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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmaldığı anlaşıldığından ve BıMe'şûıme 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmedi
ğinden : 

24 Mayıs 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te yapı
lacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.561da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesfi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.37 

BAŞKAN — BaşkamvelkiM M, Şevket Doğalı 

DİVAN ÜYELERİ — Nıizamettm Çoban (Kütalhlya), Man Binlay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 149 nçu Birleşimini açıyorum. 

Biraz evvel yapılan yoklama gereğince, Millet 
Meclisinde çoğunluğun bulunduğu anlaşılmıştır. O 

itibarla, yoklama yapmıyorum. 
Görüşmelere başlıyaruz. 

II, — BAŞKANLIĞIN GENEL, KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, son günlerde vuku bulan bazı beyan ve 
tebliğler üzerine alınması gereken acil tedbirler ko
nusunda gündem dışı konuşması, 

(BAŞKAN — Sayın Tungut, ar taç; «Seçim böî" 
gem Kars ili hakkında son zamanlarda basama ve 
radyo - televizyona yanlış intikal elden ve Kasis 
balkım bu suretle rahatsız elden bazı beyanlar kar
sısında gerekli açıklamayı yapmak üzere gündem 
dışı söz rica ediyorum» diyorsunuz. 

Buyuran Sayın Artaç. 
Sayın Artaç?.. Yok. 
«Son zamanlarda vuku bulan bazı beyan ve 

tebliğler üzerine alınması gereken acil tedbirler hak
kında gündem dışı konuşmama müsaade buyurulma-
sını saygıyla dilerim. 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu» 

Buyurun Sayın Erzurumluoğlu. (CHP sıraların
dan «Yoklamada yoktu, yoklamada yoktu» sesleri) 

Efendim, tezkere göndermişlerdir; yoklamada da 
vardır. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) 
— Sayın Başkan ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
aziz milletimizin ve mübarek memleketimizin bugün 
içinde bulunduğu durum hakkında yüksek huzurunu
za çıktnğım şu anda, Yüce Meclisin yüce üyelerini, 
aziz ve muhterem arkadaşlarımı saygı ve hürmetle 
selamlarım. 

Geçen hafta, Milli Eğitim Bakanı Sayın Uğur' 
un, bir Gensoru dolayısıyla bu kürsüde görüşülen 
anarşik olayların basit okul olayları olmadığını, onun 
boyutunu çok aştığını ve Yüksek Meclisten yardım ri
casında bulunduğunu hepimiz işittik. 

Cumartesi ve pazar günleri, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ge
nel Kurulunda Sayın Feyziöğlu, memleketin, Kur
tuluş Savaşından bugüne kadar geçirmediği çok kö
tü durum içinde bulunduğunu, memleket bugünkü 
gibi hiçbir zaman böyle köttü duruma düşmediğini, 
birlik ve beraberlik için el uzattığını, memleketi içten 
ve dıştan bölmeye çalışanların çoğaldığını ve Taksim 
Meydanındaki kızıl yürüyüşü, kızıl bayrakları, kızıl 
diktaların panolarını telin ettiğini gördük. 

Aynı toplantıda konuşan Sayın Kâmran İnan ise, 
bugünkü Hükümetin takip ettiği yanlış dış siyaset ne
deniyle Kıbrıs Rumlarının ekmeğine yağ sürdü
ğünü ve memleketi bölme yolundaki gayelerine mu
vaffak olduklarını ve dış düşmanların bugün âdeta 
bir «salip kavgası» na giriştiklerini belirtmiştir. 

Keza, bugün Senato Kontenjan Grupunun tebliğ
lerini de gazetelerden okuduk. 

Aziz arkadaşlarım, hiçbir gün yoktur ki, üniver
sitelerimizde, liselerimizde, ortaokullarımızda ve hat
ta ilkokullarımızda - ki bugünkü gazeteleri okuyan
lar Tekmen İlkokulunu duyarlar - olay ve çatışma 
çıkmasın; bîr veya birkaç Türk genci, yavrusu, po
lisi ölmesin veya yaralanmasın; bankalar soyulma
sın; vatandaş sokakta, evinde, vasıtasında hatta lo
kantalar veya camilerde silahlı saldırı ve gasp olay
larıyla karşılaşmasın; resmi Veya özel vasıtalar so
yulmasın, mukavemet edenler öldürülmesin; karşılıklı 
çatışmaların, yalnız buna taraf olanlar değil, oradan 
geçen, o civarda oturan, otobüs duraklarında otobüs 
bekleyen ve hiç taraf olmayan topluluklar üzerinde, 
âdeta kendi mariz ve psikopat ruhlarım tatmin için 
ateş açılıp can kayıpları verilmiş olmasın; hatta, he
nüz ana sütü ile beslenerek yaşayan masum yavru
caktan, yavrusunu akşam karanlığında okullardan al
maya giden ana ve babaya serseri bir kurşunun isabet 
ettiği haberleri duyulmasın. 

— 111 
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Menşei tamamen yabancı olan ve iç hayatımızda 
bazı siyasi teşekküllerimizin kanatları altında korun
maya çalışılan birtakım kuruluşların, birlik ve bera
berliğimizi bölmeye matuf hareket ve faaliyetleri du
yulmasın ve hatta müşahede edilmesin. 

Masum kişi, yavru ve hamile analar paketlenmiş 
bombalarla paramparça edilmesin. 

Bittabi, bunların çok büyük etkileriyle orta ve 
aşağı zümre halkımızın, yükünü kaldıramayacak de
recedeki ekonomik hayatın çekilmez hale geldiği 
müşahede edilmesin. 

Bu mübarek vatana Ve bu aziz millete hizmetten 
başka bir gayesi olmayan zavallı memurlarımız, âdeta 
mancınıklarla, semti meçhule fırlatılmış olmasın. 

Bilhassa son defa, Büyük Kurtarıcı Atatürk'ü
müzün heykellerinin etrafı büyük boy, kızıl diktaların, 
diktatörlerin panoları, kızıl bayrakları, «Kızıl partile
re ve Kürtlere özgürlük' «Bu kan denizinin üstünde 
kızıl bir güneş doğacak» gibi pankartlarla süslendiği 
görülmesin; hatta, kızıl sultanlar, kızıl diktatörler, 
Türkiye'ye, bu panolarla getirilmiş olmasın. 

Ne hazin değil mi bunlar?.. 

Yine, bu kızıl diktatörlerin ve kızıl diktaların san
ki kendilerinin gelmesini bekliyormuşuz havasını ya
ratılmamış olduğunu da hazin hazin ve sanki üze
rimize bir ölü toprağı serpilmiş gibi sessiz sükûtla 
takip etmiş olmayalım. 

Aziz arkadaşlarım, milliyetçilik, hiç kimsenin ve 
hatta hiçbirimizin inhisarı altında değildir. Hepimizin 
İlk gayesi, Devletimizin bağımsızlığını, vatanın ve mil
letin bütünîüpnü korumak, demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, halkımızın mut
luluğu için çalışmak, ettiğimiz yeminin gereğidir. 
Kinlerin siyasi hayatımıza musallat olduğu çok acı, 
çok ıstıraplı günlerin milletimize ve vatanımıza nelere 
mal olduğunun acı tecrübeleri henüz nisyana karış-
nrarapşin4. Malafesef, o günlerin çok kötü sonuçliariıı, 
hatta daha fazla çok kötü şekillerini bugün müşa
hede etmek bahtsızlığı içindeyiz. 

Sanki bu acı tecrübeler yetmiyormuş gibi, bugün 
bu kinler, değil siyasi liderlerimiz arasında, vatan
daşlar ve hatta genç yavrularımız arasında öylesine 
aynlılk yaratmışta- ki, bu kinleri oıiiadan kaldırmak 
için mücadele veren iyi niyet sahibi politikacılarımızı 
duygulandıramıyor, kalpleri»! kendi sloganlarına 
bağlılığı tescil edilmiş kişilerin dışındakilere kapalı 
tutuyorlar. 

I Siyası ve ekonomik varlığımızı bugünkü dünya 
I şartlan içinde sürdürebilmemizin yegane şartı ve ta-
I şada, kıvançta iştirakten kuvvet alacak olan birliği-
I m'iz, bu kin ve kinlere karşı siyasi mücadelelerin ge-
I reklerinden masun tutülamadığı için, aziz milletimiz 
I ve mübarek vatanımız, etnik ırk ve mezhep ayrılık-
I lan dîye bölünme, böldürülme tahrik ve faaliyetle-
I riyle bugün karşı karşıyadır. 
I İktidarla muhalefet arasında ne kadar şiddetle 
I olursa olsun, mücadeleyi doğal bir gerek saymakla 
I beraber, başta iktidar, sonra muhalefete mensup siyasi 
I organlar ve hatta bağımsızların, dünyanın en güzel ve 
I diönt mevsimini bir anda yaşayan mübarek vat-
I tana sahjp olan aziz milletimize musallat olan po-
I îitika hırs ve kinini bir tarafa iterek, arz ettiğim 
I tehlikeleri bertaraf edecek tedbirler üzerinde birleş-
I menin, uygarlığın ve egemenliğimizin kaçınılmaz ge-
I rekleri çerçevesinde uygulanmasını milletimiz büyük 

bir tehalükle beklemektedir. 
I Sayın Feyzîöğlu'nun, Ticaret Odaları ve Borsa

ları Birliği Genel Kurulunda söylediği gibi - mer-
1 hum Başgil hocamızın sözlerini hatırlarlar; «Böyle 
I anlarda koalisyon teklifleri iktidardan gelir; muhale

fetten gelmemiştir» diyor Ali Fuat Başgil... 

I BAŞKAN — Sayın Erzurumhıoğlu, lütfen topar-
I layın efendim. 

ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devamla) 
I — Bitiyor efendim, bağlıyorum efendim. 
I Kendileri iktidarın en yakınıdırlar. Kendileri de, 
I yukarıda arz ettiğimiz hususlardan mustarip oldukla-
I rinı. Odalar Birliği toplantısında açık ve sarih olarak 

belirttiler. 
I Bu teklifi samimiyetle getirirler yahut böyle bir 
I anda gerçek hüviyetlerini beli ederlerse, herhalde çok 
! memnun oluruz. 
I Adalet Partisinin en yetkili organı Genel Kurulu, 

birbuçuk ay evvel, Türkİyemızin bütün kuruluşlarını 
bu birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bugün etekleri-

I mizdeki taşları atıp, iktidar - muhalefet ve hatta ba-
I ğsmsızlar olarak birleşip, çok nazik durumlar karşı

sında Devlete sahip çıkmaz, Devletin temeline ve öz
gürlükçü demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze, 
mal ve canımıza yönelik okları fırlatan yayları kır-

I mazsak, karşılaştığımız büttün dış ekonomik, siyasi 
I ve politik durumlarımızda ferahlık yaratmamıza im-
I kan olmadığı kanaatindeyim. 
I Aziz arkadaşlar, Taksim meydanına kadar geti

rilen kızıl diktatörlerin bizzat kendilerinin gelmesini 
I mi bekliyoruz? Güzel yurdumun bölünerek, «Doğu 

112 — 
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ve Batı Türkiye» diye isimlendirmesini mi bekliyo
ruz? Vietnam, Beyrut, Berlin'e benzememizi mi bekli
yoruz? 

Ben, bir büyük vatan şairimizin bir şiiri ile sözle
rime son veriyorum aziz arkadaşlarım: 

«Küab-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahralar, 
Uyan ey yârdi şir-i jiyan bu hab-ı gafletten» 
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (AP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erzurumlu-

oğhı< 
2. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğrunun, 

Kars ve Ardahan'da vuku bulan kanun dışı olaylar 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Kars ve Ardahan'da vuku bulan 
kanun dışı hadiseler hakkında gündem dışı söz isti
yorum. Saygılarımla. 

Kara 
Abdülkerim Doğru» 

Buyurun Sayın Doğru. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; «Söylesem tesiri 
yok, sussam gönül razı değil.» 

Büyük millettir bu millet. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bugün kür

sünün şansı şiirle açıldı. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Ruhu 

zengin okm insanın sözleri şürieşir, şairi bol olduğu 
için, bizim de böyle başlamamızı fevkalade karşıla
mamak icabeder. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakanken 
böyle şiirler söylemiyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kürsüdeki hatip
lerin konuşma imkânlarım lütfen engellemeyiniz; za
ten konuşacakları beş dakikadır. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Kıymet
li kardeşlerim, ben de duygulandığım için, 21 Şubat
tan bugüne kadar o duygularınım tesiri ile yanlış bir 
harekete tevessül etmemek için sabrettim ve bugüne 
kadar bekleyişimle, o günkü duygularımda hiçbir de
ğişiklik olmadığını görünce, çaresizliğimi maalesef, 
ifade edebilmek için böyle başladım. 

Çaresiziz; çok üzgünüm... Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında, Türk Devletinde aylardan beri 
hadiseler olmakta, bu Devletin iyi kötü, hasbelkader 
şu veya bu mevkilerinde hizmet vermiş bir kardeşi
niz olarak, kadere, bu mümin milletin bir ferdi ola
rak inanmış bir insan sıfatıyla, inancımız dolayısıyla 

«bekleyelim, olur» dedik. Yine öyje bağrımıza taş 
basmak niyetlndej'dik; fakat üzerimizde milletvekilli
ği sıfatı var. Ah, keşke olmasaydı. 

VELİ YILDIZ (İçel) — İstifa etseydin. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Ben, is

tifa etmeyi çok düşündüm ve bu şerefli çatı altında 
bulunan arkadaşlarım, tarih huzurunda şunu ifade 
ediyorum ki, keşke topumuz birden istifa edebilsek. 
O zaman belki, milletin beklediği hizmeti yapmış ol
mayı, belki bu milletin vekilliğine layık olmayı, ha
yatında bir defa bu büyük imtihanı başarmış olmayı 
Cenab-ı Hak nasip eder. 

Kıymetli kardeşlerim, her şeyi göze alarak, sami
mi olarak ben bundan istifa etmeyi düşündüm; fakat 
evvela, bir mukavele, irade beyanıdır, serbest irade 
beyanıdır; tek taraflı, mukavelenin ihlali ahlaksızlık
tır. Mukaveleyi benimle akdetmiş olan, bana bu ve
kâleti vermiş olan arkadaşlarımla görüştüm. Heyhat, 
bir tanesi dahi razı olmadı. İşte, tarih huzurunda, 
bir milletvekili olarak, maalesef aczimi ifade ediyo
rum ki, memleketin meseleleri neredeyken, işte şu 
çatının altı bomboştur; biz nerelerdeyiz? 

Türkiye'de, biz 200 sene, bu memleketi işgal et
mek isteyen bir zalim düşmana karşı mücadele ver
miş olan topraklarda doğmuş bir kimseyiz. Bu vila
yetin adı, Kars'tır. 200 sene... Biz burada, hükümet
te vazife aklığımız zaman, Kars'a bazı h'zmetler gö
türmek istediğimizde, kıymetli arkadaşlarımız tenkit 
etmişti. Demiştik ki, biz oraya iltimas edeceğiz. Ka
nuni yollan gösteriyorum, sonu iptir nihayet, biz bu
nu tekabbül ediyoruz seve seve, niyetimiz memleke
te hizmettir. Yeter ki bunlar devam etsin. Zaten, bu 
aziz topraklar için toprak olmuşların sayesinde, biz 
beşeriyetin şeref payesiyle payelenmiş bir milletin ev
lâtları değimliyiz? Ben bu topraklara girdiğim zaman 
ancak hakikaten milletime layık olmanın şerefini in-
şâUahü teâlâ ihlal etmemiş olarak, asıl imtihanımı 
vermiş olacağım. Böyle düşünüyordum. 

Fakat kıymetli kardeşlerim; başladığımız eserler 
şöyle dursun; heyhat, benim memleketimde bir tabir 
vardır «kaça kaçlık» diye » Rus'tan kaçan millet, 
«kaça kaçlık» demiştir, tarihtir «kaça kaçlık» - bu
gün Ardahan'da yine kaça kaçlık var, Kars'ta yine 
öyle. Bir milletvekili olarak kimseye duyurmadan... 
Hemşehrilerim, «basın toplantısı yapın, televizyona 
verin» dediler; «Söylesem tesiri yok, sussam gönül 
razı değil.» 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakan iken 
böyle şiirler söylemiyordun. 
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ABDÜLKERlM DOĞRU (Devamla) — Kime 
söyleyeceksiniz? Bir kimse sizi dinlemeğe niyetliyse, 
dinlemeğe meyli varsa s bizim büyüklerimiz öyle di
yor - ondan sonra konuşursunuz. Ben burada çıkıp, 
bazı arkadaşların hoşuna giden şeyleri söylemedikçe, 
onların beni dinlemesi mümkün değil. Adına Meclis 
diyoruz, heyhat!.. Millet de buradan dertlerine çare 
bulunacak kanunların çıkacağını bekliyor; bekleye-
dursun, ben buna inanmıyorum. Fakat şu kanunlara, 
bu memleketin evladı olarak hürmetkar olduğum için 
bekliyorum, sabrediyorum. 

Vatandaşım benden dertlerinin ifade edilmesini is
tedi, talep etti. Kendisine dedim: Kime söyleyeyim 
ben? Adı, Türkiye Büyük Millet Meclisi; adı, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Dahiliye Vekili burada kendi hakkındaki 
bir ithamı cevaplandırırken, müdafaa olarak şu söz
leri söyledi, dikkat buyurun : «Esir Türkleri Kurtar
ma Kanunsuz Örgütü». Adı, Türkiye Büyüli Millet 
Meclisi. Türk Hükümetinin, Türk Dahiliye Vekili, 
yamyamların dahi hürriyetine kavuştuğu bir asırda, 
bir çağda, «Esir» ile «Türk»... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yani biz esir 
miyiz? (CHP sıralarından gülüşmeler). 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — ... Yıkd-
sa yeridir, yeridir. Gülmenin, ağlanacak haline gül
menin zamanı değil heyhat, ne yapalım. «Esir» ile 
«Türk» ün bir araya geldiği kelimeleri, bir Dahiliye 
Vekilinin ifade ettiği bir Mecliste bulunmak, baht
sızlığın en büyüğüdür. Keşke yer yarılsaydı da ben 
girseydim kıymetli kardeşlerim; benim canım bu mil
lete fedadır. Ondan sonra «Türk mîlletinin en büyük 
düşmanı komünistliktir, her göründüğü yerde ezilme-
li» diyen Atatürk'ün kurduğu partiden, komünist bü
yüklerinin resimlerinin teşhir edildiği 1 Mayıs mey
danında Halk Partisinin milletvekili olarak bulunmuş 
olmayı bir iftihar vesilesi olarak Türkiye Cumhuri
yeti kürsüsünden ifade ettikleri bir Mecliste, heyhat, 
kime ne söyleyeceksiniz, kim ne dinleyecek? (AP, 
MSP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Ben o kıymetli hemşehrilerimin, bu büyük mille
tin hatırı için ona dedim k i : Taşa çivi girmez, çorak 
yer sümbül bitirmez; nereye söyleyeceksin? Ama gön
lü kalmasın diye, onun hatırı için, onun temsil edil
diği Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geç
mesi için konuşuyorum; bu sözlerimin de bir fayda 
vermeyeceğini biliyorum. Ardahan'da göç başlamış

tır. Türkçeyi bile bozdular; anadilini. Çünkü derler: 
«Ağlarsa anan ağlar, gayrisi yalan ağlar,» bunu 
«Ana yerine başkasını ağlar» diye bu millete tanıt
mak için, başkalarını takdim etmek için dilimizi bile 
bozdular. «Özgürlükçü demokrasi» dediler, «Özgür
lükçü demokraside partiler vardır» dediler. Şimdi Ar
dahan'a gitsinler bakalım partiler var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Doğru, lütfen toparlayın efen
dim. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Devamla) — Kıymet
li kardeşlerim; eski vilayet olan, Elviyei Selâse, şanh 
Ardahan, bir kaza olarak bugün kaymakamdan bile 
mahrumdur. Kıymetli kardeşlerim, ben bu milletin 
hislerine, milletimin hatırı için tercüman olarak ko
nuşmak istedim; bazı kimselere, anarşiyi önlemek is
teyen kimseler anarşinin sebebini arıyorlar; bir mil
letin inancım, birliğini ikiye bölüp, birine ilerici, öbü
rüne gerici deyip, milleti birbirne vurdurmak için 
cephelere elifi seneden beri bölenler, devletin idare 
mesuliyetini üzerine alınca, anarşiyi nasıl önleyece
ğim diye kendi felaketlerinin farkında olmadan çare 
arayanlara benim sözümün tesir etmeyeceği, belki id
raki olan karıncaları bile ağlatacak mevzulara dahi 
temas etseniz, ona bazı kimselerin güleceğini biliyor
dum; onun için 21 Şubat'tan şimdiye kadar bekle
dim; ama vatandaşlarım müteselli olmadılar; illa 
dertlerinin duyurulmasını istediler. îşte şimdi tarihin 
huzurunda ben bu vazifemi yapıyorum. İşte şimdi 
onlara söylediğim sözlerde bakalım ben mi hakhy-
mışını, onlar mı hâlâ bu Meclise inanmada haklı
dır? 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (AP, MSP, 
MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abdülkerim 
Doğru. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, hatip «İdraki olan karıncalar bile ağlar» dedi
ğine göre, ben burada idraksiz olmamak için ağla
mayı göze ah yorum; lütfen zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, zatıâlinizin önergesini 
biraz evvel okudum. O arada Sayın Abdülkerim Doğ-
ru'nun önergesi gelince ona söz vermek zorunda kal
dım. O itibarla aynı konuda, aynı günde iki arkada
şımıza söz vermemiz imkânsız. O itibarla telafi ede
ceğiz efendim bunu. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Saym Başkan, arz 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, yarınki oturumda Al
lah nasip ederse telafi ederiz efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Teşekkür ederim. 
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3. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, Ankara'nın hava kirliliği sorunu konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Ankara'nın hava kirliliği sorunu 
üzerinde gündem dışı söz istiyorum. 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu» 

Buyurunuz Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bugünlerde bu ülkenin büyük sorunları var. Ba

sın ve Millet Meclisinin muhterem üyeleri bunları 
teker teker bu kürsüden dile getiriyorlar. Belki benim 
getirdiğim konu bunların derecesinde değildir; ama 
Ankara'nın bir sorunudur. Bu sene milletvekilliğimin 
beşinci senesi; her sene baharda bu sorunu bu kürsü
ye getiririm. Bazıları sorarlar, «Köylüoğlu, bu hava
nın iyi zamanında, bu kirli havanm ortadan kalktığı 
bir şurada, rüzgârın estiği bir sırada, sobaların, kalo
riferlerin yanmadığı bir sırada bunun ne lüzumu var» 
derler. 

Kış gelecek, sobalar da yanacak, kalorifer de ya
nacak, o kirli hava Ankara'nın semalarına çökecek
tir. Bu kirli havanın zararları uzmanlar tarafından 
tespit edilmiştir. İnsan sağlığına zararlı yine uzmanla
rın dediğine göre - ağır hastalıklara sebep olmakta
dır; kanser, astım, bronşit ve bilmediğim birçok has
talıklar. Bu, doktorlar tarafından ve hastaneler tara
fından tespit edilmiştir. 

Yine bu kirli hava bitkilere de zarar vermekte
dir, bu kirli hava eşyalara da zarar vermektedir. Biz 
bunu birçok defalar bu kürsüden dile getiriyoruz. 
Çünkü, «kirli hava» deyip geçmeyin, İngiltere'de 1952 
yılında toplu ölümlere sebep olmuştur. Biz, «fela
ket ve facialar gelmeden tedbirlerini alalım» diyoruz. 
İşte, gördüğünüz gibi, zamanında tedbir alınmazsa, 
zamanında gereği yapılmazsa facia oluyor, felaket 
oluyor, ondan sonra da dizimizi dövüyoruz. İşte Yıba 
Çarşısı. 

Şimdi, halkımız, Yıba Çarşısıyla ilgili olarak diyor 
ki : «Belediye vazifesini yapmamıştır» Ben şimdi kim
seyi itham etmiyorum. Elimde vesika olmadığı için 
hiçbir zaman, hiçbir yerde kimseyi itham etmedim. 
Vesikasız, elimde hüküm olmadan herhangi bir kim
seyi itham etmek, benim anlayışıma aykırıdır. Ama, 
hükümle bir kimsenin suçluluğu sabit olduktan sonra, 
ona her şey denir, denebilir, denmesi de lazımdır. 

Deniyor ki : «Merdivenler çalışmadı; yangın mer
diveni yoktu, branda bezleri yoktu, battaniyelerle va

tandaşlar kurtarıldı, 60 kişi can verdi, daha fazla da 
çıkabilir» Ama, bu neden? Zamanında tedbir almadı
ğımızdan, zamanında bunları kaale almadığımızdan 
ötürüdür. 

Şimdi arkadaşlar buraya getirmişler; anarşiden 
bahsediyorlar, can ve mal emniyetinden bahsediyor
lar, bölücülükten bahsediyorlar, ırkçılıktan bahsedi
yorlar, mezhepçilikten bahsediyorlar. Hepsine gülüp 
geçiyoruz; ama bu meseleler gittikçe bizim boyumu
zu aşıyor. O zaman da millet, bizden bunların hesa
bını soruyor, «gelin hesabını verin» diyor. 

Ben bakıyorum, bu meseleler her yerde, he» gün 
söyleniyor ama, alışkanlık var gibi geliyor bana, Me
seleler hakikaten büyük. Bizim evlatlarımız sokaklar
da can veriyorlar, hangi fikirde olursa olsun, onların 
hepsi bizimdir. 

Tedbirimiz ne?' Alacağız, aldık. Etkisiz, yansız, 
bunlar olmuyor işte. Olmadığına göre, yapamadığını
za göre bırakın. Biz yapamadık, Büyük Millet Meclisi 
bu yapamayan hükümeti alaşağı etti, ama sen de ya
pacağım diye geldiğine göre, yapamadığına göre daha 
fazla cana mal olan bu asayişsizliğe, bu tedbirsizliğe 
artık yeter denmesi lazımdır. Daha ne bekleyeceğiz, 
nereye varacağız? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sizin pisli
ğinizi temizliyoruz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hepimizin derdi diye bahsediyorum, tabii siz de ko
nuşuyorsunuz, biz de konuşuyoruz. Hep birlikte çare 
bulalım, bu hepimizin derdi. Şu partinin, bu partinin 
değil bu dert. Bu dert hepimizin, bu milletin derdi. 

Meseleleri ciddiye almamız, üzerinde durmamız 
lazım, durulacak meselelerdir. Tabii biz vazifemizi 
yapıyoruz. Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçi
riyoruz, hepimiz bir vebal altındayız. Yann buradaki 
söylediklerimizden, yaptıklarımızdan vatandaşlarımı
za hesap vereceğiz ve bunlardan ötürü yarın kıyamet
te de Allah huzurunda hesap vereceğiz. İşte biz bunun 
için bunları söylüyoruz ve söylemekte de devam ede
ceğiz. 

Hükümetin Programında da, bu kirli hava mesele
si kabul edilmiştir, programa alınmıştır ve biz bir teş
kilat kurulsun diyoruz. Bir de hava bakanı var- Ge
çenlerde hava bakam diyor ki : «% 30 azaldı» Yine 
dünkü beyanatında da «% 50 azalacak ve zaman içe
risinde yok olacaktır» diyor. İyi, güzel, öyleyse alı
nan tedbir nedir? Yoksa esen rüzgârlar mı bu neti
ceyi sağlamıştır? Herhalde bu vazife kendisine verilen 
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haya bakanımızın, bundan sonraki birleşimlerde bu 
hususta Yüce Meclisi aydınlatacağını zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, benim söyleyeceklerim he
pimizin meselesidir, bir şahıs meselesi değildir, bir 
parti meselesi değildir. Bu şehirde ve hep birlikte ya
şıyoruz. Bu şehrin 2 milyon nüfusu vardır ve gelip 
gidenleriyle 2,5 milyona her gün ulaşır. Binaenaleyh 
Hükümet Programında olduğuna göre, Hükümetin 
bunun üzerinde ciddiyetle, hassasiyetle, ehemmiyetle 
durmasını arz ediyorum ve Bakanın da bu hususta 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs , 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/26) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeler! vardır, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Meclis araştırması talebi hakkında. 
Anayasamızın 88/2 nci maddesi ve Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince: 
1 Mayıs Bahar Bayramını profeterya «tşçi» bay

ramı ilan ederek yapılan kanunsuzlukların tespiti 
için bu Meclis araştırması talebine zaruret hâsı] ol
muştur. 

Kanunlarımıza göre «Bahar Bayramı» olarak kut
lanması icap eden 1 Mayıs 1978 günü, maalesef 
Türkiye'de «Proleter Bayramı» olarak kutlanmıştır. 
Vukuu muhtemel müessif hadiselerden çekindikleri 
için, vatandaşlarımız evlenme kapanmışlardır. Bu 
yüzden büyük şehirlerimiz nüfus sayımı günlerinin 
sokağa çıkma yasağı konulan günlerin, tenhahlığı ve 
sessizliğine bürünmüştür. 

İstanbul'da Taksim meydanında düzenlenen top
lantıda ve toplantı için şehrin çeşitli semtlerinden 
yapılan yürüyüşlerde kanunlar açıkça Hilal edilmiş, 
vatan ve milletin bütünKiğünü bozan sloganlar ya
zılmış, söylenmiştir. 

Bu kanunsuz davranışlar ve kanun İhlalleri o de
rece korkusuz ve pervasızca işlenmiştir İd vatandaş
larımızın pek çoğu gayri ihtiyari «Devlet nerede?» 
sualini sormuşlardır. 

Meclisi aydınlatmasını rica ediyorum. Bu meseleler 
söylendiği zaman belki kirli havadır deyip geçilebili
yor, anarşidir deyip geçilebiliyor, darboğazdır deni
yor geçiliyor. Bunlar memleketin büyük sorunlarıdır. 
Hepimiz bunların üzerinde durup çaresini aramamız 
lazımdır, çünkü millet bizden bunların hallini iste
mektedir. 

Ben bunları bir milletvekili olarak bu yüce kürsü
de siz muhterem milletvekillerine aktarıyorum, arz 
ediyorum. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Efendim, gündeme geçiyoruz. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Devlet ve milletimizin geleceğini tehdit eden bu 
fiiller kadar endişe verici diğer bir tutum da, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin ve sorumluların, 
bu meseleler karşısındaki akıl almaz kayıtsız tutum
larıdır. 

İstanbul anarşi ve kanunsuzluklara terk edilmiş, 
Güneydoğu Anadolu'daki bazı II ve İlçelerde aynı 
kanunsuz fiiller işlenmiş, Devletin güvenliğinden so
rumlu kuruluşların karşısında, bölücü bez afişler gün
lerce asılı tutulabilmiştir. 

Hal böyle iken sorumluların bir seyirci edasıyla 
«bu törende» kan dökülmemesi, memnuniyeti mu
ciptir, ve bu hal İstanbul halkına moral kazandır
mıştır» diyebilmeleri cidden hazindir. Hakikatte CHP 
Hükümetinin aldığı tedbirlerin sonuca herhangi bir 
etkisi olmamıştır. 1 Mayıs «Proleter bayramı», dü
zenleyicilerin hazırladıkları senaryoya göre aynen uy
gulanmıştır. Şayet daha müessif hadiseler cereyan 
etmemiş ise, bunun sebebi hükümetin aklığı tedbir
ler değil, senaryoda bu hadiselere yer verilmeyişidir. 

Meseleye hangi yönünden bakarsak bakalım Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin, aczini, becerik
sizliğini, Türkiye'deki sol cereyanların her tonuna 
özeıl müsamaha ve muamelesinde görmekteyiz. Me
sele milletimizin ve memleketimizin geleceği bakımın
dan çok hayati bir önem ifade etmektedir. 

Bütün siyasi partilerin, ister iktidarda ister mu
halefette olsunlar, her türMi parti mülahazalarının 
üzerine çıkarak bu meseleleri ciddiyetle ele almaları, 
her türlü bölücü cereyanların karşısına çıkmaları, 
aynı inancın, tarihin ve vatanın çocukları arasına 
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aymahk, fitne re fesat tohurtüarı eken iç ve dış düş-
mihraklarm hepsini el birBği üe ezmekti kap 

eder. 
Üzülerek ifade edelim id CHP Hükümeti ve so

rumlular bu müessâ7 hadiselerin vukuundan önce ve 
sonra, Anayasa ve diğer kanumarın kendilerine yük
lediği vazifeleri yerine »etarmenüşlerd ir. 

MiDi Selâmet Partisi olarak, Milletimizin ve mem-
leketnnizîn geleceği bakımından hayati önem atfet
tiğimiz bu meselelerin yeteri ciddiyetle incelenmesi 
ve lüzumlu tedbirlerin benrlenebftnesi için fok «Mec
lis Araştırması» yapılmasında zaruret görmekteyiz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Konya 
Necmettin Erbakan 

Ankara 
Oğuzhan Asikurk 

Mardin 
Fehim Adak 
Diyarbakır 

Yaşar Göçmen 
Kahramanmaraş 

Hasan Seyfthanoğhı 
Sürt 

Abdiilkadir Kaya 
Trabzon 

Lütfi Göktaş 

5 . 5 . 1978 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Konya 
Tabir Myükkörükçü 

Adana 
Hasan Aksay 

Muş 
Emin Seydagil 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

İstanbul 
Fehmi Cumahoğhı 

Kars 
Abdttikerim Doğru 

Mardin 
Abdüfkadir Timurağaoğlu 

BAŞKAN — Efendim Gündemdeki yerini ala
cak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açtlmastna iliş
kin önergesi (10/27) 

BAŞKAN — Diğer Araştırma önergesini okutu
yorum: 

Millet MecMsfi Başkanlığına 

Ecevft Hükümeti başa geçtiğinden bu yana, üJke-
mizdeki şiddet ve terör olayları gittikçe hızlanmak
ta ve artmaktadır. 4 ay gibi lan bir zamanda 2150 
olay olmuş, 276 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
21341i yaralanmış, 1184 çatışma, 154 soygun ha-

vuku fouüjmifHiı. 

Devletimizin mümcsailerine kurşun akslmış» Dev
lete ait binalar bombahnnuş ve tahrip edikniştir. 
«Halklara özgürlük», «Faşist Ordu», «Faşist PoMs» 
nMafarı her geçen gün biraz daha fazla knteklarmuzı 
tırmalamaktadır,; 

Türkiye, çok yakın zamanda ve süratle topar
lanmazsa çetin ve uzun bir iç savaşın eşiğine getiril
mek istenmektedir, Batan, her gün iç savaştan bah
setmektedir. Yurttaşlar tedfrgindHv «Ne oluyoruz? 
Türkiye nereye götürülmek istenmektedir? Bu işin 
sonu ne olacaktır?» d%e birbirlerine sormaktadırlar. 

Okullar, TÖB-DER'in eniklerine göre yönetil
mekte, bugüne kadar en ufak bir anarşiye sahne ol
mamış okulların müdürleri bile sorgusuz ve sualsiz 
sırf MC Hükümeti döneminde göreve getirildikleri 
için sebepsiz olarak yerlerinden alınmaktadırlar. Okul
lara tayin edilen yeni müdürler arasında, bugün ta
lebesini boykot ve işgale teşvik eden bir yığın müdür 
bulunmaktadır. 

Polis Teşkilatı, POL-DER vasıtasıyla kanunlaştı
rılmakta, bu duruma Hükümet sadece seyirci kal" 
maktadır. Geçen ay içinde İncesu semtinde işlenen 
bir cinayet üzerine toplanan halkı dağıtmak üzere 
vak'a mahalline giden toplum polisi ile İkinci Şube 
polislerinin birbirlerine coplarla girdiği, komser ve 
amirleriniin yaralandığı iddiası yaygın bir hale gel
miş bulunmaktadır. 

1 Mayıs törenlerinde, Kanunun resmen yasak 
saydığı slogan ve afişler boy göstermiş ve bu tören
lere maalesef 24 CHP milletvekili de katılmıştır. 
CHP yetkilileri, bu 24 milletvekilinin parti adına git
mediklerini iddia ederlerken, 9 Mayıs 1978 günü 
Millet Meclisindeki bir konuşma üzerine, 1 Mayıs ko
nusunda Grup adına konuşma hakkını, bu 24 mil
letvekilinden birisi oton Metin Tüzüu*e vererek, far
kına varmadan anarişk hadiselerle olan bağım orta
ya koymuştur. 

Türkiye'de vuku bulan hadiseler, artık, çok teh
likeli boyutlara ulaşmıştır. Yapılan saldırılar ne bir 
ferde, ne bir siyasi partiye, ne de Hükümete karsıdır. 
Hedef, doğrudan doğruya Türk Devletidir, tşgafler, 
boykotlar, banka soygunları ve cinayetler vasıtasıyla 
Devlet yıpratılmak ıstemmektedfr-. Hadiseler her gün 
biraz daha hızlanmakta, tebüfce her geçen gün Hr 
çığ gibi büyümektedir. Bundan kurtufananm tek 
yolu; yürüune, yasama ve yargı organlarımızın, özel-
Mde siyasi partnerimizin bu büyük tehlikeyi görmeleri 
ve elete verip çözüm aramalarıdır. 
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Eğer Yüce Meclisin üyeleri olarak hadiselere ku
lak asmaz, anarşinin kökünü tespit etmez ve çare
lerini hep birlikte arayıp bulmazsak hiç şüphesiz ki 
anarşi denizi bir gün demokrasimizi de boğup götü
recektir. 

Yukarıda saydığımız hadiseler göstermektedir ki, 
durum cidden vahimdir ve endişe vericidir. 

Bu bakımdan gün geçtikçe büyüyen ve gelişen 
anarşinin gerçek kaynaklarını delilleriyle ortaya koy
mak, Hükümetin bu yoldaki yanlış teşhisini düzelt
mek ve Türk Milletinin huzuru için gerekti kanuni 
ve idari tedbirleri acilen tespit edebilmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi ikinci fıkrası, İçtü
züğün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Adana Afyonkarahisar 
Hasan Gürsoy Ali İhsan Ulubahşi 

Ankara Zonguldak 
İsmail Hakkı KöyMioğlu Abdulmuttalip Gül 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Anakara - Yıba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/28) 

BAŞKAN — Bir üçüncü Meclis Araştırması öner
gesi vardır, onu okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Özü : YIBA Çarşısı yangını ile İlgili Meclis Araştır
ması açılması hakkında önergedir. 

12 Mayıs 1978 Cuma günü saat 18.00 sularında 
ve 42 vatandaşımızın elim kaybı ile sonuçlanan YIBA 
Çarşısı ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve müteakip maddeleri uya
rınca Meclis araştırması açılması talebinde bulunu
yoruz. 

YIBA Çarşısı yangım üzerinde sabotaj, ağır ih
mal, sorumsuzluk ve kalp acılarının dumanları var
dır. 

r Yafcup Üstün 
Amasya 

Muhammet Kelleci 
Eskişehir 

Yusuf Cemal Özkan 

Yangının çıkış sebebi üzerinde resmi ve gayri res
mi beyanlar arasmda zıtlıklar ve çelişkiler bulun
maktadır. 

Yangının çıkış sebebi olarak merdivenlere benzin 
dökülerek yangının bir anda bütün katlan sarması 
üzerinde söylentiler sürüp gitmekte ve sabotaj ihti
maline kuvvet kazandırmaktadır. Ayrıca dışarıdan 
kilitli odalar da bir kısım insanları kaçamayacak şe
kilde yakmanın tuzağı olarak yorumlanmaktadır. 

Bütün bu ihtimaller dikkate alınarak sabotaj ih
barları yapıldığı söylentileri ile meselenin çok daha 
dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 

Yangın söndürme faaliyetinin istendiği seviyede 
olmadığı da bu vesile ile acı da oîsa ortaya çıkmıştır. 
Belediye itfaiyelerinin vasıta, teçhizat, personel bakı
mından takviye edilmesi de büyük bir zarurettir. 
Ayrıca okullarda milli savunma derslerinde ve Dev
let kurumlarında pasif korunma ve yangından ko
runma eğitimleri de ihmal edilmektedir. 

Şehir merkezlerindeki akaryakıt ve likit gaz de
polan bir diğer sorumsuzluğun örneğidir. YIBA Çar-
şısındaki TÜP-GAZ deposunun Ulus semtini havaya 
uçuracağı şeklindeki resmi beyanlar hayretle karşı
lanmıştır. 

Büyük bir felaket vuku bulmuştur. 480 işyeri ka
panmıştır. 

Genç ve sanat öğrenmek arzusu içindeki 50'ye 
yakın vatan evlâdı şehit olmuştur. Bunhınn aileleri
ne ve işyeri yanan vatandaşlarımıza Devlet olarak 
nasıl yardımcı olabileceğimiz Meclis Araştırmamızın 
konusu içindedir. 

Acıların dindirilmesi hususurtda Devletimiz bütün 
gücünü ortaya koymalıdır. 

Anayasanın sosyal Devlet ilkesi gereği olarak nü
fusu azalan bu ailelere yanan vatandaşlarımıza para 
yanlımı dahil, borç ertelemesi, faizsiz sermaye tahsisi 
gibi çok yönlü destek sağlanmalıdır. Kapahçarşı ve 
Mısır Çarşısı yangınlarında ki gibi yapılan destek 
yetersiz ve aksamalarla malul olmamalıdır. 

Bu yangın sebebiyle yangın merdiveni, binaların 
anîden boşaltılabijnresi, İmar Kanunundaki bitişik ni
zamla ilgili tedbirler ve çok yönlü sorumsuzluklar 
üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu felaket de unutu
lup, aynı sorumsuzluklar devam ederse kalp açık
larımız hiç dinmez. 

Milletçe bu yangın dolayısıyla kalbimizde ateş 
vardır, üzüntümüz büyüktür. 

Allahtan geride kalanlara ve milletimize sabırlar 
niyaz ediyor, acı kayıplarımıza rahmet diliyoruz. 
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Belirtilen hususlarla ilgili olarak Meclis araştır
ması talebimizin kabulünü saygılarımızla talep ve 
rica ederiz. 

Ankara 
Oğuzhan Asiltürk 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğhı 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Mardin 
Fehim Adak 

Siirt 
AbdüHcadir Kaya 
Kahramanmaraş 

Hasan Seyithanoğlu 
Urfa 

Salih özcan 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

İstanbul 
Abdullah Tomiba 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir efendim. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1975 mali yılı kesinhesabı hakkında 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları. (5/10) (S. Sayısı : 89) (1) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmının 2 nci 
sırasında yer alan; Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığının 1975 mali yıh kesinhesabı 
hakkında Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları 89 sıra sayısıyla basılıp sayın üye
lere dağıtılmıştır. O itibarla, raporları okutup, İçtü
züğün 153 ncü maddesine göre ayn ayrı bilgSlerim'ze 
sunacağım efedim. 

Raporları okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi 1975 mali yılı Kesinhesaplarım ih

tiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt def
terlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 20.4.1978 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu ve Üyeler 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanhğa 
Cumhurbaşkanlığı 1975 mali yılı Kesiphesaplarını 

ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt def
terlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 20.3.1978 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkam 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu ve Üyeler 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

(7) 89 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığı 1975 mali yılı Kesinhesapla

rım ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel 
Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 20.3.1978 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu ve Üyeler 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1976 mali yılı kesinhesabı hakkında 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları. (5111) (S. Sayısı: 88) (1) 

BAŞKAN — Yine efendim, gündemin sunuşlar 
kısmının 3 ncü sırasında yer alan - aym mealde - Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı
nın 1976 mali yılı Kesinhesabı hakkında Millet Mec
lisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporları 88 Sı
ra Sayısı ile basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Raporları okutup* İçtüzüğün 153 ncü maddesine 
göre ayrı ayn bilgilerinize sunacağım. 

Yüksek Başkanhğa 
Millet Meclisi 1976 mali yılı Kesinhesaplarım ih

tiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt def
terlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 20.4.1978 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu ve Üyeler 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

(1) 88 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 1976 mali yılı Kesinhesapları-

m ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt 
defterlerine uydun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

20.4.1978 
Millet Meclisi Hesaplarım 

İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve bu Rapor Sözcüsü 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu ve Üyeler 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığının 1976 mali yılı Kesinhesap-

larını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Ge
nel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 20.4.1978 

Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkam 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

Necati Kalâycıoğlu ve Üyeler 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, Dışiş
leri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/105) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dışişleri Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğimi derin saygılarımla bilgilerinize su
narını. 23.5.1978 

Kocaeli 
Turan Güneş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Bina kiraları hakkında kanun teklifi ile, 6570 sayılı 
Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden düzenlen
mesine dair kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi. (2/325, 2/329; 4/106) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 76 nci maddesine 
göre verilmiş bir geri alma önergesi vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/325 numarada kayıtlı Bina kiraları hakkındaki 
kanun teklifim ile, 2/329 numarada kayıtlı 6570 sayılı 
Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden düzenlen
mesine dair kanun tekliflerimde bazı düzeltmeler yap
mak üzere geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 23.5.1978 
Sivas 

Azimet Köylüoğhı 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan her 
iki teklif geri verilmiştir. 

3. — Bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını saptamak 
amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Ko
misyonunun görev süresinin 2 ay daha uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/2, 3/337) 

BAŞKAN — 10/2 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Başkanhğınm süre uzatımına ilişkin 
bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını saptamak ama

cıyla Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 12 . 1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalarını bu
güne kadar bitiremediğinden, 19 . 5 . 1978 tarihin
den başlamak üzere iki ay daha müddet verilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

10/2 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — İstenilen 2 ay müddetin verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, Ha
yati öneme sahip madenlerin kamulaştırılması hak
kında kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/489, 4/107) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre verilmiş bir önerge vardır, okutup onayınıza su
nacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/489 esas numaralı Hayati öneme sahip maden

lerin kamulaştırılması hakkındaki kanun teklifim, 
24 . 1 . 1978 tarihinde Sanayi ve Teknoloji ve Ti-
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caret ve Plan komisyonlarına havale edilmiş olup, bu
güne kadar komisyonlarda görüşülememiş bulunmak
tadır. İçtüzüğün 38 nci maddesine göre kanun teklifi
min doğrudan doğruya Gündeme ahnmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Konya 

İhsan Kabadayı 
BAŞKAN — Efendim, okunan önerge hakkında 

komisyona haber verilmiştir. 
İHSAN KABADA Yi (Konya) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 64 ncü 

maddesine göre, 2 lehte, 2 aleyhte arkadaşımıza söz 
verebiliriz. 

Buyurun Sayın Kabadayı, önergenizin lehinde. 
Sayın Kabadayı, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclisimiz kanunlar 
yapar; uygulamadaki aksaklıkları, adaletsizlikleri ön
lemek de görevleri meyanındadır. Tekmil kanunların 
çıkarılışı da ammenin lehine, milletin huzur ve ada
let haklarını sağlamak gayesine matuf olmalıdır. Biz
ler bu görevi yaparken, ilk hareket noktasında adil 
olmaya, haklılık ölçülerine uymaya mecburuz. Uyma
dığımız takdirde, bizler, bizi seçenler nazarında iti
bar ve güvencimizi kaybetmiş oluruz. 

Demokrasilerde, bu ölçüler içerisinde hareket et
mek zorundayız. Demokratik rejim; fazilet, ahlak, ka
rakter ve samimiyet rejimidir. Montaigne'nin çok gü
zel dediği gibi; seçilenler seçenlerden - demin bah
setmiş olduğum nitelik ve nicelikler bakımından - üs
tün olmaya mecburdurlar. Üstün olmasa da eşit dahi 
olsalar, o demokratik düzeni yürüten meclisler, mü-
letler için ıstırap ve üzüntü kaynağı haline gelirler. 
Eğer bir de gerilik ifa ederlerse, memleket ve millet, 
içinden çıkılmaz buhranlarla dertli yönlere yöneltil
miş olur. Bizler burada haklılık içerisinde çalışmaya, 
verdiğimiz teklifleri, gün ve saat hesap etmek sure
tiyle komisyonlarda çalışıp kovuşturmaya, Meclise 
sevk etmeye mecburuz. 

17 yıllık, en ihtiyar bir parlamenter olarak dert
liyim, Bilesiniz ki, haksızlık, insanların bedeni azapta 
unutacağı, ama gönüllerinde unutamayacağı en bü
yük dert, dünyasında cehennem olan bir yükümlü
lüktür. Değirmen damında dahi hak vardır. Sıra 
esastır. Biz burada göstermeye çalıştığımız tekmil gay
retlerimizde, komisyonlarımızın hizmetlerinde hak
lılık ölçüsünü, sırayı nazarı itibara almaya mecburuz. 

Ben, bor mineralleri hakkındaki teklifimizi 
16.1.1978'de verdim. Benden 2 ay sonra, Grupumuz-
dan 2 ay sonra, Hükümet «Madenlerin tümünün ka
mulaştırılmasına dair kanun tasarısını» verdi. İki ay 
sonra olduğu halde, ne oldu; atom sürati mi eklen
di, jet motoru mu takıldı; o gerilerde kaldı, Hükü
metin tasarısı öne fırladı. Ne oldu acaba bu Hükü
mete? Arkasından, o kanunu çıkarmak için atlı mı 
kovalıyor, paşaya kelle mi yetiştiriyor? Memleket gül
lük gülistanlık da, sıra ona mı kaldı? Bunları sormak, 
Yüce Meclis huzurunda dertlerimi yanmak hakkım
dır. Bu ölçülerle, bu tutum, bu basit meseledeki ic
raat, azınlıkta olan Cumhuriyet Halk Partisinin fik
riyatını, duygu ve düşüncelerini hüküm ferma kılmak 
için bir icra tarzının, çoğunluğa hükmetmenin en ba
sit örneğidir. Lafla kalkınma olmaz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hangi çoğunluk?.. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben konuş

malarımı yapıyorum, çıkar siz de iddialarınızı söy
lersiniz. Benim konuşmalarımı dinleyeceksiniz diye 
nöbetçi dikmedim. Kimse de konuşmayacak diye bir 
kayıt koymadım. Ben konuşmalarımı yapıyorum; be
ğenip beğenmemek sizlere aittir; ama konuşma hak
kımı dinlemeye mecbursunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ben bir laf söy
ledim, sen 10 laf. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ulusları re-
fata götüren etkenler arasında doğal kaynaklatın 
önemli bir yeri vardır. Demir, kömür gibi hayati öne
mi haiz madenler varsa, bunların da devletin ve mil
letin yararına bir an evvel işletilmesi ve en iyi ölçü
lerle işletmeye kavuşturulması zaruridir. 

Fransa'nın potasalan, İtalya'nın kükürt ve mer
merleri, Güney Afrika'nın bakırları, Tunus'un fosfat
ları, Güney Afrika'nın altın ve elmasları ne ise, Tür
kiye Cumhuriyetinin de, Allah'ın vermiş olduğu bor 
tuzlan ve mineralleri de aynı kıymet ve ehemmiyeti 
taşımaktadır. 

Ulusal egemenliğimizi sürdürebilmemiz, yurt sa
vunmamızı yeterli hale getirebilmemiz, ekonomik 
alanda kalkınabilmemiz, ulusal refaha kavuşabilme
miz lafla değil, yeraltı kaynaklarını işletmek ve en 
iyi değerlendirmekle hedefe varacağımızı bilmeye 
mecburuz. Eğer biz bor minerallerini, yıllar yüı lafla 
peynir gemisi yürütmeyip, çok evvel devlefleştirmiş 
olsaydık, Senato ve Yüce Mecliste yapılan araştırma 
sonuçlan odur ki, Türkiye'ye her yıl dışarıdan 3 - 4 
milyar liralık döviz sağlayacaktık. Türkiye'deki bor 
minerallerinin mevcudu dünyada mevcut rezervin 
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% <>0'ı, Amerika'da 20'si, % 15'i de Rusya'da iken 
giren döviz devede kulak denecek kadar azdır ve 
500 yıllık bor minerallerinin Türkiye'de bulunduğu bir 
vakıadır. 

Hal böyle iken, Türkiye'de gerek yabancı şirket
lerin gerekse tüzelkişilerin işletegeldiği bor mineral
leri, Devletin işletegeldiği ile bir rekabet halinde ve 
dış monopoller bizi bu mevzuda ondurmamakta, fay
dalanmamız gereken bu kaynakları işletmemize fır
sat vermediği için, bu kanun teklifini Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak huzurlarınıza getirmiş, «kanunlaş
sın» demiştik. Atı alan Üsküdar'ı değil, Ankara ön
lerini geçti geldi, 4 ay oldu Komisyon sevk etmedi; 
madenleri devletleştirme kanunu öne geldi; ona da, 
«hayır» demiyoruz, toplumcuyuz tetkik edeceğiz, uy
gun taraf varsa ona da oy vereceğiz, diye söyledik; 
ama, deminki verdiğimiz grup olarak verdiğimiz bu 
kanunu kenara atıp da kendinizinkine ışın sürati ve
rip, jet motoru takıp huzura gelmiş olmasının derdi
ni yanmak grupumuz adına hakkımızdır. Bu yolla 
tertip ve tercih ederseniz lütfen verdiğim önergeyi 
kabul edin, konuşulmaya başlansın, «vermeyeceğiz» 
derseniz, sizin toplumun yararına hareket edeceğini
ze aşkvari inandığınıza değil, lafvari şorlukla söyle
diğinizi Meclislere ve zabıtlara tescil etmiş olacağız. 
Evet mi, hayır mı? Bu araştırma sizden geldi, evetse, 
bunu devletleştiriniz; hayırsa, hak evvela benim, bu
na «hayır» diyen sizlere karşı grupça biz de «hayır» 
diyeceğimizi bildirir, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Sayın Hayrettin Uysal, aleyhte, buyurun efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Hem hırsızları koru

yorsunuz, hem de haktan bahsediyorsunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Öyle bir usul 
yok, gelir kürsüden konuşursunuz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kürsüden söylemeye
cek adam değiliz, biz, meydanlarda söylüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kabadayı, İçtüzüğün 38 nci maddesine gö

re, bor minerallerinin Devlet eliyle işletilmesine ait 
bir teklifini, süresi içinde komisyonda görüşülememe
si nedeniyle bu hakkım kullanarak Meclisin gündemine 
getirmek istiyor. Bu doğal bir hak. Elbette ki doğal 
bir hak konusunda söyledikleri sözlerin karşısına çı
kacak değiliz. Ancak bir usul var : Devlet olarak ha
zırlanan önerilere tasarı denir; tasanlar Devletçe ha
zırlanır. Enine boyuna araştırılır, incelenir ve Devlet 

olarak; hazırlanan, Devletin bürokrasisi olarak hazır
lanan tasarılar, hükümetler tarafından Meclise sevk 
edilir. Hükümetlerin hazırladıkları tasarılar, Devle
tin tasarılarıdır. Yani, Devletin kendi çalışmaları için
de meydana çıkarılan ürünlerin sonucudur. 

Şimdi, bir kısım madenler hakkında Hükümet bir 
tasarı hazırlamıştır. Araştırma yapmış, inceleme yap
mış, tetkik etmiş ve sonuçta bir tasarıyı Hükümet ola
rak Meclise sevk etmiştir. Şimdi biz bu tasarının içe
risinde bir konuyu, bu manzumenin, demetin içeri
sinde bir konuyu bir milletvekili olarak elbette ki alıp 
hazırlayabiliriz. Bu bizim hakkımız; ama milletveki
linin görevleri içinde bir başka önemli nokta var, 
katkıda bulunmak. Nedir? Komisyonda, arkadaşımız 
görüşünü, münhasıran bir konu üzerine saptanmış 
olan görüşünü bu bütünün içerisine sokmak için ça
lışır, söyler. Bu Mecliste arkadaşımız çok iyi bilir ki, 
Hükümetin gönderdiği tasarılarla teklifler arasında 
fraklı birtakım işlemler olur. Bu doğaldır, çünkü; bir 
teklif tek bir konuya inhisar edebilir, halbuki bir ta
sarı konuların bütününü kapsar. 

Şimdi 38 nci madde ile bunu getirmeyi, bir yarış
ma haline sokmayı kabul etmiyoruz; işte Sayın Ka-
badayı'ya burada katılmıyoruz. Hükümet tasarıyı ha
zırlamış getirmiş, gündemin ön sıralarında öncelikle 
görüşülmek için yer almış. Şimdi, bu teklifi biz kabul 
etsek, pratik sonucunu söyleyeyim Sayın Kabadayı'ya; 
bu teklif gündeme girmekten başka bir özelliği olma
yan bir teklif olarak kalır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sizin kanaatiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kanaatim 
değil usulü söylüyorum Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — 3 ay evvel ver
miştim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
o konuda haklısınız, komisyonda mücadelesini, mü
nakaşasını yaparsınız, o bütünün içerisine bunu sok
turursunuz. Onda, hiçbir şey demem, onda hakkınız 
var, ama şu gündemin içerisine sizin teklifiniz, 38 nci 
maddeye göre araştırılmadan, incelenmeden alındığı 
zaman o teklif burada ölü kalmaya mahkûmdur, çık
maz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — 4 dönemdir Yü
ce Meclisler bu konuyla uğraşıyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Kabadayı, 
hani aşağıdan konuşmak yoktu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
şimdi ben bir gerçeği söylüyorum, siz ister kabul edin 
ister kabul etmeyin, çıkmaz. 

— 122 — 



M. Meclisi B : 149 24 . 5 . 1978 O : 1 

Şimdi arkadaşımdan bir istirhamda bulunuyorum : 
Eğer Hükttmetin hazırladığı maden tasansmda bir 
eksiklik varsa bu konuda, onu burada önerge halin
de getirsin, biz kendisini destekleyeceğiz. Eğei* maden 
tasarısı içerisinde eksik varsa, o eksikliği tamamlaya
lım, ama teklif olarak bunun çıkması mümkün değil, 
bunun yalnız polemiği yapılabilir. Ben böyle bir tek
lif verdim, bunu kabul etmediniz diye polemiği ya
pılabilir. Halbuki tasan var. Önergesini hazırlasın 
arkadaşımız, maden tasarısı için gelsinler Meclise, 
Adalet Partisi gelsin, diğer gruplar gelsinler, kanun-
lan önlememek için gelsinler, milletin beklediği ka
nunları çıkartmak için bize yardımcı olsunlar, devam 
etsinler kanından çıkaracağımız günlerde, eksikleri 
varsa beraberce tamamlayalım. Onun için 38 nci mad
denin işletilmesine taraftar değiliz. Onun için, bu 
önergeye olumlu oy vermeyeceğiz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanın. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Lehinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlanın. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adma vermiş ol

duğumuz bir teklif var. Bu teklif ile, boraks maden
lerinin daha iyi işletilebilmesi ve verimliliğini artıra
bilmek için parti grupu olarak ve milletvekili arka
daşlarımız olarak araştırdık, inceledik ve neticede 

3. — Üç aylık çalışma süresi, görev bölümü yap
madan sona eren (10/3 ve 10/8) esas numaralı Meclis 
Araştırması komisyonlarına yeniden üç aylık süre ve
rilmesine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, üç aylık çalışma süreleri 
başkan, sözcü ve kâtip seçimini yapamadan sona eren 
ilki Meclis Araştırması Komisyonuna yeniden süre ve
rilmesi için onayınızı alacağım. 

Birincisi, (10/3) esas numaralı Gökçeada ve Boz
caada ilçelerimizin sonınlannı saptamak amacıyla ku-

görüşlerimizi bir kanun teklifi haline getirdik. Bu 
kanım teklifi haline getirdiğimiz görüşlerimizin hangi 
tarihte verildiğini ve neden İçtüzüğün 38 nci madde
sine göre öncelikle görüşme talebinde bulunduğumuzu 
benden evvel konuşan grup arkadaşım Sayın İhsan 
Kabadayı izah buyurdular, ben uzun uzadıya izah 
edecek değilim. 

Yalnız şunu söylemek için lehte söz aldım : Her 
milletvekilinin hakkı olduğu gibi, her siyasi parti gru-
punun hakkı olduğu gibi, Milliyetçi Hareket Partisi
nin milletvekilleri olarak bizlerin ve Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupunun da hakkı vardır; Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü Saym Hayrettin UysaPın dedi
ği şekliyle değildir, her milletvekili ve her grup teklif 
etme hakkını haizdir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Haklısınız, 
teklif verebilirsiniz. 

TURAN KOÇÇAL (Devamla) — Biz teklif ede
riz, lehinde veya aleyhinde kararlannız.sizlerin oyla
rıyla çıkar; o ayrı mesele. Kanuni hakkımızı biz kul
lanıyoruz. Bundan dolayı, efendim şöyleymiş, böy-
leymiş diye saptırma yoluna gitmeye lüzum yoktur. 
Biz de milletvekiliyiz, sizler de milletvekilisiniz, ka
nuni hakkımızı kullanıyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Kabadayı'mn vermiş olduğu önergeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

rulan Meclis Araştırması Komisyonuna, karar tarihin
den itibaren yenliden üç ay süre verilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul elhneyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

lCi/8 esas numaralı Türkiye Kömür İşletmelerine 
bağlı Aşkale Linyit Kömür İstetmesinin kapatılma ne
denlerini saptamak amacıyla kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonuna, karar tarihinden itibaren yenliden 
Uç ay süre verilmeğini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen-
dim. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
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III. — SEÇİMLER 

/. — Meslic Araştırması komisyonlarına üye se
çimi. (10/6 -13,10/7,10/9, 10/10,10/11,10/12, 10/14, 
10/15, 10/16) 

BAŞKAN — Gündemimizin seçim kısmına geçi
yoruz. 

Gündemimizin seçim kısmının birinci sırasında 
yer alan 10/6, 101/13, 10/7, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 

10/14, 10/15 ve 10/16 esas numaralı Meclis Araştır
ması komisyonlarına siyasi parti gruplarınca gösteri
len adayların listesi basılıp sayın üyelere dağıtılmış
tır. 

Şimdi her listeyi ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım: Bu demin sizlere arz ettiğimiz listeden ayrı bir 
listedir efendim. Ayrı ayrı okutup oylannıza sunaca
ğız; dikkatinize sunuyorum: 

Doğu illerinde meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı sorunları (10/6); 
Van ilinde deprem felâketine uğrayan vatandaşların durumunu (10/13); 
saptamak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu aday listesi. (10/6, 

10/13) 

Adı ve Soyadı 

(15) 

Seçim Bölgesi 

CHP (7) 

A. Hayri Elçioğlu 
Cengiz Şenses 
Halil Akgül 
Ahmet Çobanoğlu 
Ali Kırca 
Ali Kurt 
ihsanı Bedirhanoğlu 

Mikail Aydemir 
Ahmet Sayın 
Timuçin Turan 
Şükrü Abbasoğlu 
Fethi Acar 
Kinyas Kartal 

M. Emin Seydagil 

Ankara Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Malatya Milletvekili 
Tokat Milletvekili 
Van MüetvekM 

AP (6) 

Ağrı Milletvekili 
Burdur Milletvekili 
Erzincan Milletvekili 
Giresun Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
Van Milletvekili 

MSP (1) 

Muş Milletvekili 

MHP (1) 

Mehmet Tahir Şaşmaz Elâzığ Milletvekili 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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İkinci listeyi okutuyorum. 

Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik sonmlayın* saptamak: 
amacıyla kurutan Araştırım* Komisyonu aday listesi. (10/7) 

Adı ve Soyadı 

Erol Saraçoğlu 
Hasan Ünal 
ismail Özen 
Haydar Demirtaş 
Y. Ziya Ural 
Zeki Eroğiu 
A. Gani Âşık 

Mustafa Başoğlu 
Nihat Kaya 
Erol H. Yeşilpınar 
Mehmet Zeki Okur 
Ethem Ezgü 
Ömer Barutçu 

Fehmi Cumalıoğlu 

(15) 

Seçim Bölgesi 

CHP (7) 

Ankara Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
Hatay Milletvekili 
îçel Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 

AP (6) 

Ankara Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
îzmir Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 

MSP (1) 

İstanbul Milletvekili 

MHP (1) 

İhsan Kabadayı Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Üçüncü listeyi okutuyorum. 

IMyanet işleri örgütünün yönetim biçimini saptamak amacıyla kurulan 
Araştırma Komisyonu aday listesi. (10/9) 

(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

A. Hamdi Çelebi 
Abdurrahman Oğultürk 
Hasan Celâlettin Ezman 
Şükrü Bütün 
Zeki Eroğlu 
A. Gani Aşık 
Turan Fırat 

Muhammet Kelleci 
Osman Demirci 
Ali Ak 
Yakup Üstün 
îhsan Toksan 
Abdulmuttalip Gül 

Tahir Büyükkörükçü 

Ali Gürbüz 

CHP <7) 

Ankara Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Bingöl Milletvekili 
Çorum Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Malatya Milletvekili 

AP (6) 

Amasya Milletvekili 
Erzurum Milletvekili 
îçel Milletvekili 
İsparta Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 

MSP (1) 
Konya Milletvekili 

MHP (1) 

Sivas Milletvekili 

BAŞKAN 
mistir. 

Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edü-
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Dördüncü listeyi okutuyorum: 

Memur Yardunlaşma Kurumu konusunda kurulan Araştırma Komisyonu 
aday listesi. (10/10) 

Adı ve Soyadı 

Oğuz Yazıcıoğlu 
İsmet Çanakçı 
Selâhattin Öcal 
Necati Cebe 
Mehmet Emekli 
Adnan Keskin 
Temel Ateş 

Özer Yılmaz 
Yılmaz Ergenekon 
Mustafa Bulut 
Ramazan Çalışkan 
Nihat Karol 
Sümer Oral 

Şener Battal 

Mehmet Tahir Şaşmaz 

(15) 

Seçim Bölgesi 

CHP (7) 

Adana Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Balıkesir Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
Ordu-Milletvekili 

AP (6) 

Bursa Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Edirne Milletvekili 
îçel Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
Manisa Milletvekili 

MSP (1) 

Konya Milletvekili 

MHP (1) 

Elâzığ Milletvekili 

BAŞKAN — Okunan 
mistir efendim. 

listeyi oylarmıza sunuyoiiım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler».; Kabul edil-
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Beşinci listeyi okutuyorum. 

İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın alınmasında yolsuzluk ya
pıldığı iddialarını saptamak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu aday 

listesi. (10/11) 

(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Selâhattin Öcal 
Ömer İhsan Paköz 
Doğan Onur 
Hasan Fehmi llter 
Yılmaz Cemal Bor 
Sermet Durmuşoğlu 
M. Selâhattin Yüksel 

Halil Ağar 
Etem Naci Altunay 
Galip Kaya 
Behiç Tozkoparan 
Ahmet Hamdi Sancar 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

Hüseyin Erdal 

Turan Kocal 

CHP (7) 

Ankara Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Muğla Milletvekili 
Niğde Milletvekili 
Tokat Milletvekili 
Uşak Milletvekili 

AP (6) 

A"3ıyaman Milletvekili 
Amasya Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 

MSP (1) 

Yozgat Milletvekili 

MHP <1) 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Okiraan niteyi öylanhıza sunuyo »im: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» Kabul edil
miştir efendim. 
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Altıncı listeyi okutuyorum. 

Bor tuzları konusunda löke ekonomisine yararlı tedbfeleri «aptamak ama
cıyla kurulan Araştırma Komisyonu aday Üritesi <1^/12) 

<15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

CHP (7) 

Hasan Akkuş 
Mehmet Balta 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Mevlüt Önal 
Sevil Korum 
Cengiz özyalçın 

Aryonkarabisar Milletvekili 
Artvin Milletvekili 
Balıkesir Milletvekili 
Balıkesir Milletvekili 
Hatay Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
istanbul Milletvekili 

AP (6) 

BAŞKAN 
mistir. 

Hasan Ekinci 
Cemâl Külâhlı 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Ali İrfan Haznedar 
Esat Kıratlioğlu 
İzzet Akçal 

Temel Karamollaoğlu 

İhsan Kabadayı 

Okunan listeyi 

Artvin Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Kütahya Milletvekili 
Kütahya Milletvekili 
Nevşehir Milletvekili 
Rize Milletvekili 

MSP (1) 

Sivas Milletvekili 

MHP (1) 

Konya Milletvekili 

oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler... Kabul edil-
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Yedinci listeyi okutuyorum. 

Karaborsa satış yapan demir ve çimento bayilerini saptamak amacıyla 
kurulan Araştırma Komisyonu aday Hsteai. (10/14) 

(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

-

BAŞKAN 
mistir. 

• 

Hasan Cerit 
Altan Tuna 
Celâl Doğan 
Hasan Zengin 
Günay Yalın 
Azimet Köylüoğlu 
Ali Haydar Veziroğlu 

Ali İhsan Ulubahşi 
Kemâl Doğan 
Hüseyin Çelik 
Selâtıattin Oürdrama 
Tevfik Köraltan 
Kemal Cevher 

Temel Karamollaoğlu 

Mehmet Doğan 

— Okunan listeyi oylarınıza 

CHP <7) 

Adana Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
Gaziantep Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
Ordu Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Tunceli Milletvekili 

AP (6) 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Niğde Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 

MSP (1) 

Sivas Milletvekili 

MHP (1) 

Kayseri Milletvekili 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme) 
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Sekizin listeyi okutuyorum: 

Süt üreticisini korayucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirleri saptamak ama
cıyla kurulan Araştırma Komisyonu aday listesi. (10/15) 

(15) 

Adı ve Soyadı > Seçim Bölgesi 

Osman Orhan Çaneri 
îsmet Atalay 
Hasan Yıldırım 
Mehmet Gümüşçü 
M. Yücel Akıncı 
Burhan Garip Şavh 
Celâl Paydaş 

Kerem Şahin 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Çatalbaş 
Bahri Dağdaş 
Mehmet Şerefoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Abdülkadir Kaya 

Ali Gürbüz 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylannıza 
mistir. 

CHP (7) 

Çanakkale Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Muş Milletvekili 
Urfa Milletvekili 

AP (6) 

Ağrı Milletvekili 
Çorum Milletvekili 
Gümüşhane Milletvekili 
Kars Milletvekili 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 

MSP (1) 

Siirt Milletvekili 

MHP (1) 

Sivas Milletvekili 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmej 
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Dokuzuncu ve sonuncu listeyi okutuyorum: 

Türk tanımadaki yapısal bozuklukları ve verim artışının sağlanması için 
gerekli önlemleri saptamak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu aday 

listesi. (10/16) 

(15) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Mehmet Çelik 
Süleyman Sabri öznal 
İsmail Özen 
Oğuz Söptlü 
Kılıç Sorgucu 
Zeki Karagözlü 
Orhan Akbulut 

Galip Kaya 
Özer Yılmaz 
Erol H. Yeşilpınar 
Mehmet Şerefoğlu 
Tevfik Koraltan 
Abdülmuttalip Gül 

Korkut Özal 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

CHP (7) 

Aydın Milletvekili 
Edirne Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Kırşehir Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
Sivas Milletvekili 

AP (6) 

Antalya Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
îzmir Milletvekili 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 

MSP <1) 

Erzurum Milletvekili 

MHP (1) 

Ali Gürbüz Sivas Milletvekili 

Okunan listeyi oylarınıza sunuyo- nını : Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul 

- 132 



M, Meclisi fi : 149 24.5.1978 O : 1 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu ve 
aday listesi. (3183, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı : 63 
ve 63'e 1 nci ek). (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi gündemimizin 
seçim kısmının 2 nci sırasında yer alan, Anayasa 
Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl üyelik için seçim 
yapılacaktır. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Kar
ma Komisyonun bu konudaki raporu ve adayların 
isimleri 63'e 1 nci ek sıra sayısıyla basılıp sayın üye
lere dağıtılmıştır. Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonca gösterilen adayiann 
isimlerini tekrar okutuyorum. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
liste nerede? 

BAjŞKAN — Efendim, okutuyorum. 
Bütün sayın üyelerin dolaplarına dağıtılmıştır. 63'e 

1 nci Ek, sıra sayısıyla 15 . 5 . 1978 tarihinde dağı
tıldı. İsimleri yavaş okutuyorum, arkadaşlar bu ara
da notlarım alabilirler. 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan iki asıl üyelik 
için, Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 

Karma Komisyonca gösterilen aday listesi 
Şükrü özdemir Yargıtay 8 nci Hukuk Dairesi 

Üyesi (29 oy) 
Nadir Yüzbaşıoğlu Yargıtay 6 nci Ceza Dairesi 

Üyesi (29 oy) 
Fuat Azgur Danıştay 4 ncü Daire Üyesi (28 oy) 
Hüsrev Dülger Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesi 

Üyesi (27 oy) 
Doğan Yaşınkıhç Avukat (24 oy) 
Ahmet Hamdi özer Yargıtay 2 nci Ceza Dairesi 

Üyesi (23 oy) 
122 nci Birleşim tutanağına, 63'e 1 nci Ek, S. Sayılı 
basmayazı bu tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 6 aday arkadaşımızın 
adı okunmuştur. Oylamaya geçmeden önce bir hu
susu hatırlatacağım: Seçim 1697 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince gizli oyla 
yapılacaktır. Adaylardan birinin seçilebilmesi için 
salt çoğunluğun oyu, yani 226 oy gerekmektedir. 
Okunan adaylar arasından yalnız 2 tanesine oy veri
lecektir. 6 aday okunmuştur, bu 6 adaydan yalnız 
2'sine oy verilecektir. 

il) 63 S. Sayılı basmayazı, 22 . 3 . 1978 tarihli 

Bu tur oylama için bir mühürlü oy pusulaları ve 
zarflar dağıtılacaktır. Bu oy pusulalarına yalnız 2 
isim yazarak zarfa konmak suretiyle oy kutusuna 
atmanızı rica ediyorum. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için ad çekmek 
suretiyle 5 kişilik Tasnif Komisyonunu tespit ediyo
rum : 

Hakkâri Milletvekili Sayın Ahmet Zeydan?.. Bu
rada. 

Çorum Milletvekili Sayın Etem Eken?.. Burada. 
Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın?.. Bura

da. 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal?.. Bu

rada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal?.. Bura

da. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. Ancak, her 

il okundukça ve her ilde sayın üyenin adı okunduk
ça kürsüye o şekilde teşrif edilmesini, karışıklığa 
meydan verilmemesini bilhassa rica ediyorum efen
dim. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylarım kullanmayan sayın üyeler 

lütfen kullansınlar. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Oylamaya son 

vermek üzereyiz, lütfen. 
Oyunu kullanmayan say m üye? Yok. Oylama iş

lemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu lütfen yerini akın efendim. 
(Oyların aynım yapddı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususu açıklamak 
zorundayım. 

Başkan olarak benim de dikkatimi çektiği üzere 
ve de aynca Sayın Hayrettin Uysal'dan da aldığım 
bir tezkere mucibince. Milli Selamet Partisi Millet
vekili Sayın Abdülkerim Doğru, gündem dışı konuş
ması esnasında, bir hususu burada şöyle söylemiştir: 
«Ben burada çıkıp bazı arkadaşlann hoşuna giden 
şeyleri söylemedikçe, onların beni dinlemesi mümkün 
değil. Adına Meclis diyoruz, heyhat!.. Millet de bu
radan dertlerine çare bulacak, kanunların çıkacağını 
bekliyor; bekliye dursun. Ben buna inanmıyorum; 
fakat şu kanunlara, bu memleketin evladı olarak hür
metkar olduğum için bekliyorum.» 

Bu hususun tavzihi için beyefendiyi arattık ve 
kendilerine de haber vermiştik, ama şu anda yoklar. 

O itibarla yarın... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sîz söyleyin 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, söylediğimiz 
husus anlaşılsın. 

Yarın İçtüzüğümüzün 59 ncu maddesi uyarınca 
kendilerine oturuma başlamadan evvel bu sözlerinin 
tavzihi hususunda «öz vereceğim. 

Bu hususu, zapta geçmesi için Yüce Heyete arz 
ediyorum. 

Şimdi efendim, Sayım Döküm Komisyonu tutana
ğı gelmiştir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asil üye
lik için yapılan seçime Hû üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz ohınur. 

Hakkari 
Ahmet Zeydan 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Çorum 
Eteni Eken 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 
İstanbul 

Turan Kocal 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, çoğunluğumuz kal
madığından, Anayasa Mahkemesine üye seçimini 
yapmak ve gündemde yer alan kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için 25.5.1978 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Saygıîarımla. 

Kapanın» Saati : 1842 

!>p-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

149 NCU BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1978 Çarşamb* 

(TBMM Birleşik toplantısından sonra) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri. 
2. — Millet Meclisi, Cumhurbaş'kanlığı ve Sayış

tay Başkanlığı 1975 mat yılı kesinhesabı hakkında 
Mffiet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları. (5/10) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 
22 . 5 , 1978) 

3. — Milet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1976 mali yılı kesinhesapı hakkında 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları. (5/11) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 
22.5,1978) 

4. — Araştırma Komisyonu Başkanlığının süre 
uzatımına ilişkin tezkeresi. (10/2) 

5. —' İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Meclis Araştırması komisyonlarına üye se
çimi 10/6 - 13, 10/7, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 
10/15, 10/16). 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
ve aday listesj. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı: 63 
ve 63'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1978) 

- 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka

daşının, Kültür Bakanımın milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 

uyarınca hır Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi, 
(10/22) 

3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1Ö3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

4. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25), 

6. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

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) (*) 

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



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. — tzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan 
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica 
ret Bakamndan 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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

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

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

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Damştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

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

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

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

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

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

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

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

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DtSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanlik Sanayi Anonjim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü som önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan (bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişikin Çalışma Bakanımdan sözlü soru öner
gesi. (.6/65) 

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Baskanımn 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişlerii Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/66) 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara, Valisüne ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/67) 



30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişküledi ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı klişilere ilişkin İçiişlerti Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre kompleksindi* lihalesiine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sügortasıyla, ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçii sağlığı ve liş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayısta DtSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Sornuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

40. — izmir Milletvekilli Erol H. Yeşiipınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, Ba
yındırlık Bakammn demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın-
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j da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/9.7) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21 . 3 .1978; 18 . 5.1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debfoağlar Mahallesi, Hane 21 
I de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 

1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, îsmetiye 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-
I run yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

I 5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalica Köyü, Hane 13, 
I 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 

I 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
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) 

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

Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 
8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af-

I fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
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-

I 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 saydı 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 nei 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 biı 
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) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı 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) 

17. — 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) 

18. — Srvas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 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) 

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

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — 19. 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzuner'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve* 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma. tarihi : 7 , 4 , 1978) 



X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il© Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçlen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekş/i'nin, 1380 saydı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tariki : 11 . 4 . 1978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 , 1978) 

X 26. — Devletçe istetilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

27. — Viatanıi hizmet tertibinden aylık, alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran înan'm, özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırilmasma dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi.: 21 . 4 . 1978) 

28. — Kastamonu MileCvekiili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili îryas Kıhç'm, 1487 sayılı Boğaziçi 
Ünivnei'ttte&i adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkmda Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Mali Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ne 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e alt Kırarın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

30. — Mali Savuranla eski Bakanı îlhaımi Saracar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayıh Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere" 
günce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : .76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi .-24.4.1978) 

31. — Konya Miletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tekMfd ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293,2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi: 
2 5 . 4 . 1978) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazuanam da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

33. — 5434 saydı TC Emekli Sasıdığı Kaouanunan 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde .eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.4.1978) 

34. — Türk SiMüı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Baital'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiiştiritaıesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma ve İçişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. —- Sayman oğlu 1942 doğumlu Süleyman özel' 
in özel affına dair kanun tekmemin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkmda C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclîsi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı > 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1978) 



36. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10İ6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — Nuri Sayıın'ıın, özel affına dair kamun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

38. — Günün 24 saat© takstaine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağtoıa tarihi: 2.5.1978) 

X 39. — Türitiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S, Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1978) 

X 40. — HükîümeıtJerajmıı Aıvrupiaı Göç Hareket
leri Komitesi (CİME)'nin kuruluş yasasının onaylan
masının uygun: bulunduğu hakkında, kanun, tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma, tarihli : 8 . 5 , 1978) 

X 41. — Türkiye, îraın ve Pakistan tarafımdan im
zalanan kalkınma, (içimi Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile 
ilgili izmir Andlaşmasınnij onaylanmasının uygun, bu
lunduğuna dair kanun, tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu. (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi': 
8.5 Jl 978) 

42. — Rize Milletvekili Yılmaz Bafltaj'mun, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma, tarihi : 10 . 5 . 1978) 

43. — 1111 saplı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil
letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenme
si hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanu

nun geçici 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98 ) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

44. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy işleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

45. — Çorum MiMetyeMi M. Kemal Biberoğ-
lu'nun» 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihli : 10.5.1978) 

X 46. — Gemilerin Tonilatolarım Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1978) 

X 47. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştkilmesine, 
112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve 
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85) 
(S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978) 

48. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan 
komisyonları raporları (1/94) (S. Sayışı : 104) (Da
ğıtma tarihi: 16.5,1978). 

49. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 neti maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
16.5.1978) 

50. — Sakarya MMetvefcili Hayrettin Uysal ile 10 
aırfcadaşıınıın, Millet MetcM îçttüzüğünüın 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine daıir İçtüzük değişrâctÜk teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/587) (S. Sayısı: 
107) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1978) 



X 51. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylıüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

53. — C. Senatosu Cumhu^başkaınıınca Seçlen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayı-sı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilfeehan'ıın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
{Pağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

(Millet Meclisi Gündemi Birledim : 149) 
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Dönem =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 63'e 1 nci Ek 
Toplantı : 1 

Anayasa Mahkemesinde Açık Bulunan 2 Asıl Üyelik tçin Yapılacak 
Seçime Dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Tezkereleri ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 

Aday Listesi (3 /83 , 3 /84) 

Not : Dönem 4; (S. Sayısı : 57 ve 57'ye 1 nci Ek) 

TC 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 31 . 3 . 1973 

Sayı : 352 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 30 . 3 . 1973 günlü ve 7608/56974 sayılı yazılarına K. 
b) 3 . 5 ; 1971 günlü 628 sayılı ve 14 . 7 . 1971 günlü 1012 sayılı yazılarımıza ektir. 

TC Anayasasının (1488 sayılı Kanunla değişik) 145 nci maddesi uyarınca Millet Meclisince seçilmesi ge
reken, Anayasa Mahkemesinin iki asıl üyeliği açık bulunmaktadır^ 

Bu husus ilgi (b)'deki yazılarımızla da bildirilmiştir. 
Saygılarımla. 

Muhittin Taylan 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Not : 

Bu asıl üyeliklerden biri, M. Meclisi Genel Kurulunun 13 . 6 . 1974 tarihli 96 nci Birleşiminde seçilmiştir* 

TC 
.Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 14 . 7 . 1975 

Sayı : 1242 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TC Anayasasının 145 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 
günlü, 44 sayıh Kanunun 5 nci maddeleri hükümlerine göre Millet Meclisince Anayasa Mahkemesi asıl üye
liğine seçilmiş olan Muhittin Taylan yaş sının sebebiyle 13 Temmuz 1975 gününde emekliye ayrılmıştır. 

Bu yolda açılan Anayasa Mahkemesi asıl Üyeliğine, Anayasanın (1488 sayıh Kanunla değişik) 145 nci ve 
7 . 3 . 1973 günlü, 1697 sayıh Kanun hükümlerine göre yenisinin seçilmesini ve sonucun bildirilmesini say
gıyla rica ederim. 

Kani Vrana 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından Kurulu 
Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/83, 3/84 
Karar No. : 3 

9.5. 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karma Komisyonumuz, 4 . 5 . 1978 günlü toplantısında, Anayasa Mahkemesine üye seçimi hakkındaki 
3/83 ve 3/84 Esas kayıt nolu dosyaları incelemiştir. 

Anılan dosyalar gereğince Anayasa Mahkemesine 2 asıl üyelik için seçim yapılması gerekiyordu. Komis-: 
yonumuz, 15 . 2 . 1978 günlü toplantısında, adaylık için ilk başvurma tarihinden bu yana uzun süre geçmiş 
olması nedeniyle, daha önce adaylık için başvuranların niteliklerinde değişmeler olabileceği düşüncesiyle 1697 
sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden ilan yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmış ve bu konudaki 1 Ka
rar No. lu raporunu 20 . 2 . 1978 tarihinde Yüksek Başkanlığa sunmuştu. 

Raporumuz, Genel Kurulunun 22 . 3 . 1978 tarihli 122 nci Birleşiminde onaylandığından, M. Meclisi 
Başkanlığınca ilgili kanun hükümlerine göre yeniden Resmi Gazetede ve radyoda ilan yaptırılmış ve başvur
ma süresi içinde 8 kişi adaylık için başvurmuştur. 

Bunun üzerine dosyalar 17 . 4 . 1978 tarihinde Yüksek Başkanlıkça yeniden Karma Komisyonumuza ha
vale olunmuştur. 

Karma Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince Üye Seçimine dair 1697 sayılı Kanun. 
gereğince başvuran adaylar hakkında gerekli incelemeleri yaparak 29 sayın üyenin katılmasıyla ve gizli oyla, 
açık iki asıl üyelik için altı aday tespit etmiştir. 

Kanuni nisap sağlanarak seçilen asıl üyeliğe adayların isim ve kimlikleriyle aldıkları oyları gösterir liste 
eklidir. 

Saygıyla sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Muammer Aksoy 

Üye 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Üye 
Çanakkale 

Attan Tuna 

Üye 
İstanbul 

Ferit Gündoğan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Urfa 

Ahmet Melik 

Başkanvekili 
Konya 

Şener Battal 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Afyonkarahisar 

Ali İhsan Ulubahşi 

Üye 
Diyarbakır 

Bahattin" Karakoç 

Üye 
İstanbul 

ihsan Toksarı 

Üye 
Manisa 

Erkin Topkaya 

Sözcü 
Denizli 

Adnan Keskin 

Üye 
Burdur 

Cemal Aktaş 

Üye 
Erzurum 

Çetin Bozkurt 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Gümüşçü 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoglu? 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 63'e 1 nci Ek) 
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Üye 
Trabzoı/ 

/ Vecdi Aksakal 

Üye 
Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Üye 
Hatay 

Mevlüt Önal 
imzada bulunamadı 

Üye 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
imzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

Üye 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbas 

* 
Üye 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Üye 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Üye 
Tunceli 

Hüseyin Erkanlı 
imzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

Üye 
Denizli 

Mustafa Kemal Aykurt 

Üye 
Erzincan 

Lütfi §ahin 

Üye 
Kırşehir 

Doğan Güneşli 

Üye 
Urfa 

Celâl Paydaş 

Burhan Kamçelîk Koksal Toptan 

Anayasa Mahkemesinde Açık Bulunan İki Asıl Üyelik İçin, Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu 
Karma Komisyonca Gösterilen Aday Listesi 

Şükrü özdemir 
Nadir Yüzbaşıoğlu 
Fuat Azgur 
Hüsrev Dülger 
Doğan Yaşınkılıç 
Ahmet Hamdı özer 

Yargıtay 8 nci Hukuk Dairesi Üyesi (29 oy) 
Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi Üyesi (29 oy) 
Danıştay 4 ncü Daire Üyesi (28 oy) 
Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesi Üyesi (27 oy) 
Avukat (24 oy) 
Yargıtay 2 nci Ceza Dairesi Üyesi (23 oy) 

*>9<i 

Millet Meclisi (S; Sayısı : 63'e 1 nci Ek) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ 3 . Sayısı : 88 
Toplantı : 1 

Millet Meclisi) Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1976 
Mali Yılı Kesinfaesabı Hakkında Millet Meclisi Hesapları İnceleme 

Komisyonu Raporları. (5 /11) 
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Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1975 Mali Yılı Kesinhesabı Hakkında Millet 
Meclisi Hesapları inceleme Komisyonu Raporları 
TARAN AMAMISTIR. 

CETVELLERİN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı:89 





Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1976 Mali Yılı Kesinhesabı Hakkında Millet 
Meclisi Hesapları inceleme Komisyonu Raporları 
TARANAMAMISTIR. 

CETVELLERİN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı:88 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ısı : 89 
Toplantı : 1 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1975 
Mali Yılı Kesinhesabı Hakkmda Millet Meclisi Hesapları İnceleme 

Komisyonu Raporları. (5 /10) 




