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mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
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2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Hikmet Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezrinoğİH'mın vekillik etmesinin uygun görül
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8. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında 
iki aydan fazla izin alan Konya MiHetvekiK 
M. Kubüay İmer'e ödeneğinin verilmesine dair 
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Sayfa 
nin değiştirilmesi ve bîr fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/180,4/92) 205:206 

11. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
Islami tümler Akademileri Kanun teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme ahnmasına dair 
önergesi (2/134) 206:208 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 200 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 
9 arkadaşının, Mili* Eğitim Bakanlığında yapı
lan uygulamaların yasalara aykırı olup olma
dığım saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 200:201 

Sayfa 
2. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 ar

kadaşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze 
ilişkin tutum ve davranışları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasma ilişkin önergesi; (8/6) 201:202 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 209 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 209 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 

Emniyet Teşkilatında yapılan tayin ve nakillere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam İrfan özay-
dınh'nın yazılı cevabı (7/187) 209 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
TIR kamyonu ile yapılan kaçakçılık olayına 
ilişkin Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sorusu ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğhı ve Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay Ma
taracının yazılı cevapları (7/205) 209:210 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığmdan ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülme
diğinden: 

11 Nisan 1978 Sah günü saat 15.00te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.33'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboglü 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

No. : 44 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 4 . 1978 Cuma 

Teklifler 
İt, — C Senatosu Tabu Üyesi Mehmet özgtt-

neş'in, Türk DİN Akademisi kanun teklifi. (2/549) 
(MÜH Eğitin] ve Plan komisyonlarına) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 2 ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (2/550) (Plan Ko
misyonuna) 
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3. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 8 ar
kadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/551) (Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba'nın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/268) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba-

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin 
«burada» demek suretiyle, yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

1. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in vefatı
na dair Başkanlık sunuşu. (517) 

IBAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Edir
ne Milletvekilli Sayın İlhami Ertem'in vefatına dair 
Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Genel Kurallına 
Edime Milletvekili İlhami Ertem 4.4.1978 günü 

vefat etmiştir. Merhuma Tanrımdan rahmet, yakınla^ 
rma başsağlığı dilerim. 

kanlık tezkeresi. (3/269) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — Çalışma eski Bakam AB Rıza Uzuner'in, Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 10.1.1972 
tarih ve 34 sayın Haftalık Karar Cetvelindeki 2510 
saydı Emme Şinik'e ait Kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu. (5/6) (S. Sayısı : 69) (Da
ğıtma tarihi: 7.4.1978) (GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gündeme 

geçiyoruz. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde, Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Cahit Karakaş 
iMiilet Meclisi Başkam 

(Saygı duruşu yapıldı) 
IBAŞKAN — Allah rahmet etsin. 
Görüşmelere başlıyoruzj 
Gündem dışı söz isteyen arkadaşlannuz var; fa

kat gündemimiz çok yüklü olduğu için, kendilerine 
söz veremeyeceğim, bu bakımdan mazur görsünler. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Saati : 15.00 

IBAŞKAN — Başkanıvekili MusHh Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ — Mustafa Gazalcı (Denûzlî), İrfan Binay (Çanakkale) 

• 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Rahatsızlığı nedeniyle izinli bulunan Genç
lik ve Spor Bakam Yüksel Ç&kmur'a Kültür Bakam 
Ahmet W emer Kışlalı'nın vekillik ^etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair CmnhMrbaşktmığı tezkeresi. 
(3/274) 

&ASKAN — Sarmışlar kısmında Cumhurbaşkan
lığı teakcııefari vanfac, okutup bilgilerlinize sunacağım. 

3 . 4 . 1978 
MÎIet Meclisi Başkanhğıata 

Rahatsızlığı neuiemiyJe İzinli Iralanan Gençlik ve 
Spor Balkanı Yüksel Çakmur'un izin süresinin sonuna 
kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına Kültür Bakanı 
Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzenine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Hikmet Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/273) 

ıBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
5 . 4 . 1978 

Millet MecM Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Hik

met Oetin'in dönüşüne kadar; Devfct Bakanlığına, 
MaSiye Bakamı Ziya Müezzinoğlu'nuın vekHIîk etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahrî S. Korutürk 
Cumlhurlbaşkanl 

IBAŞKAN — BiIgUeninize sunulur. 
i. — Görevle yurt dışına giden İşletmeler Bakam 

Kenan Bulutoğlu'na Yerel Yönetim Bakam Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkmtiiğı tezkeresi 0/272) 

5 . 4 . 1978 
Millet Mecüsi Başkanhğma 

Görev ile yratt dışma giden İstetmeler Bakamı Prof. 
Dr. Kenan Buhdnğtn'noB dönöşöne kaslar; İşletmeler 
Bakaniığu», Yerci Yönetim Bakanı Mahmut Öz-
demıir̂ in vekillik etmesinin. Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk! 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — İzinli olarak yurt dışına gidecek olan Güm

rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya Devlet Ba
kanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/271) 

5 . 4 . 1978 
MiMet Meclisi Başkanlığına 

2 Nisan 1978 tarihinde izinli olarak yurt dışına 
gidecek olan Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Ma-
taracı'nın dönüşüne kadar; Gümrük ve Tekel Ba-
kanhğraa, Devlet Balsam Enver Akova'nın vekillik 
etmesânm, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz edıerim 

Fahri S Koî-arürk 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar-
kaâaşmtn, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup omadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

'BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesi vardır; 
okutuyorum: 

MtHet MecKsi Başkanlığına 
Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesine göre 
Milli Eğitim Bakanının tutum ve icraatı hakkında 

Meclis Araştırması talebimizin gereğini saygılarımız
la arz ederiz. 

Meclis Araştırma isteğimizin gerekçesi : 
Ecevit Hükümetinin göreve başladığı 5 Ocak 1978 

tarihinden şu ana kadar, Milli Eğitim Bakanlığında 
binlerce nakil işlemi yapılmıştır. Bu nakillerde kış 
ortasında öğretmenlerin perişanlığı, açkğı ve sefaleti
ni hazırlamışlardır. Okuyan çocukları olan öğretmen
lerin okumak hürriyetim yok etmişlerdir, öğretmen
ler eşlerinden ayrılmış, Türk aile hayatını kökünden 
yok eden bir icra> işleme konulmuştur. Bu nakiller
de istek ve talepler uydurma bahaneler ile TÖB -
DER'in isteği ile partizan CHP'si il ve ilçe yö-
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Delicilerinin keyfi istekleri yerine getirilmiştir. Nakil 
ve tayinlerin kendi istekleri haremde olanlara 
TÖB - DER'in üyesi olmayan öğretmenlerden oluşu 
Ue Hükümetin taraflı olduğunu Milli Eğitim Bakanı
nın yalnız TÖB - DER'in Bakam olduğunu ispat et
miştir. Kısaca diğer bir deyimle MÜH Eğitim Bakan-
hğı TÖB - DER'in fiili işgali altındadır. 

Kanun ve yönetmeliklerle hiç alakası olmayan an
layış içinde talebelerin de okuldan uzaklaştırılması-
nın dikta rejimlerinde dahi olmadığı gerçeği ile ibret 
vericidir. 

Anayasanın dibacesinde emredilen Türk milliyet-
çüiği anlayışının sembolü olan okullarda ne kadar ya
zı ve resimler varsa çöplüğe atümışar. Bunların yer
lerine bazı okullarda yabancı zavallılarının resimleri
nin ve sözlerinin asıldığı ve yazıldığı görülmektedir. 
Hatta okullarımızda İstiklâl Marşı söyletilmediği, 
Devletimizin sembolü Ay - Yıldızlı Türk Bayrağımı
zın göndere çektirihnediği söylenmektedir. 

Naküferm yapılışında 657 saydı Devlet Personel 
Kanununu hiçe sayarak, insanlık onurunun kırıcı bir 
şekilde yapdnuş olmaları, kadre ve memuriyet dere
cesi lise müdürü olanları köy okullarına gönderilmiş 
olması Milli Eğitim Bakanının kin, ihtiras ve intikam 
duygularını su yüzeyine çıkaran facia örnekleridir. 

Eğirim enstitülerine yeniden alınacağı ifade edilen 
talebelerin bir kısmı TÖB - DER ve bir kısmı da CHP 
teşkilatının onayı ile alındığını. Bu onayı alamayan
ların kayıt dahi yaptıramadığım. Hatta onayı elinde 
olmayan talebe namzetlerini okulların çevresine 
FOL - DER'fi polislerce sokulmadığı bir gerçektir. 

Bazı okullarda büyük Atatürk'ün resmim ayaklar 
altına alarak parçalayan idareci ve talebelere rastlan
ması ve bu kişilere Bakanlıkça soruşturma dahi açd-
mamış olması MiHi Eğitim Bakanının hangi zihniyette 
olduğunun ispatıdır. Eğitim enstitülerine daha evvelce 
kaydım yaptıran talebelerin yemden ahnacak talebe
ler için taban puanı yükseltmek suretiyle müktesep 
haklarm da ortadan kaldırılmasına gidilmesi hukuka 
aykırılığının başka bir delilidir. 

Okullarımızın milhüğini bir yana bırakacak bö
lücülük, yüacıhk ve ideolojik dersler verilmesi (Sol) 
bağımsız son Türk Devletinin geleceğini tehlikeye dü
şüren boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

Anayasamızı hiçe sayarak, kanunları reddederek, 
Hükümete akü hocalığı yapan TÖB - DER yöneti
cilerinin 20 . 3 . 1978 günü işi durdurma boykotu
na katılacaklarım beyan etmeleri ve katılmaları Dev
letin memuru olması gereken Ankara Valisinin bu 

dernek hakkında sus pus durmasa, buna karşılık hiç 
bir yasa dışı söz ve eylemi olmayan bazı dernekleri 
kapatması Vahye verilen emrin gereğinin yapdması-
nın ifadesidir. Hatta Türkiye'de Türk lisanından ayrı 
bölgesel lisanlarla ders yapılmasını isteyen TÖB -
DER yöneticilerine kanuni istem yapılmayışı MÜH 
Eğitim Bakanını ve Bakanlığın tutumunu, anlayışım 
açıkça sergilemektedir. 

Mahkûm olan TÖB - DER'Ii üyelerin idari kad
rolara getirilmesi ayn bir suçluluk doğurmaktadır. 
Yukarıda izah edilen ve Milli Eğitim Bakanlığının 
icraatlarının kanun ve yönetmelikler Ue işlem görme
diğinden gereken Meclis araştırması açılmasuu arz 
ve talep ederiz. 

İstanbul 
Turan Kocal 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Ankara 
Necati Gültekin 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Konya 
Agâh Oktay Güner 

(29 . 3 . J978) 
Çorum 

Mehmet Irmak 
Tokat 

Faruk Demirtola 
Elâzığ 

Memet Tabir Şaşmaz 
Gaziantep 

Cengiz Gökçek 
Erzurum 

Nevzat Kösoğhı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, şuası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Küttür Bakanının milli kültürümüze ilişkin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 ncir 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nçi madeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesi vardır, oku
tuyorum: 

Mitte? Meclisi Başkanlığına 
Kültür Bakanının bazı düşünce ve davranışları; 

Anayasamıza, İdare Hukukumuza, MilK Eğirim Te
mel Kanununa, Bakanlığın kuruluş amacına, Ata-
türfc*im mıifii kültür görüşüne, çoğulcu demokrasiye 
aykırıdır. 

Bakan, kamuoyuna, «toplumun kültürel gelişme
sini özerk bir kuruluş içinde kolaylaştırmak» için, 
«kendilerinin ve Hükümetlerinin Tunâ nnn, Küttür 
Bakanlığını ortadan kaldırıp yerine kültürel gelişme
yi özgür biçimde yürütecek bir özerk kuruluşu ger
çekleştirmek» okluğunu ilan etmiştir. 

Bu görüş, önce mÜH kültüriimüzün anakaynakla-
rım belirten «Türk milüyetçiMğinden baz ve ilham al-

— 201 



M. Meclisi B : 130 11 . 4 , 1978 O : 1 

mayı» öngören Anayasamızın başlangıcıyla bağdaş
mamaktadır. 

Çünkü; Kültür Bakanı, açıklamalarında, sadece 
«insancıl amaçlara yönelik, ekonomik, ilerici ve sol
cu» bir milliyetçilik anlayışına sahip olduklarını be
lirtmektedir. Atatürk'ü böyle bir milliyetçi olarak ta
nıtmakta; ileri milliyetçiliğin gereğini ancak kendile
ri gibi «solcu iktidarların» gerçekleştirebileceğini id
dia etmektedir. 

Kültürel gelişmeyi özerk bir kuruluşa vermek, 
Anayasamızın 41, 50 ve 129 ncu maddelerine aykırı
dır. Bu maddeler, «Kültürel gelişmeyi ödevini» sade
ce Devlete vermiştir. Anayasayı değiştirmeden, de
ğil Kültür Bakanının; Hükümetin dahi bu görevi dev
retme hakkı ve yetkisi yoktur. 

Bakanın görüşü idare Hukukumuza da aykırıdır. 
İdare Hukukumuz gereğince, Devletin, kendi varlı
ğım koruyucu ve yaşatıcı anagörevleri vardır. Bun
l a r : Milli Savunma, Milli Kültür, Milli. Eğitimdir. 
Devlet, milli varlığıyla ilgili bu asli görevlerini, hiç
bir kişiye, grupa, zümreye, kuruma, millete, devlete 
vermez. 

«Özerk kurum», Devletin vesayeti altında bir ku
ruluştur. Görevin devri, Devleti vesayet altına sok
mak demektir. 

Bağlayıcı bu gerçekler karşısında, Bakanlığın kal
dırılabileceği; Milli Kültür politikası ve uygulaması 
dışında bazı genel kültür konularının özerk kurum
lara verilebileceği; ancak, yönlendirme yetki ve so
rumluluğunun, Devlet tüzelkişiliği dışındaki kurum
lara kesinlikle devredilemeyeceği iyi bilinmelidir. 

«Türkiye Cumhuriyetimin temelinin kültür» oldu
ğunu belirten, milli kültür kaynaklarına inanan ve 
dayanan Atatürk'ün görüşleri karşısında; milli kül
türe, iliç ciddi tepkinin Marksist * Leninist ideoloji
den gelmiş olması, kesinlikle politik olmayan, milli 
endişelerimizi artırmaktadır. 

Milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan ve 
çatışan sloganlarla Külttür Bakanının bazı sözleri ara
sında benzerlikler görünmesi; çoğulcu demokrasimiz
de Bakanın sadece kendi görüşlerini mutlak, en doğ
ru, tek çözüm yolu sayması da endişelerimizi artır
maktadır. 

Bu bakımdan, başlatılan «kültürel gelişmedeki 
önemli dönemeci», çok tehlikeli «milli gaflet döne
meci» olarak görüyoruz. 

Milli kültürümüzün anakaynakları içinde çok bü
yük yeri ve değeri bulunan Dinimize = Islamiyete, 
Kültür Bakanının bugüne kadar hiç temas etmemesi
ni ciddi talihsizlik sayıyoruz. 

Kültür dönemecini, milli kültürümüzün birleştiri-
ciliği, kaynaştırıcıhğı ve bütünleştiriciliğiyle bağdaş-
tıramıyoruz. Aksine, «milli birlik» yerine «evrensel -
enternasyonel birlik» hayallerini daha hızlı geliştire
ceğinden endişe ediyoruz. 

Her çeşit ideolojik, emperyalist, faşist, anarşist 
ve terörist niyetlere ve cinayetlere en uygun kültürel 
ortamın daha çok güçlendirilmeye yarayacağına ina
nıyoruz. 

tç savaş denemelerine dönüştürülen anarşinin, kar
gaşanın ve çatışmaların baş sebebinin «milli kültür
süzlük» olduğu inancım taşıyoruz. 

Devleti yıkmak, milleti' parçalamak isteyenlerden 
kurtuluş çaresinin, başta Hükümet olmak üzere, mu
halefeti ve Devletin bütün kuruluşlarıyla, teşhiste 
doğru ve samimi olarak birleşmek, anlaşmak, «milli 
tehdidi ve felaketi» politik ve demagojik yönde de
ğerlendirmemek şartıyla, ortak ve enerjik iktidar tu
tumu ve davranışı olduğu görüşünü benimsiyoruz. 
Uzun vadeli koruyucu köklü tedbirin, milli kültüre 
Önem, öncelik ve ağırlık vermek; Atatürk ve Türk 
milliyetçiliğinde birleşmek olduğuna; bunu, milli eği
tim yoluyla milletimize ve Devletimizin bütün ku
rumlarına benimsetmek ve temel yapmak olacağına 
yürekten inanıyoruz. 

«Kültürel dönemedi», toplum ve Devlet hayatımı
zı birinci derecede ilgilendiren; mil i duygu ve inanç
larımızın önceliği ve ağırlığıyla bağdaşmayan milli 
bir konu, sapma olarak gördüğümüzden tarihi ve 
milli sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100, 101 nci maddeleri gereğince, Kültür Bakanının 
tutumu üzerinde Genel Görüşme açılmasını müsaa
delerinize arz ediyor, saygılar sunuyoruz. 

Bolu 
Avni Akyol 

İstanbul 
Recep Özel 
Kastamonu 

Ali Nihat Karol 
tçel 

Fevzi Arıcı 
Edirne 

Mustafa Bulut 
Antalya 

Kaya Çakmakçı 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Kocaeli 
Adem AM Sarıoğlu 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

»vırKiareÜ 
Hasan Korkut 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/90 ) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkereleri var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık Komisyonundan istifa 

ediyorum. Bilgilerinize arz ederim. 
Antalya 

Ömer Buyrukçu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un Sayıştay 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4189) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sayıştay Komisyonundan isti

fa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Tokat 

Ali Kurt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/270) 
BAŞKAN — Sayın miletvekiHeriııden bazılarına 

izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır, 
okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 6 . 4 . 1978 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 
Konya Milletvekilli Mustafa Kubilây İmer 76 gün 

hastalığı nedeniyle, 8 , 3 . 1978 tarihinden itibaren. 
İzmir Milletvekili Kaya Bengisu 24 gün hastalı

ğı nedeniyle, 3 , 4 . 1978 tarihinden itibaren. 
Konya Milletvekilli Tahir Büyükkörükçü 15 gün 

mazereti nedeniyle, 3 . 4 . 1978 tarihinden itibaren. 
istanbul Milletvekili Cengiz özyalçuı 15 gün ma

zereti nedeniyle, 11 . 4 . 1978 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza su

nacağım. 
«Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer, 76 

gün hastalığı nedeniyle, 8 . 3 . 1978 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili Kaya Bengisu, 24 gün hasta
lığı nedeniyle, 3 . 4 . 1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştıV. 

«Konya Milletvekili Tahir Büyükkörükçü, 15 
gün mazereti nedeniyle, 3 , 4 . 1978 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Cengiz özyalçuı, 15 gün 
mazereti nedeniyle, 11 . 4 . 1978 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki 
aydan fazla izin alan Konya Milletvekili M. Kubi
lây İmer'e ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/275) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Mustafa 
Kubilây îmer'e ödeneğinin verilebilmesi hakkında 
Başkanlık tezkeresi vardır, okutup onayınıza suna
cağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Konya Milletvekili Mustafa Kubilây 
îmer'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclis?/ Başkam 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, Sosyal 
Maksatlı Fon ve Kredilerden Faiz Alınmamasına iliş
kin Kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi, (2/9, 4/91) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
Verdhriiş doğrudan doğruya gündeme alınma öner
geleri vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazdı 2/9 esas nohı kanun tekliflimin 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme afan-
ımasım saygılarımla talep ve rica ederim. 

Konya 
Şener Batta] 
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TekHfin mahiyeti: Sosyal maksatlı fon ve kredi
lerden faiz alınmaması hakkında kanun teklifi. 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Komis
yon Başkanlığına haber verihnîştir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Önergenin lehin
de, şahsım adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) .— Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Sosyal maksatlı fon ve kredilerden faiz alınma

ması hakkındaki kanun teklifimizin, komisyonlarda 
beli bir müddet içinde görüşülmesi mümkün olma
dığından dolayı, Millet Meclsi İçtüzüğünün 38 nci 
maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme alın
ması hususunda huzurlarınızda isirthanıda bulun
mak için söz aldım. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal maksatlı fon ve 
kredilerden maksadımız sudur: Mesken kredileri ve 
bir kimsenin, ev yaptıracağı zaman çeşitli kuruluş
lardan aldığı krediler faize taba oîmamahdır. Çün
kü, evladına bıraktığı faiz borcu evin mülkiyet pa
rasını geçmektedir. Bu bakımdan, tekliflimiz mes
ken kredlerinden, sosyal maksatlı meskenlere veri
lecek kredilerden faliz alınmamasına ait bir teklif
tir. 

Bu teklifin getirdiği diğer hususlardan biri de, kü
çük esnafa verilen krediler faizden muaf olmalıdır. 
Çünkü, esnaf o faizle yaşama mücadelesi, yaşama 
sıavaşı vermek fefemekfedlir; onu % 2Ü'nin, °/0 3tfxm 
üzerlinde faiizle borçlandırma, onun icrali sanat etme
sini, kral ticaret etmesini önlemek olur. Üstelik 
devlet, - tektifimiz kabul edilirse - böyle Mr sömürü
nün de vasıtası ve himayecisi olmamak durumunda 
kalacaktır. 

Bir diğer sosyal maksalth kredi örneği vermek 
gerekirse; bu da, Türk köylüsüne verilen zirai kre
dilerdik, besicilere verilen kredilerdir, tohum kredi-
lerldlir. Bunlar da faizden arınmalıdır, bu sosyal 
maksatlı krediler faizsiz verilmelidir. 

öğrencilere verilen burslar da faizden arınmalı
dır. Çünkü, îîlm yapmak isteyen adamı korumak la
zımdır. Bize göre faliz, sömürünün başlıca vasıtası
dır. Faiz, kapKafist ekonominin nemasıdır. 

Bu bakımdan, bu sosyal maksatlı kredi ve fon
lardan faiz alınmaması hakkında kanun tekliflimi
zin doğrudan doğruya gündeme alınmam hususunda 
yüksek abalarınızdan emin bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımı, Türk köylüsünün tohu
mu için verilen krediden faiz ahnması, ekonomiye 

die zarar verir. «Bu nasıl oîacaktır?» şeklindeki zi-
hinlerdeki birtakım sorulara cevap vermek İsterim. 

Geçmüş devrelerde, 1974, 1975, 1976 ve 197Tler-
de Türk köylüsüne Mzsiiz olarak tohum kredisi 
veriMıûştir, bu kredi işlemiştir ve tatbikatta, faizÜi 
kredilerden daha iyi işlemiştir ve % 95*in üzerinde 
para İade edtilmişilir. Bu bakımdan, Devlet parası 
dla birtakım faiz alacaklarıyHa birleşip, yılar yılı ta
kiple heba olmamış ve korunmuştur. Keza, besöcii-
Lk kredfeıi olarak verilen kredi de faizsiz olarak ba
şarıyla istemiştir. Şimdi küçük esnafımıza faizsiz kre
di vermenin zamanıdır; şimdi Türk köylüsüne, Türk 
çiftçisi'ne verilen cüzi miktardaki krediler1! faizle bu-
landırmamak, onu sömürmemenin zamanıdır. Hükü
metimiz, Meclisteki partilerimiz ve milletvekili ar
kadaşlarımız böyle bir sömürüye «Hayır» demenin 
güzel bir örneğini vereceklerdir; bu ümitle hepinizi 
saygılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
konuyla ilgili olarak Bütçe - Pla ı Komisyonu adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Bir tasarının 38 nci maddemize göre 45 gün içeri
sinde görüşülememesi nedenijyite doğrudan Gene! 
Kurulda görüşülmesine ilişkin talebi, İçtüzüğün sa
dece 38 nci maddesi açısından belci haklı bir taSep 
olarak değerlendlirebiliriz; ancak İçtüzüğümüz, ko
misyonları asıl komiisyonlar olarak belirlerken 
özeR&le Plan - Bütçe Komisyonu, Anayasamızın 
94 ncü maddesine göre, Devlettin gelir ve giderlerini 
dengeleyen ve Hükümetin bütçesini esas afap da 
buna göre dengeli bir gelir - gider dağılımım sağla
yan komisyon olarak behVtenniştir. 

Şimdi bir tasarı, isterse Bütçe - Pian Komisyo* 
nurada 45 gün içerisinde görüşülemediğinden, ister
se ilgili olan bir başka komisyona gittiğinden dola
yı Genel Kurula gelirse, Anayasamızın Bütçe - Plato 
Komisyonuna anagörev olarak verdiği bu prensibin 
öncel'kle dışına çıkmış oluruz kanısındayız. Zira, 
gerek gelirlerin kaynak olarak sağlanması, gerekse 
giderlerin bu kaynaktan harcanma zorantuğu esas
tır. Eğer bu şekilde bir yolu açacak olursak, Bitçe 
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Planı Koor/jsıyomuma gelmeden dahi, 45 gün bekletil
meyle, bir başka komisyondaki tasarıları Gene! Ku-
rııîdan geçirir ve böylece devletin getir - gider den
gesi içeıüslîndie esas abraması gereken büıtçesinS, ge
lirleriyle giderleriyle bür başka şekle çevirme olana
ğı, kapı olarak açılmış olur. Kaldı kli, Bütçe Plan Ko-
rniisyonu bir tasarının sadece bütçe oil&nakları içe-
rîsiniiîeki derageSemdiriîmiesi ve dcngelenmesllylıe %ili 
konuların dışında* bu tasarının d'iğer konuSarîa ilgi-
ül, diğer yasiaSarîa ilgilli yönlerini de araştıracak ve 
bu araştırmaların sonumda görüşlerimi Yüce Heyete 
biMireceklir. 

Bütçe PDan Konılisyonu Mecfs adına, sıizim adım
ca görev yapan bir koımisyonunuızıdur. Bu komisyon
da, bu umsurfedan yoksun oSaıak, taşanların 38 
rcci maddeyli esas almak suretiyle • Geneî Kurula gel
mesi büyük sakıncalar teşkili edeceği gibi, kanımızca 
bütün bu sakıncaüarın ötesinde içtüzüğümüzün ve 
Anayasamızın maddeferime de bir aykırıhk teşkil 
eder. Bu balcımdan hangi komisyonu ifeilendlirirse 
ilgilendirsin, ama parasal yönüyle bütçeyi ilgilen
diren tasarıların, bu başka komlsyonltardan geçtik
ten soma, asıl kondisyon olarak Bütçe Plan Komıİs-
yomunla gelmesi ve Bütçe Plan Komisyonundan geç
ekten, sıomra da asıl koanlsyoauHi savunduğu bir tasa
rı o3arak Gene! kurularda efe alınması, biraz evvel 
arza çalıştığım gîb'i îçifcüzük ve Anayasa gereğidir. 

Faizlerle ilgili konuda politika yönümden bir
çok şeyler söylenebiHir. Faizin şu veya bu oram içe-
nisiinıde ataması veya hıiç alınmaması konusu görü
şülür, tartışılabilir. Bütün bunların bütçe olanakları 
içerMmde tartışılması öncelik taşır. Ancak, bir şeyi 
daha ifade etmek zorunludur kli, bugünkü çağımız
da faizi bir tarafa itmek suretiyle Devlet hayatında 
da, özel hayatta da bir iş yapabilmek olanağı kal
mamıştır. Artık çağımız 20 nci asrın sonuna gelmiş, 21 
mci asra gecem teknolojik ve ileri bir çağdır. 

Bu yönSerînm de esas alınmak sureltiyle, bu şe
kildeki tasarıların Komisyonumuzda incelendikten 
sonra Genel Kurula iimmıeısi ve Komisyonumuz ta-
iffifınılan .slizin adınıza görev yapan, Genel Kurutun 
temısiiklid olan Komisyon tarafımdan savunulması, 
görüşlerimin biMiriBmesli gerekir. Bunun dışındaki bir 
lişıem, yani 45 günlük süre içerisinde görüşlemedi-
ğiradem dolayı 38 nci madde uyarınca doğrudan Ge-
meî Kurula intikal ettiriînıeai şeklindeki taîep, İç
tüzüğe de, Anayasaya dla aykırıdır. Bu bakımdan Ko
misyon olarak bu teklifin reddine oy kuşanmanızı 
isüıirham eder, sizlere saygılar sunarım. 

Teşekkür ederdin, 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
FEHÎM ADAK (Mardin) — Lehte söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEHÎM ADAK (Mardin) — Muhterem arkadaş

larım, fonların faizsiz olarak dağıtılması mevzuu 
üzeriinde görüşme yapılırken, sık sık sömürüden bah
seden bir partinin sözcüsünün, «Faizin kalkmasının 
mümkün olmadığı» şeklindeki beyanları hakîkaten 
garipsediğimiz beyanlardır. 

Fak faaliyetlere gider olarak eklemen bir rakam
dır. Faaliyetler neticesinde yapılan istihsal memle
ket fertleri tarafından istihlâk edilir, dolayısıyla fai
zim eklendiği fliyat yükselir, bu fiyatt kullananlar ta^ 
rafından, bu bedel kullananlar tarafından ödenir. 

Bugün Memleketin büyük kitlesinin fakir olduğu 
düşünülecek olursa ve faiz sistemii içinde istihsal edi
len malların bu büyük kitle taraf imlan kullanıldı
ğı gözönümde bulundurulursa faizim ne büyük bir 
sömürü düzenli olduğu açık olarak ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, faizim müspet olduğu
mu, faizin iyi bir sistem geliştirdiğini iddlia etmek, 
böyle bir sömürü düzeni içinde mümkündür. Ama 
«Sömürüyü kaldıracağım» beyanı içinde faüzin İyi 
bir nizam olduğunu iddia etmek büyük bir çelişki 
ifade eder. 

Bundan evvelki devrelerde de, Ziraat Bankası 
borçlarının faizinin affı Meclisimizden geçmliştir. Ay
nı parti bu faizlerin kaldırılması için oy kullanmış
tır. Şimdi ise, böyle faizlerim kaMıntoasına karşı 
çıkmaktadır. Bu iki görüş arasımda çeflişki sarih 
olarak mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, kamaatimıce sadece fon
lardan değil, topyekûn faaliyetlerden faüz alınma
ması memleket için em salim yoldur. Bu salim yola 
dönülmediği müddetçe istismar devam edecektir, 
bu sa'lim yola dönmıediğimiz müddetçe edebiyatını 
yaptığınız kişimin sömürülmesi devam edecektir. 

Bu bakımdan, bu teklifimiz lehinde oy kullan
manızı arz eder, hepdnizâ hürmetle selâmlarım. (MSP 
sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen sayın üye var mu?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler?.. Kalbul edilmemiştir. 
10. — Konya Milletvekili Şener Battalın, Bir Kı

sım Personele Fiili Hizmet Müddeti Verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddsinin değistirilme-
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si ve bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun teklifinin. 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/180, 4/92) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Millet MecM Başkanlığına 

Aşağıda yazılı 2/180 esasta kayıtlı kanun tekli
fimin İçtüzüğün 38 ıi€İ maddesi gereğince günde
me alınmasını saygılarımla talep ve rica ederim. 

Konya 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti : 
Bir kısım personele fiili hizmet müddeti veriHme-

si için 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. 

BAŞKAN — OkuMan önerge hakkında Komis
yon Başkanlığına haber veıiilmliştir. Sayın Komüsyon 
konuşmak istiyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Hayır. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
Sayın Battal, lehte mi, aleyhte mi söz istiyorsu

nuz?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; huzurlarınızı tekrar işgal ettiğim
den dolayı bağışlanmamı rica ediyorum. 

Muftlteîif zamanlarda verdiğimiz önergeler, Mec
lislimizin toplanması imkânının zaman zaman aksa
ması yüzünden böyle birikiyor ve huzurunuzda bir
kaç önergenin müdafaasını bir anda yapmak gibi bir 
vazfife durumu hâsıl oluyor. Bundan dolayı (toleran
sınızı tekrar rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 5434 sayın Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desinde, bazı personele, «füH hizmet müddeti» ila
vesi vardır. Bu, 5434 sayılı Kanunun 32 nci mad
desiyle, tiyatro sanatçılarının yılda 3 ay, emeklilikle
rine fiiK hizmet müddeti ilave edilir. Röntgen işle
rinde çalışanlara böyle ilaveler vardır; basın mensup
larının 1 yıllık hizmetleri 15 ay sayılır; bir kısım 
personele bu imkân getirilmiştir. 

Tarafımızdan şu anda müdafaası yapılan teklif; 
PTT mensupları ile, PTT dağıtıcıları ve hat bakıcı
ları ile alakalı bir tekliftir. PTT mensupları, PTT 
dağıtıcıları, işçi - memur aynını tartışmaları için
de kaybolup giden, memur sayılan ve yıllarca yoru

cu çalışmalar yapan, en büyük kamu hizmeti sayı
lan ve Anayasadaki haberleşme hürriyetinin temin 
ve tesisine yardımcı olan personeldir. 

Mektup dolu sırt çantalarını bayramda, arifede, 
cumartesi ve pazar günleri ve tatillerde omuz vurarak 
taşır, bu kamu hizmetini yapar. Aklığı maaş da, 
Personel Kanunu vetiresi karşısında tatminkâr de
ğildir. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, yılda 3 ay 
fiili hizmet müddeti ilavesine mütaallik bu kanun 
teklifimiz sosyal adalete son derece uygundur. 

Hükümet programında, daha evvelki hükümet 
programlarında da bu kabil personele sosyal haklar 
getirileceği, himaye edileceği hususları vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna mensup arka
daşlarımızın bu zor durumda olan PTT mensupla
rına büyük alaka gösterdiklerini biliyorum. Mütead
dit milletvekili arkadaşlarım, bu kanunu biran ev
vel çıkaralım konusunda bendenizle işbirliği yap
mışlardır; zaman zaman görüşmelerimiz olmuştur. 

Komisyon disiplini bakımından, komisyon baş
kanları, elbette bu gündeme alınma hadisesinde 
aleyhte oy kullanırlar. Ama bir defacık, şu komis
yon sözcülerinin dediğini değil de, biraz da bizim 
dediğimizi kabul etmenizi, bu talebimize iltifat et
menizi saygılarımla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..: 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

/ / . — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, îslami 
İlimler Akademileri kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/134) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/134 esas sıra sayılı aşağıda yazılı kanun tekli

fimin, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince günde
me alınmasını saygılarımla talep ve rica ederim. 

Konya 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti : îslami İlimler Akademileri 
kanun teklifi. 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istemiyor. 
Buyurun Sayın Şener Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, aynı özür beyanı tekrarlamaya mecburum. 
Cidden çeşitli zamanlarda verdiğimiz önergeler ve 
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önergenin mümzisi de bizzat ben olduğumdan dola
yı, aKtığım imzanın hakkım vermeye mecbur kan
yonun. 

Muhterem arkadaşlarım, Îslami tümler Akade
misi kurulması hakkındaki kanun teklifi halen, şu 
anda Hükümet programında olan bir husustur. Ya
ni reddetmeniz mümkün olmayan bir husustur. Hü
kümet programına güven oylamasında oy kullanan 
arkadaşlarımız, elbette, Cumhuriyet Hafflc Partisi 
Hükümetinin yazdığı programdaki bu önemli hususa 
lehte oy kullanacaklardır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskîşehh-y — Sen o programa 
oy verdin mi? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Meselenin ehem
miyetine gelince muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
çeşitli akademiler vardır, çeşitli yüksekokullar var
dır; ama İslam enstitüleri olarak kundan yüksekokul
lar ilmi araştırma yapmak imkânını tam olarak bu
lamamaktadırlar. Bunlara ilmi araştırma yapmak, 
akademik hüviyet vermek bakımından, elbette bir 
an evvel akedemi haline getirilmesi büyük bir zaru
retin ifadesidir. Onun için bu zarureti gören bu 
Hükümet de, bundan evvelki hükümetler de, prog
ramlarına bu İslam enstitülerinin akademi olması 
hakkındaki kanun teklifini yazmış oldular. Bütün 
hükümetleri bu manada bu vesile Be tebrik etmek 
isterim^ 

Muhterem arkadaşlanm, «Kanun teklifi Komis
yonda olgunluk kazanmadı mı?» diye arkadaşlan-
mın bazı endişeleri varsa, o endişeleri de izale et
mek İstiyorum. Zira, kanun teklifimiz, daha evvel 
Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmüş, olgunlaş
mış bir teklifi ihya etmektir, yeniden vermektir. 
Bu bakımdan yüksek alakalarınızı isterken, aynca 
son derece rahatlık içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, İslam Akademileri ka
nun teklifini gündeme almak suretiyle büyük bir 
öğrenim kitlesine akademik araştırma imkânı vere
ceksiniz ve böylelikle îslamın geniş ufuklarında, Îs
lamın aydınlığında ilmi araştırma çok daha güzel 
olacak; îslami, aydın din adamlarına Türkiye'de tem
sil ettirmek imkânımız olacak. 

Bu hususa alakalarınızı rica ediyorum. 
Saygılar sunar, teşekkür ederim. (MSP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. 
SALtH ÖZCAN (Urfa) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte nü? 

I SALİH ÖZCAN (Urfa) — Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALlH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Başkan, say

gıdeğer üyeler; 
Îslami İlimler Akademisi Kanununu, bizim Par" 

ti Grupu olarak istememizde çok nedenler vardır. 
Türkiye'de her tarafta gazeteler yazıyor: «Din adanı
lan kültürlü değildir.» Onlann aleyhinde, sağda ve 
solda atışlar yapılıyor, tenkitler yapılıyor; fakat, 
onlan ilmi bir kariyere dayandırmak istediğimiz za
man da, maalesef, bir taraftan onlan lehinde ken
di programlarına alanlar, öbür taraftan bu kanu
nun geleceğini bildikleri halde Meclise gelmiyorlar; 

I bir taraftan da bunun aleyhinde olan Halk Partisi 
de bunun lehinde bulunuyor. Ne büyük tezatlar içe
risindeyiz ki, bir memlekette hem onlan tenkit edi
yor, hem de onlann bu şekilde yetişmeleri için im
kânlar hazırlanıyor. \ 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sizin gibi. 
SALİH ÖZCAN (Devamla) — Evet, bu mem

lekette iftihar ediyoruz, bin seneden beri bu mem
leket Mttslümandır, Müslüman kalacaktır. Bunun 
üzerine söz atmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
SALİH ÖZCAN (Devamla) — Bir memlekette 

böyle bir kariyerin kurulmasının aleyhinde olanlar, 
bu memleketin hiçbir zaman ilmi bir kariyere da
yanmasını istemeyenlerdir. 

Gerek Halk Partili kardeşlerime, arkadaşlanma* 
gerekse Adalet Partili olan arkadaşlanma sesleniyo
rum; eğer hakîkaten kendi iddialarınızda ilmi bir şe
kilde îslamın öğrenilmesini tetkik edilmesini istiyor
sanız, bu kanunun lehinde parmaklanmzı kaldırma
nız icap eder. Aksi takdirde, samimiyetinizden hiç
bir zaman bahsedilemez. (CHP sıralarından gürül
tüler. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
I Lütfen müdahale etmeyiniz. 

SALİH ÖZCAN (Devanda) — Ne yapalım ki, 
bugün Türkiye'de sekiz tane yüksek islam enstitüsü 
vardır, onlann hiçbir zaman bir ilmi tetkik yapma 
imkânlarım vermiyorsunuz. Fakat, öbür tarafta 
ortaokul seviyesinde olan ve bilmem papaz mektep
lerinde bu kariyer veriliyor; fakat maalesef islam 
enstitülerine bu kariyer verilmiyor. Eğer bu imkâ
nı vermezseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak da sizler vebal altındasınız. 

Hepinizi saygıyla selamlanın. (CHP sıralarından 
gülmeler, «Bravo» sesleri, MSP sıralarından alkış-

1 1ar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Aleyhinde konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Birkaç gündür görülüyor ki, İçtüzüğün 38 nci 

maddesi zorlanarak bir yere varılmak istenmekte
dir; daha doğrusu, bu 38 nci madde bir polemik 
konusu yapılmak istenmektedir. 

Yedi aydır hükümet eden ve on aydır burada bu
lunduğumuz halde bu tasarıların doğrudan doğruya 
gündeme alınması yolunda herhangi bir öneri getir
meyenler, İmar İskân Bakanlığı kendilerinde bulun
duğu halde Emlak ve Kredi Bankasının verdiği faizli 
kredilerin faizlerinin alınmaması konusunda her han
gi bir girişimde bulunmayanların» bugün Meclisi, 
38 nci maddeden yararlanarak doğrudan doğruya iş
gal etmelerin! doğru bulmuyoruz. 

Faiz konusunda ve gerekse islami ilimler akade
milerinin ihdası konusunda Cumhuriyet Halk Par
tisinin herhangi bir itirazı yoktur. Ancak, bizim 
itirazımız, daha önce hükümet olanların, aylarca, 
hatta dört yıl hükümet edenlerin, bu Meclis kürsü
sünden bu işleri dile getirmeyenlerin, ilk kez 38 nci 
maddeyi, geçen haftalarda olduğu gibi zorlayarak, 
Meclis çalışmalarım aksatmak ve kamuoyunda, bu
güne değin iktidarda yapamadıklarım muhalefette ya
pıyor gibi göstermek çabalarına karşıyız. Bunun dı
şında, Sayın Şener BattaPın getirdiği önerilerin hiç-

III. — YOKLAMA 

birisine doğrudan doğruya karşı değiliz; usule ve 
yönteme karşıyız.: 

Komisyonları aşarak, komisyonları çiğneyerek 
bir yere varma geleneğini bu Meclise getirmemenizi 
rica ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 
1, ETEM EZGÜ (Samsun) — Hayır efendim, eli

mi kaldırdım, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Ben görmedim. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Hayır efendim, ek

seriyet yok. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra «Sayın 

Başkan» dediniz. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Geçmediniz; «oy

lama» dediniz, ben ayağa kalktım; oylama kelime
sini söylemeden, ben size, «bir dakika» dedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben tekrar tekrar 
sordum. Daha evvelden söz almanız lazım zaten; 
almadınız. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — «Oylama» kelime
sini söylemeden önce, ben, size, bir dakika dedim. 

BAŞKAN — Ama, hayır; ben, «oylama» kelime
sini kullandıktan sonra söz verme imkânım olmuyor 
tabii. O bakımdan..; 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, Genel Kurulda çoğunluk yoktur. (AP sırala
rından «Çoğunluk yok» sesleri) 

(10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Onu iddia edebilirsiniz efendim. 

Yeni yoklama yapıldı; ama, birkaç kişi varsınız 
yoklama isteyen; 10 kişisiniz, yoklama yapılacak
tır efendim, 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Usule aykırı 
talepte bulunuyorlar efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre, yoklama isteyebi
lirler, onun için birşey diyemeyiz tabu. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, yarım saat önce tespit edildi efendim. 

BAŞKAN — Efendim biliyorum, yoklamayı ya
rım saat evvel yaptık, esasında yenidir, fakat, İçtü
züğe göre yoklama isteyince tabii ki yoklamayı ya
pacağız, 

MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Her yarım 
saatte yapılır mı? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yarım saat 
içinde tekrar bir yoklama daha yapılır mı? 

BAŞKAN — Şimdi, yarım saati geçmiştir; bir 
saati geçtiği için, saat de şimdi 17'ye geliyor... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Parlamen
tonun bir uygulaması var; yeniden yoklama yapma
nızın gereği yok. 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz yoktur. 
Bu bakımdan, 12.4.1978 Çarşamba günü saat 

15.00'te yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısından sonra toplanmak ve gündemde 
yer alan konuları sırayla görüşmek üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.34 

— 208 



M, Meclisi B : 130 11 . 4 g 1978 0 : 1 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. >- Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in Emni
yet Teşkilatında yapılan tayin ve nakillere ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı İrfan ÖzaydınîCnın yazılı ce
vabı (71187) 

8 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İr
fan özaydınk'dan yazdı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygüarımla rica ederim. 

Mehmet Irmak 
Çorum Milletvekili 

1. Son günlerde emniyet camiasında büyük bir 
huzursuzluğa yol açan kitle halindeki kıyım ve sür
günleri ne amaçla yapmaktasınız? 

2. Pol - Der isimli bir dermeğin kıyım ve sür
gün listesi hazırladığı ve sizin bu listeye uygun ola
rak nakil ve tayinler yaptığınız ileri sürülüyor. Bu 
husus doğru mudur? 

3. Özellikle İstanbul ve Ankara'da namuslu, 
dürüst ve vatansever polis memurları ve emniyet 
amirleri, emniyet müdürfcrînin görevlerinden alınıp, 
bu kış kıyamette sürgüne uğratümakrının sebebi ne
dir? 

4. İstanbul'da görevden alınıp kıyıma uğratılan 
emniyet amirleri ve müdürlerinin yerine getirilenle
rin aşırı solcu ve partizan oldukları ileri sürülmek
tedir. Doğru mudur? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 11 > 4 . 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Kadro 
098596 

Konu : Yazılı önerge Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

15 , 2 , 1978 tarih ve 7/187-1357/7067 saydı yazıla
rı. 

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak tarafın
dan, Emniyet Teşkilatında yapdan atamalar hakkın
da verilmiş olan yazdı soru önergesi incelenmiş ve 
cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Yapılan atamalarda kıyım veya sürgün ama
cı söz konusu değildir: Atama işlemleri, hizmetlerin 
daha etkin ve verimli yürütülebilmesini sağlamak için 

ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçe
vesinde yapdmaktadır. 

2. Hiçbir dernek, kuruluş veya kişi tarafından 
atamalarla ilgili bir liste verilmediği gibi, böyle bir 
girişimde bulunulması dahi söz konusu değildir. 

Atamalarda temel ilkemiz, bu işlemlerin, hizmet 
gereklerine uygun olarak objektif kıstaslar içinde ve 
meslek mensuplarının başarı, liyakat ve kıdem esas
ları gözönünde tutularak yürütülmesidir. 

3. İstanbul Emniyet kadrosuna yeni atananların 
aşın soku veya partizan olduklarının ileri sürüldüğü 
hususuna gelince; 

İddia edildiği şekilde bir tutum ve davranış içinde 
olanların, yeni ve önemli görevlere atanmaları söz 
konusu olamaz. 

Göreve başladığımızdan beri, iç güvenlik kuvvet
lerimizin tam bir yansızlıkla görev yapmalarına özel
likle özen gösterilmiştir ve gösterilecektir. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydınh 
İçişleri Bakam 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, TIR 
kamyonu ile yapılan kaçakçılık olayına ilişkin Mali
ye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sorusu ve 
Maliye Bakam Ziya Müezzinoğlu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı'nm yazılı cevapları._ 
(7/205) 

16 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük ve Te
kel bakanları tarafından yazdı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun kar
deşi Atillâ Hikmet Müezzinoğlu'nun adının, 10 mil
yon TL. hk bir TIR kaçakçdığuıa karıştığım, basma 
intikal eden haberlerden öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu durum muvacehesinde, şu hususların aydınlı
ğa kavuşturulmasım beklemekteyim. 

1. İddia edilen bu büyük kaçakçıhk olayı doğa
ra mudur? 

2. Doğru ise bu husustaki Gümrük ve Tekel 
Bakanının tutumu ne olacaktır? 
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3. Yakalanan TIR kamyonunda bulunan güm
rük görevlisinin orada bulunmasının sebebi nedir? 

4. Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğlu isti
fa etmeyi düşünmekte midir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 11 . 4 . 1978 

Ankara 
ÖKA : 310000/1204 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 3 . 1978 gün ve 7/205, 1503/8325 sayı

lı yazınız. 
tzmf-r Milletvekili Sayın Şiısasi Osma tarafından 

Başkanlığınıza verilen soru önergesi incelenmiş ve 
tarafımdan cevaplandırılması istenilen sorulardan ilk 
üçünün Gümrük ve Teke] Bakanlığım ilgilendirdiği 
düşünülerek sadece dördüncü soru hakkındaki ceva
bım aşağıda sunulmuştur : 

Olayı bir gazetede yer alan haberden öğrendim. 
Bunun dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim. 
Ayrıca olayda adı geçen Hikmet Müezzinoğlu ile de 
kardeşlik bağı dışında hiçbir ilişkim yoktur. 

Olayı gazeteden öğrendiğim gün Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanına resmi bir yazı ile başvurmuş ve 
konunun incelenerek en kısa zamanda aydınlığa ka
vuşturulmasını istemiş bulunuyorum. O zaman bası
na da açıkladığım gibi, inanıyorum ki suç ve suçlu 
varsa, kim olursa olsun, mutlaka cezasını görecek
tir; bir tertip varsa o da ortaya çıkacaktır. 

Sonuç ne olursa olsun, konunun ne benimle ve 
ne de yapmakta olduğum görevle herhangi bir iliş
kisinin bulunmadığın] bilgilerine saygı ile arz ede
rim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakam 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12 . 4 . 1978 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
T.A.T Şb. Md. 580/130-580 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 7/205 -1503/8325 saydı 23 . 3 . 1978 günlü 

yazınız. 
Basına intikal eden 10 milyon liralık TIR kaçak

çılığı ile ilgili olarak İzmir Milletvekili Sayın Şinasi 
Osma'mn yazıh olarak cevaplandırılmasını istediği 
hususlara dair bilgiler aşağıya dercedilmiştir. 

Arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

11 s 4 • a 1978 0 : 1 

1 . 3 . 1978 günü transit geçmek üzere Kapıkule 
Gümrüğünden yurda giren HD MV 891 ve 34 NN 
741 plâkalı iki TIR kamyonu, gümrük muhafaza 
memuru eşliğinde transit işlemine tabi tutulmuştur. 
Milletlerarası Karayolu ile yapılan Nakliyat Sözleş* 
meşine göre TIR sistemi içinde yurttan transit ge
çecek olan bu iki kamyonun salimen yurt dışına çık
masını temin bakımından refakatlerine muhafaza 
memuru verilmiştir. 14 . 3 . 1978 günü İzmit İl Jan
darma Komutanlığı tarafından İzmit civarında bu 
benzin istasyonunda beldemcktc olan Alman plâkalı 
TIR kamyonundan şüphe edilmesi üzerine, Alman 
uyruklu kamyon şoföründen durum sorulmuş ve fa
kat şoförün hiçbir belge ibraz edememesi ve refa
katçi muhafaza memurunun orada bulunmaması do
layısıyla kamyona el konulmuş ve bilahare gelen mu
hafaza memuru ile birlikte Alman uyruklu kamyon 
şoförü tutuklanmıştır. Kamyon Derince Gümrüğüne 
sevk edilmiştir. 

14 . 3 . 1978 günü bu haberin alınmasına mütea
kip 15 . 3 . 1978 günü olayın derhal tahkik edilme
si için tarafımdan Teftiş Kurulu Başkanlığına emir 
verilmiştir. Olayın tahkiki ile iki müfettiş görevlen
dirilmiş ve olay halen tahkik safhasındadır. Soruş
turma en kısa zamanda ikmâl edilecektir. 

Gazete haberlerinde, olaya adı karıştığı ileri sü
rülen ve Maliye Bakanı Sayın Ziya Müezzinoğhı'nun 
kardeşi olduğu belirtilen Hikmet Müezzinoğlu nede
niyle, Sayın Maliye Bakanından alınan 16 , 3 . 1978 
günlü mektupta, konunun dikkatle e!c alınarak ge
reklerinin yerine getirilmesi* biran önce incelenerek 
olayın aydınlığa kavuşturralması ve suç ve suçlu var
sa, kim olursa olsun mutlak cezalandırılması talep 
edilmiştir. 

Bilindiği üzere, göreve başladığımız ilk günden 
beri, kaçakçılıkla en etkin bir şekilde mücadele ede
ceğimi ve gerekli önlemleri eksiksiz alacağımı, bir- ' 
çok kere beyan etmiş bulunmaktayım. 

Bu cümleden olmak üzere, özellikle TIR geçişi
nin bulunduğu gümrük kapılarında devamlı müfettiş 
görevlendirmiş bulunuyorum. Yukarıda izah olunan 
kamyonlar TIR garantisi altında olmakla beraber, 
buna ilaveten, idari bir tedbir olarak, muhafaza me
muru refakatinde sevkedilmrş ve fakat olay yine de 
vuku bulmuştur. 

Halen olayın müfettişlik ve C. Savcılığınca tah
kik safhasında bulunmaktadır. 

Tarafımdan yaptırılan müfettişlik tahkikatı çok 
kısa bir zaman içinde bitirilecektir. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

130 NCU BİRLEŞİM 

11 . 4 .1978 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi. 
2. — Genel Görüşme önergesi. 
3. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekilleri

ne izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-

<çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet MecMsi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Oörüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 ar
kadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
Mşkin önergesi. (10/19) 

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 11 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nün, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-: 
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
İlköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği« 
tim Bakamndan sözlü soru önergesi, (6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 



10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına iliş'kin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanîrğında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekilli Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

• 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
I X I , — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek. 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2< — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan-

I lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21, 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 

I yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 

I in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Dan 

I ğıtma tarihi: 14.2.1978) 
5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 

Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke-

I resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum-

I lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7A — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nurt 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af̂  
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-

J tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-. 



misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 , 2.1978) 

X 16. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanu-; 
na ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Andlaşmasınm uygun gö« 
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü-; 
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 .1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesıine dair 6850 sayılı Ka« 
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-: 
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

17.; — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 saydı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad-: 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ils 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve MilM 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa^ 
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

21. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de* 



dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfını 
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

ğerlendirilıriesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamö* 
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekilli Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

22. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğüt Kökerlin, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü-

23. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayıli Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilrnesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet KCH 
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta-f 
rihi: 3 1 . 3 . 1978) 

24. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun1 

1 0 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge-ı 
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da-ı 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 


