci maddelerine göre Meclis Araştırması yapıl
masını arz ve talep ederiz. 
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BALKAN — Sayın mEetvekilleri, bu Meclis 
araştırması önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis 
araştırması açılıp açılmaması- konusundaki öngörüş-
me gelecek birleşimde yapılacaktır. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma

larına ara vermesi sırasında da Soruşturma Komis
yonunun gerektiğinde çalışabilmesine ilişkin (9/328) 
esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (4170) 

BAŞKAN — Yine sunuşlar kısmında 9/328 esas 
numaralı Meclis Sorutturması Komisyonunun İçtü
züğün 26 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 
vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail 

özdağlar hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca kurulmuş bulunan Meclis Soruşturması Ko
misyonumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmalarına ara vermesi sırasında da {gerektiğinde ça
lışabilmesi hususunda, 24.1.1985 tarihli 4 üncü Bir
leşiminde karar almış 'bulunmaktadır. 

Alınan bu kararın, İçtüzüğün 26 ncı maddesi 
uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve 
teklif edferim^ 

Saygılarımla, 
'Meclis Soruşturması Komisyonu 

Başkanı 
(Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekili 

BAŞKAN — 'Bu tezkereyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2. <— Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (31678) 

BAŞKAN — Bazı miilletvekillerine izin verilmesi
ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı onayınıza suna
cağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemle
ri, Başkanlık Divanının 24.1.1985 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür) 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Ledin Barlas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V̂  

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, hastalığı ne
deniyle, 7.1.1985 tarihinden itibaren 20 gün. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, hastalığı nede
niyle, 16.1.1985 tarihinden itibaren 15 güm, 

Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi, hastalığı ne
deniyle, 15.1.1985 tarihinden itibaren 20 gün. 

İstanbul Milletvekili Kemal Özer, hastalığı ne
deniyle, 16.1.1985 narininden itibaren 1 ay. 

BAŞKAN — Biı izin taleplerini ayrı ayrı okutup 
onayınıza sunacağım: 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, hastalığı ne
deniyle, 7J. 1985 tarihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

İzmir Milletvelküli Vural Arıkan, hastalığı nede
niyle, 16.1.1985 tarihinden itibaren 15 gün* 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

Aydın Milletvekili Osman Esjgin Tipi, hastalığı 
nedeniyle, 15.1.1985 tarihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

İstanbul Milletvekili Kemal özer, hastalığı nede
niyle, 1&1.1985 tarihinden itibaren 1 ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.; ~~ 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye -

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/33) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının dostluk gruplarıyla ilgili tezkereleri vardır; 
okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağımı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna " 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-
arası Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede isimleri 
yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşebbis 
Heyetin istemi, Hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının 17.12.1984 tarihli toplantısında 
görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen DosÜluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 
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Aldı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meçisin onaylarına sunulur. 

Ledlin Barlas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

MÜTEŞEBBİS HEYET 
İbrahim Fevzi Yaman ANAP. İsparta Milletvekili, 
Mehmet Özalp ANAP. Aydın Milletvekili, 
ilsmet Oktay ANAP. Eskişehir Milletvekili, 
Mustafa Batgün ANAP. Kocaeli Milletvekili, 
Kâmran Karaman ANAP. Hatay Milletvekili, 
Özer Gürbüz H.P. Sinop Milletvekili, 
iSururi Baykal H.P. Ankara Millletvekili, 
Cemali özdemir H.P. Tokat Milletvekili, 
Osman Bahadır M.D.P. Trabzon Milletvekili, 
Mehmet Kocabaş M.D.P. tçel Milletvekili. 
'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-
İtalya Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (5/32) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Geneli Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolıar-

arası Türkiye-îta'lya Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı Sayın Milletvekillerinden 
oluşan Müteşebbis Heyetin istemi, Hükümetin de ko
nu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 24.1.1985 ta
rihli toplantısında görüşülerek; , 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 1*6.1.1964 tarih, 378 sayılı-Ka
nunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve Ibu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Ledin Barlas 
Türlkiye Büyük M'ilöt Meclsii 

(Başkanı Vekili 

MÜTEŞEBBİS HEYET 
Oğan Soysal ANAP. Ankara Milletvekili, 
(Metin Gürdere ANAP. Tokat Milletvekili, 
»İlker Tuncay ANAP. Çankırı Milletvekili, 
A. Cengiz Dağyar ANAP. Antalya Milletvekili, 
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Haindi Özsöy ANAP. Afyonkarahisar Milletvekilli, 
Halil İbrahim Şahin H.P. Denizli Milletvekili, 
Abdullah Çaıkırefe H.P. Manisa Milletvekili, 
Ömer Kuşhan H.P. Kars Milletvekili, 
Abdurrahman Demirtaş M.D.P. Hatay Milletvekili, 
Abdülkerim Yılmaz Erdem M.D.P. Mardin Mil-. 

letveikili. 

(BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-
Endonezya Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/29) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde pariamentolar-
arası Türkiye-Endonezya Dosltluk Grubu kurulması 
için ilişik listede isimleri yazılı ıSayın Milletvekillerin
den oluşan Müteşebbis Heyetin istemi, Hükümetin de 
konu hakkında görüşü alındıktan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 24.1.1985 ta
rihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münaseibetlerinîn Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adi geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Ledin Barlas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Başkanı Vekili 

MÜTEŞEBBİS HEYET 
Recep 'Ercüment Konukman ANAP. İstanbul Mil

letvekili, 
Talât Sargın ANAP. Tokat Milletvekili, 
Sabahattin Araş ANAP. Erzurum Milletvekili, 
Hayrettin Elmas ANAP. İstanbul Millletvekili, 
İsmail Dayı ANAP. Balıkesir Milletvekili, 
Musa Ateş HJP. Tunceli Milletvekili, 
Ali Rıdvan Yıldırım H.P. Tunceli Milletvekili, 
Davut Abacıgil H.P. Balıkesir Milletvekili, 
Ali Bozer M.D.P. Ankara Milletvekili, 
Ülkü Söylemezoğlu M.D.P. Kahramanmaraş Mil

letvekilli. 

436 — 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir noktayı bilgilerinize sunmak istiyorum. Sanı
yorum en çok sorulan soru dıa bu. Bu arkadaşların 
müteşebbis heyette bulunması mevcut mevzuatımız içe* 
risinde kendilerine hiçbir öncelik ve imtiyaz tanı
maz. Gerek bu konuları düzenleyen kanun, gerekse 
ona bağlı olarak hazırlanmış olan tüzükler ve yönet-
meiikller bu hususu 'gayet açık bir şekilde ifade et
miştir, 

Bu hususu bilgilerinize sunarım. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye -
Kanada Dosttuk Grubu kurulmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/31) 

BAŞKAN — İÖiger 'önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye (Büyük Millet Meclisinde Parlamenıtolar-
arası Türkiye - Kanada .Dostluk Grubu kurulması 
için ilişik üstede isimleri yazılı Sayın Milletvekille
rinden oluşan Müteşebbis Heyetin istemi, Hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
24.1.1985 tarihli (toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun (Kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

lAdü geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarımca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

(Ledin Barlas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

MÜTEŞEBBİS HEYET 
ANAP 

iBerati Erdoğan Samsun Milletvekili 
Osman Doğan Şanlıurfa Milletvekilli 
Mustafa Uğur Ener Kütahya Milletvekili 
Kadir Demir Konya Milletvekili 
/Mehmet Bağçeci Yozgat Milletvekili 

HALKÇI PARTİ 
Günseli özkaya İstanbul Milletvekilli 
Bilâl Şişman İstanbul Milletvekili 
A, Aşkın Toktaş İzmir Milletvekili 

IMIDP 
M. Sedat Turan Kayseri MMetvekili 
Mehmet Erdal Durukan Adana 'Milletvekili. 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum1: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6., — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye 
- Amerika Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/30) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye (Büyük Mİlet Meclisinde Parlamentolar-
arası Türkiye - Amerika Dostluk Grubu kurulması 
için ilişik listede isimleri yazılı Sayın MiMetvek'llerin-
den oluşan Müteşebbis Heyebin istemi, Hükümetin 
de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türki
ye Büyük Milet Meclisi Başkanlık Divanının 24.1.1985 
«tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27.6.1972 (tarih ve 1599 sayılı Kanun ile deği
şik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk Gru
bunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Ledin Barlas 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

MÜTEŞEBBİS HEYET 
ANAP 

M. Oltan Sungurlu Gümüşhane Milletvekili 
Hazım Kutay Ankara Milletvekili 
Mümtaz Güler Uşak Milletvekili 
Saffet Sert Konya MMetvekili 
İlhan Aküzüm Kars Milletvekili 
Mustafa Oakaloğlu Antalya Milletvekilli 

H. P. 
Salim Erel Konya Mıilletvekili 
A. Savaş Arpacıoğlu Amasya Milletvekili 
Yusuf Demir Uşak Milletvekili 

. ıRıza Tekin Siirt Milletvekili 

MDP 
Süleyman Çelebi Mardin Milletvekili 
Ebubefcir Afcay Erzurum Milletvekili. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu Parlaınentolararası Dostluk Grupları ile ilgi-
li 'hir -bilgiyi daha sunmak istiyorum. 

Burada onaylanması il© bu dostluk' gruplarının ku
rulması tamamlanmış değildir. Üye kaydına başlana
caktır. Yüce 'Meclisin bütün üyeleri dostluk grupla
rından arzu ettiklerine üye olacaklardır ve üye olduk
tan sonra bu dostluk grubunun organları secimle te-

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
BAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» kıs

mana geçiyoruz. 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaTın, ye

minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2., — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
İran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından Sözlü Soru önergesi 
(6/246} 

(BAŞKAN — 6/187 ve 6/246 esas numaralı soru
lar, soru sahipleri izinli olduklarından ertelenmiştir. 

3. — Siirt Milletvekili Nefdet Naci Mimaroğtu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 

VI- — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/„ — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176,177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasartst-
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
245) (2) . 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Saytlı 
Basmayazı ise 11.10,1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

(2) 235 S.. Sayılı Basmayazı 16.1.1985 tarihli 54 
üncü Birleşim Tutanağına ektidir. 
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I şekkül edecektir. Bu süreç ısonunda ancak dostluk 
grubunun kurulması tamamlanmış olacaktır. . 

Onun için, demin de arz ettiğim gibi, müteşebbis 
I heyetin herhangi bir önceliği, bir imtiyazı yoktur. 
j Ayrıca, bu zahmete, bu teşebbüse girdikleri için bel-

fcide .arkadaşlarımıza teşekkür etenemiz gerekir. 
I Bunu bilgilerinize sunarım efendim. 

VE CEVAPLAR 

ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

IBAIŞKA'N — 6/226 ve 6/238 esas numaralı soru
lar da mehil verildiği için ertelenmiştir. 

5 inci soruya geçiyoruz. 
5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/223) 

BAŞKAN — Sayın Necati Kara'a?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
6 ncı ısoruya geçiyoruz. 
6. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 

yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/248) 

BAŞKAN — Sayın CaJbit Tutum?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifle, 2 noi sıradaki tasarının ko
misyonca geri alınan maddeleri henüz komisyondan 
gelmediğinden görüşmeleri yapamıyoruz. 

Gündemlimizde 'bugün için görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. Yüce heyetinizin dünkü birleşim
de aldığı karar gereğince, 12 Şubat 1985 Salı günü 
saat 15,00'te toplanmak ve gündemdeki konuları sı
rasıyla görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 16.20 
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GÜNDEMI 

58 İNCİ BIRLES/İM 

24 . 1 . 1985 Perşembe 

Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/6) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletveküi Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt Milletveküi Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt ili Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

15.00 

| 4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Mâliye ve Gümritk Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

5. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
iran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala-

I nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine llîşkin Sağlık ve 
Sosyal Yarciım Bakanından sözlü Soru önergesi 
(6/246) 

6. -^Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 
yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 

I yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
i önergesi (6/248) 

7 
KANUN TAŞARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 indi Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/İ02) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 1Q86 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 
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